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Pregătirile echipelor băcăuane

PORTARUL GUIȚĂ ÎNSCRIE GOLURI
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maiDupă cum se poate observa și din imaginea de 
„Fotbal^ S. Bakoi, antrenamentele jucătorilor de la

BACAU, 10 (prin telefon). 
Deși în localitate timpul s-a 
menținut rece, iar stratul de 
®ăpadă persistă fotbaliștii de 
8a SPORT CLUB BACĂU și-au 
continuat pregătirile în aer 
liber. Pînă duminică, ei efec
tuaseră patru antrenamente, 
a căror durată a ajuns la 85 
minute fiecare. Ca de obicei, 
antrenamentele s-au încheiat 
cu cîte o miuță între apără
tori și înaintași. La cea de 
simbătă, de pildă, s-a jucat 
cu multă ambiție, ambel* 
compartimente dorind vic
toria cu orice preț. Pînă la
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fotoreporterul revisteisus, realizată de 
Sport Club Bacău decurg într-o at

mosferă de bună dispoziție generală
. urmă, a învins compai'timen-
i tul defensiv, cu 4—2. Ata-
( cui echipei victorioase a fost
! condus de portarul . Ghiță,
i care a înscris unul dintre go-
' luri. La „miuța" seniorilor a

lipsit Rugiubei. Intrebîndu-1 
i pe antrenorul Neagu care
' este cauza, el ne-a răspuns
, că „problema Rugiubei" nu
; este încă elucidată. Deocam

dată, Rugiubei se pregătește 
. împreună cu tineretul, iar
, revenirea — pe care o doreș

te cît mai grabnică, lâ prima 
garnitură — depinde numai 
de el. Tot ce s-a încercat 
pînă în prezent, atît de către 
antrenori cît și de către club, 
nu a dus Ia rezultatul scon
tat Se pare că ultima spe
ranță care se mai pune în 
recuperarea generală a aces
tui talentat jucător este... că
sătoria. După afirmația 
aceasta se va produce 
scurt timp.

întreg lotul, la care au mai 
fost atașați Voca Stere (Ce
luloza Călărași) și juniorul 
Mircea Grosaru (Textila Bu- 
huși). între 13—27 ianuarie, 
studenții se vor pregăti la 
Slănicul Moldovei, unde vor 
fi nevoiți să-și împartă timpul 
în două : pentru antrena
mente și pentru pregătirea 
sesiunii de examene, care 
va începe după 1 februarie. 
In programul antrenorului 
sînt prevăzute 13 întâlniri de 
verificare, printre care cu 
Sport Club Bacău (seniori și 
tineret). Politehnica Galați* 
®.F.R. Pașcani. Politehnica 
Iași, ete.

Ilie IANCU
coresp. principal

lui,, 
în

MASCULIN DE VOLEI ?“
Și

Pe măsură ce intrăm 
în atmosfera febrilelor 
pregătiri pentru sezonul 
1971, calmul și încrederea 
încep din nou să încol
țească in taberele voleiba
liștilor.

Lotul de băieți, care a 
mai păstrat din ultima 
formulă doar cîțiva consa- 
erați, a 
zionomie 
că prin 
unor jucători 
mult trecuți de 
junioratului, 
după ce au fost supuși u- 
nor teste de către medi
cul lotului, Gabriel Che- 
rebețiu. Acum selecționații 
au urcat la Predeal pen
tru a lua startul în pre
gătirile ce se fac în vede
rea competițiilor acestui 
an, între care se numără 
și campionatele 
CS"'constituie un 
calificare pentru

căpătat o fi- 
mai tinereas- 

promovarea 
nu de 

granița 
Bineînțeles,

europene, 
prilej de 
J.O.

I

în acest moment de înce
put, cînd selecționerii au de
finitivat lista de posibili pur
tători ai tricourilor primei re
prezentative, am găsit util să 
solicităm opiniile unor recu- 
noscuți specialiști care să 
dezbată public selecția pen
tru lot, să aprecieze perspec
tivele jucătorilor precum și 
șansele de reafirmare a vo
leibaliștilor români tn viitoa
rele competiții. Sperăm ca 
prin această dezbatere să o- 
ferim celor ce își asumă răs--■. ............... ....... _ .

trebuie să se califice pentru
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GHECRGHE PETRESCU 

antrenor emerit

punderea pregătirii naționa
lei sugestii, idei și opinii au
torizate.

Întrebării noastre : „CE 
PĂRERE AVEȚI DESPRE 
NOUL LOT MASCULIN, CE 
ȘANSE 11 ACORDAȚI. ESTE 
EL CAPABIL SĂ CALIFICE 
REPREZENTATIVA ROMÂ
NIEI LA J.O. ?“ i-am invitat 
să răspundă pe cunoscuții 
specialiști, ing. Gheorgbe Pe
trescu, antrenor emerit, lect. 
univ. Florin Balaiș (care în 
1966, a pregătit împreună ca

S. Mihăilescu, echipa mas
culină a României clasată pe 
locul II în lume), asistent 
univ. Aurel Drăgan, maestru 
emerit al sportului, antrenor 
Ia Rapid, ing. Costin Mușat, 
arbitru internațional.

Iată opiniile lor i
I

GHEORGHE PETRESCU : 
„Actualul Iot național mi se 
pare a avea perspective. Cu

Aurelian BREBEANU
i

(Continuare în pag. a 2-a)
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• CEL MAI BUN 
HANDBALIST AL LUMII
•

LA
CU

DE LA ATLETISM 
SPORTUL 
MINGEA MICĂ 

UN GENTLEMAN 
INCONTESTABIL

• Cîteva rachete fruntașe ale 
tenisului nostru vor participa 
la trei concursuri demonstrative, 
în cursul acestei luni. Participă 
Ilie Năstase. Sever Dron. Ion 
Sântei. Viorel Marcu. Constan
tin Popovici. Demonstrațiile 
sint proiectata pentru 15.1 la 
Timișoara. 17.1 — Cluj și 24.1 
— București.

• Tenismanii bucureșteni vor 
lua startul în actualul sezon 
competițional. participînd la 
competiția de sală dotată cu 
„CUPA UNIRII". Jocurile ur
mează să se desfășoare, de la 
13 ianuarie. în sala Steaua.

• Pentru zilele de 23 șl
24 ianuarie este programată 
la Hunedoara ÎNTÎLNIREA 
INTERNAȚIONALĂ DIN
TRE REPREZENTATIVELE 
DE TINERET ALE ROMÂ
NIEI SI UNGARIEI.

★
ȘTIINȚA BAGĂU 

reluat și ea pregătirile. Dacă 
la terminarea turului trecut 
al diviziei B calculele care 
se făceau la Știința erau le
gate de evitarea retrogradă
rii. în acest an ele se fac 
în alt sens. în loc de pro
blema retrogradării, se pune 
perspectiva atacării unui loc 
cît mai bun în clasament, 
chiar în primele trei. Con
ducerea secției, în frunte cu 
președintele ei, Vasile Tra
ian, le-a creat studenților 
toate condițiile. Pregătirile 
formației au început de la 
data de 6 ianuarie, desfășu- 
rîndu-se zilnic, în sală șl 
în aer liber. Antrenorul 
Costinescu are la dispoziție
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Trei atleți bat la porfile echipei olimpice

I

■

■

■ ':>-

ș ■>,

s ■-

Excelentă In apărare șl tn atac, Aneta Schramko (in fotografie, șutind 
necruțător la poartă) este atit căpitanul formației Universitatea Bucu

rești cît și al naționalei

DE ASTĂZI. TIMP DE TREI ZILE, IN SALA FLOREASCA
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SĂ SCHIEM?
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trăvechea înțelepciune a popoarelor orientale 
spune că pentru a înălța un zmeu sînt nece
sare cinci lucruri: bambus, hîrtie, sfoară, vînl 
și... un tată. Nici primii pași ai pruncului pe sol 
nu pot fi făcuți fără o dădacă. Continuînd or
dinea aceasta, vom ajunge, poate, fără umor, 

surprinzătoarea concluzie că sînt puține lucruri pe
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la surprinzătoarea concluzie că. sînt pujine lucruri pe 
lume ce se pot învăța de la sine, de unul singur.

Cu siguranță, printre aceste minunății nu figurează 
schiul. Pentru a învăța să pășești ferm pe tălpicele de I 
lemn, nu e suficient să-ți cumperi bocanci și schiuri, | 
să-ți tricoteze mămica un pulover, sau. să-ți legi ha
noracul în jurul brîului. Tn acest domeniu, spre deose
bire de aerostatele cu bambus, nu ajunge nici măcar 
să ai un tătic, care se află, de cele, mai multe ori, el 
însuși pentru prima oară într-o stațiune montană sau 
pe o pistă înzăpezită.

întrebarea ce urmează se impune cu. naturalețe : unde 
și mai ales de la cine învățăm să schiem ? De bine, de | 
rău, iarna s-a milostivit și a albit pantele și contra- • 
pantele munților. Știm, tn taberele montane de elevi 
si de studenții, pe ici pe colo s-au predat lecții de schi, 
bar masa mare a copiilor și adolescegjilor, care-și în
soțesc părinții fie în vacanțele de iarna, fie în scurtele 
excursii de sfîrșit de săptămînă, cum pot profita de 
prezența la munte pentru a se îmbăia în marea bucurie 
a alunecatului pe zăpadă, a zborului fără aripi pe 
întinderile dalbe ?

Nu e plăcut să sCrii în fiecare sezon pe aceeași te
mă, desore o operație fără stăpîn și fără executanți. 
Cui incumbă predarea schiului ? Organelor de turism, 
organizațiilor sportive de masă, întreprinderilor locale, 
cooperativelor de închiriat materiale sportive sau, la ur
ma urmei, unor mandatari ? Problema ni se pare prea 
serioasă pentru a putea fi lăsată la voia întîmplării 
sau a ironiilor anual repetate. Este dureros să vezi, la 
Predeal de pildă, pe un vechi schior fondist ocupîndu-se 
(contra plată) cu aranjarea păturilor peste picioarele 
călătorilor din teleferic, ’n loc să transmită unor copii 
toată experiența sa de schior, pe pista de zăpadă. V:- 
na, firește, nu este a vechiului fondist. Absența unui 
corp permanent de instructori de schi (vora reprofilați 
ea ghizi de munte} produce un imens rău — deocam
dată, mai puțin sportului de performanță, dar cu deo
sebire acelei largi categorii de cetățeni pentru care, a 
învăța să schieze înseamnă a face sport pur și sim
plu, a se mișca în aer liber, a se bucura de viață.

Pentru această categorie, se caută mai mult .decîl 
un tată. Așadar, pine, ne învață .să. schiem? Oficiilor 
de turism și gospodarilor din stațiunile de sporturi de 
iarnă n-ar trebui să le fie rușine cu asemenea paterni-
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Victor BANC1ULESCU
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Am fost din nou In sala de atletism de la complexul sportiv 23 August. Am fost și ne vom mal 
duce. Atmosfera de lucru do acolo, revederea unor ași ai stadionului, discuțiile cu ei ne atrag ca un 

magnet. De această dată i-am urmărit pe cei trei săritori — Șerban Ciochină. Cornelia Popescu și Carol 
Corbu — care, asistați de antrenorul emerit Elias Baruch, pregătesc performanțele lui >71. N-am în
drăznit să-i întrebăm spre ce năzuiesc. Bănuim Insă — din ardoarea cu care se antrenează, din sîrguiuța 
cu care repetă fiecare element de tehnică, din ambiția pe care o bănuieștl în fiecare lucru pe care-) între
prind că vor să se impună în selecționata olimpică. Șl pentru aceasta este nevoie de performante record 
pe care noi, reportera li le dorim. F0to , DRAGOȘ NEAGU

• Duelul „U" București — „U“ Timișoara 
continuă, dar bucureștencele vor juca 
fără portarul de bază...

• Rozalia Șoș evoluează la MureșulTg. Mureș

Serialul handbalistic conti
nuă. Este rîndul spectatorilor 
bucureșteni să treacă în re
vistă întreaga elită a handba
lului românesc. După ce au vă
zut în trei evoluții consecutive 
toate cele 10 echipe divizionare 
masculine, astăzi, mîine și joi 
vor putea fi martorii celui de 
al doilea turneu de sală — din 
cadrul turului secund al divi
ziei A — la care participă cele 
10 formații feminine din primul 
campionat al țării. Fiecare din
tre aceste team-uri va susține 
cîte trei partide.

Ce ne oferă acest turneu ? 
In primul rînd, posibilitatea de

ADUNĂRILE GENERALE ALE ASOCIAȚIILOR SPORTIVE

/ncepute în luna decem
brie a anului trecut, a- 
dunările generale de a- 

naliză a activității și de de
semnare a noilor consilii ale 
asociațiilor sportive continuă 
— respectîndu-se graficele 
întocmite inițial — chiar în 
primele zile ale noului an. 
Iată, pe scurt, cîteva aspecte 
evidențiate de adunările or
ganizate într-o serie de aso
ciații sportive din Capitală.

.AUTOBUZUL” DOREȘTE SA 
RAMINA O ASOCIAȚIE 

SPORTIVA MODEL

w1

ALEXANDRA NICOLAU
IN TURNEUL MASCULIN

Printre Invitații tradiționalului 
festival șahist de la Beverwijk 
figurează trei reprezentanți ai 
României. Victor Ciocâltea va 
tace parte din turneul maeștrilor 
(secundar), Iar Emil Ungureanu 
din turneul de calificare. Tot lu 
turneul masculin de calificare va 
tuca maestra internațională ALE
XANDRA NICOLAU. Ea a mal 
participat la o întrecere similară 
cu doi ani în urmă, clasîndu-ss 

.aacqasat. pe Jocul

Iată concluzia desprinsă 
din adunarea generală a u- 
neia din cele mai mari a- 
sociații sportive de pe cu
prinsul sectorului 5 — „Au
tobuzul". După cum rezultă 
din relatările instructorului 

(central al C.N.E.F.S, tovară
șul Marin Nîcolae, darea de 
seamă a acestei asociații a 
scos în relief numeroase suc
cese obținute în anul 1970, în
deosebi în activitatea sporti
vă de masai organizarea cam
pionatului asociației la un 
număr de 7 discipline, ini
țierea unui număr de 40 de 
excursii (2 000 de partici
pant!), a cinci mari acțiuni 
cultural-sportive etc. Aceeași 
preocupare a dovedit-o consi
liul acestei asociații sporti
ve pentru asigurarea bazei 
materiale. în acest sens, a 
fost amenajat poligonul de 
tir, unul dintre cele mai bi
ne dotate din sector. De a- 
semenea. în anul care s-a 
încheiat a fost inaugurat un 
W? &pre.

văzut și cu o tribună, cu 
o capacitate de 3000 locuri. 
O arenă de popice, un alt 
teren cu zgură pentru antre
namentul fotbaliștilor, tere
nuri de volei, întreg acest 
inventar realizat într-o ma-

sivă proporție prin 
patriotică, exprimă 
mod convingător 
tinerilor muncitori 
„Autobuzul’’ pentru

muncă 
într-nn 

pasiunea 
de la 
activita-

(Continuare tn vag. a 3-aț

a asista în continuare la dis
puta dintre cele două fruntașe 
ale handbalului feminin româ
nesc, Universitatea Timișoara — 
campioana tării șl Universitatea

(Continuare în pag. a 2-a) 
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i Automobilistul Garry 
! Gabelich zboară cu 
i 1001,667 km De oră, fără 
' să părăsească solul. Sir 
j Francisc Chichester plea- 
i că din nou la drum, cu 
' un nou s,Gipsy Moth", in 
i urmărirea unei viteze re- 
' cord de traversare a 

Atlanticului. California- 
nul Maurice Rosen a bă
tut recordul mondial de 
viteză în înconjurul lu
mii cu avioane de linie, 
sosind de unde a plecat, 
adică la San Francisco, 
după 41 de ore si 30 da 
minute.

Tot vînînd recorduri 
de viteză, vom alunge, 
într-o zi. să ne prindem 
din urmă propria umbră.

(vlb) <*
4

BOXERII OLIMPICI LA PĂLTINIȘ
Absent nemotivat: Aurel Dumitrescu ® Alexe acceptă provocarea

lui Schubert • Meciul România — Franța, aminat
Un camion, încărcat vîri 

cu aparatură specifică boxu
lui (punchingballuri, corzi, 
mănuși, căști, 20 de topoare, 
pe care pugiiiștii vor trebui 
să le mînuiască intens, în 
pădure, la spartul lemnelor) 
și însoțit de antrenorul pen
sionar Gheorghe Preda, a 
plecat la sfîrșitul săptămînii 
trecute spre Păltiniș. Luni, 
la primele ore ale dimineții 
s-au urcat în autobuz și 
componenții lotului olimpia 
— lărgit —» d» b©X# ȚSq,

teva zile în urmă ei făcuseră 
o riguroasă vizită medicală 
la Centrul „23 August". Olim
picii vor profita de pauza 
competițională și vor sta la 
Păltiniș pînă la sfîrșitul ace
stei luni, punînd accent pe 
îmbunătățirea pregătirii fi
zice generale. Ei știu că 1971 
este un an extrem de încăr
cat, în fruntea calendarului 
competițional figurîrtd cam
pionatele continentale de la 
Madrid, precum și nume- 
roași# intemațio-

naie. Graba lor și a antre
norilor este, deci, justificată.

Au făcut deplasarea urmă
torii sportivi i A. Mihai, P. 
Ganea, C. Gruiescu, C. Ciucă.

Nedelcea, 
Iliescu, G- 
V. Silber- 

Covaci. N. 
A. Nă’stac,

G. Ponietcu, P. 
Gh. Ciochină, A. 
Stanef. C. Cutov, 
man, Gh. Ene, I. 
Tudor, H. Stump.

Romeo CALARAȘANU

FfăpyO’Wt*' fa (Pm. ft
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INSTANTANEU 
(nedorit) 

DUMINICAL
N-aș vrea să-î fac 

vreo concurență neco
legială lui Vib, clar 
ceea ce vreau să scriu 
aici s-ar rezuma greu 
în cele 15 rînduri de li
notip ale Blocnotesu
lui său.

...Peisaj de iarnă, 
într-unul din marile 
parcuri ale Capitalei- 
Pomii poartă mantie de 
chiciură, iar aleile aș
ternute cu covor pufos 
îmbie la plimbare du
minicală pe bucurește- 
rtii ce duc dorul aeru
lui proaspăt. Pe cără
rile dinspre lac am în- 
tîlnit. dungi paralele 
brăzdind albul zăpezii, 
semn Că un sportiv 
pasionat și-a adus și 
schiurile cu el- Iar pe 
aleea cu înclinație ma
ximă, ce coboară spre 
țărmul înghețat, o vese
lă droaie de copii ne-au 
îniîmplnat cu săniile 
lor sprintene.

Numai că veselia n-a 
durat prea mult. Ca fn 
poveștile cu uriași si 
zmei, de după o tufă 
deasă a apărut crin- 
cena figură a paznicu
lui, care — în doi 
timpi și trei mișcări — 
a. pus pe fugă fntreaga 
companie.

— Las că vă-nvăț eu 
minte să faceți derde- 
luș aci a ! —răcnea cu 
convingere omul ordi
nii, în exercițiul func
țiunii. (Personaj nein
teresant pentru noi, de 
altfel, fiindcă execută 
ad litteram dispozițiile 
altora, privind interdic
țiile săniușului în 
parcuri.)

...Dar mă întreb, nu 
atît ca sportiv, ci ca 
simplu cetățean și gos
podar : ce strică derde- 
lușul, într-un parc din 
margine de București ? 
Sau: pentru ce sînt pe 
lume copi1' și sănii ? 
Oare odraslele noastre 
trebuie plimbate numai 
cu paltonul încheiat, la 
Herăstrău ?

Am citit undeva (în 
Clapele, cred) că vizita
torul parcurilor, în An
glia, are voie să calce 
pe gazonul peluzelor, 
fără nici o restricție. 
Sub cer britanic iarba 
crește mai repede ca 
la noi. Să ocrotim deci, 
la vară, iarba parcuri
lor noastre.

Dar și zăpada ?
Vlad UDRIȘTE

DIN NOU O SÂPTĂMÎNĂ BOGATĂ

Joi joacă in Capitală Spartak Leningrad, o echipă 
de mare valoare # De vineri, turneul divizionarelor feminine 
# Arbitri români delegați in C.C.E. și Cupa cupelor

In continuarea intensei acti
vități interne și internaționale 
din actualul sezon, baschetul 
programează și în această săp- 
tămînă însemnate întreceri. Fe 
prim plan se situează meciul 
retur din Cupa cupelor dintre 
echipele Steaua și Spartak Le
ningrad. Rezultatul contează 
mai puțin în această întilnire 
(Spartak a cîștigat în tur cu 
93—54 și. practic, nu poate 
pierde calificarea), în schimb 
va fi foarte interesant dc ur
mărit evoluția formației sovie
tice. cotată printre cele mai 
bune din Europa si avind in 
componentă mari valori Indivi
duale. Partida se va desfășura 
joi la ora 20, în sala Floreasca, 
Și va fi condusă dc R. Kinaci 
(Turcia) și V. Gancev (Bulga
ria). Comisar F.T.B.A. : E. An- 
niel (Israel).

Un alt important eveniment 
este primul turneu (etapele 1, 
2 si 3) din cadrul returului di
viziei A la fete, ale cărui 
jocuri vor avea loc vineri, 
sîmbătă și duminică în sala 
Floreasca. Sint programte două 
meciuri dimineața (dc la ora 
10) și trei după-amiază (de la 
ora 16). Colegiul central de 
arbitri a delegat pentru condu
cerea jocurilor pe Șt. Grecu 
(Tg. Secuiesc), Al. Ivan (Timi
șoara), G. Berekmeri (Tg. Mu

reș), Gh. lonescu (Oradea), pre
cum și citiva arbitri din Capi
tală. bineînțeles dintre cei mai 
buni.

In sfîrșit, vom mai aminti 
plecarea selecționatei de se
niori a Bucurcștiului la Varșo
via (joi), unde va participa la 
un important turneu interna
tional. Comisia tehnică de or
ganizare a competițiilor euro
pene a delegat cîtiva arbitri ro
mâni pentru intîlnirile din ca
drul C.C.E. și Cupa cupelor. 
Este vorba de : G. Dutka (Șo
pron! M.A.F.C. — Juventud Ba- 
dalona — la 14 ianuarie — in 
Cupa cupelor). M. Aldca (Olym- 
pique Antibes — Olimpia Lju
bljana — 20 ianuarie — în 
C.C.E. la băieți), E. Hottya 
(Daugava Riga — Clermont 
Ferrand — 21 ianuarie — în 
C.C.E. la fete), G. Chlra-leu 
(Ț.S.K.A. Moscova — Akademik 
Sofia — 27 ianuarie — în C.C.E. 
la băieți). C. Negulescu (Slavia 
Praga — Daugava Riga — 14 
februarie — in C.C.E. la fete) 
și Al. Dănilă (Olimpia Ljublja
na — Ignis Varese — 17 fe
bruarie — în C.C.E. la băieți). 
Prof. A. Predeșcu a fost dele
gat comisar F.I.B.A, la jocul 
Akademik Sofia — Standard 
Liâge din cadrul C.C.E. Ia 
băieți.

POLITEHNICA BUCUREȘTI (m) Șl SPARTAC BUCUREȘTI (f)-

NElNVINSE DUPĂ TURUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL OE JUNIORI
TIMIȘOARA, 10 (prin te

lefon, de Ia corespondentul 
nostru). După trei zile de în
treceri disputate, au luat 
sfîrșit partidele din cadrul 
turului campionatului națio
nal de juniori la tenis de 
masă. A fost un veritabil 
maraton, căruia ..tinerele pa
lete" i-au răspuns cu brio.

Iată clasamentele după 
consumarea turului ;

14 p. 5. Comerțul Tg-Mureș 
13 p, 6. Prefabricate Buc. 
12 p (32—35). 7. Cutezătorii 
Buzău 12 p, (33—36), 8. Să
nătatea Tr. Severin 12 ț> (33 
—38), 9. C.S.M. Cluj 12 p (26 
37), 10. Voința Buc. 9 p.

Returul campionatului na
țional pe echipe va avea loc 
la Hunedoara.

Petre ARCAN

LAUREAȚII ANULUI SPORTIV 70
In numărul festiv de Anul Nou, ziarul nostru a publicat 

un amplu reportaj cu ilie Năstase, sportivul nr. 1 al anului 
1970, fncepînd de astăzi, vom oferi cititorilor noștri prezentări 
ale celorlalți, sportivi, clasați pe primele 10 locuri ale anche
tei organizate de SPORTUL pentru desemnarea celor mai 
valoroși reprezentanți ai sportului românesc în anul care 
s-a scurs.

Numărul ZCHHIRGHL GRUIA
Socotit astăzi, prin opiniile 

unanime ale majorității spe
cialiștilor, handbalistul . cel 
mai bun din lume, mae
strul emerit al sportului 
GHEORGHE GRUIA repre
zintă una din cele mai oerte 
valori ale echipei, reprezenta
tive și ale formației sale de 
club, Steaua. Dar. puțini din
tre cei ce azi îl aplaudă cu 
căldură, îi solicită autografe 
sau fac eforturi pentru a-și 
procura fotografia lui, știu

m), ceea ce explică ușurința 
cu care Gheorghe Gruia se 
înalță peste apărători și a- 
runcă la poartă. încă din 
timpul școlii, el juca și volei. 
Nu era vorba, însă, de o pa
siune sportivă. împreună cu 
colegii săi se angaja în par
tide fără un pronunțat ca
racter competițional și numai 
pentru a petrece orele libere 
în mod plăcut și util. Trep
tat, însă, Gruia a dovedit 
calități ieșite din comun și

FI
• Născut Io 2 octombrie 

1940 în București
• Are 1,92 m inâljime, 89 

de kilograme greutate
• Face parte din clubul 

sportiv Steaua
• Esfe ofițer M.F.A. cu 

gradul de câpitan, ab
solvent al I.E.F.S.

• A jucat dc 92 de ori în

ȘĂ
echipa reprezentativă, 
pentru care a înscris 
482 de goluri.

• Campion mondial In 
1964 și în 1970, meda
liat cu bronz la C.M. 
în 1967, a cîștigat CCE 
cu echipa sa, Steaua, 
în 1968.

JUNIOARE: 1 Spartac
Buc. 16 p, 2. C.S.M. I Cluj 
15 p, 3. Sc. sp. Buzău 13 p 
(32—27), 4. Mentorul Pitești 
13 p (29—28). 5. Voința Buc.
12 p, 6. Voința Arad 11 p, 7.
C.S.M. Iași 10 p. (27—36), 8.
C.S.M. II Cluj 10 p (18—35), 
9. Șc. sp. Petroșani 8 p.

JUNIORI : 1. Politehnica
Buc. 18 p, 2. Constructorul 
Hunedoara 17 p, 3. Rovine 
Craiova 16 p, 4. C.S.M. Iași

ORIENTARE TURISTICĂ — 7

F. R. TA. NE
Federația română de tu- 

rtsm-alpinism ne-a trimis o 
notă de răspuns la critica pe 
care i-am adresat-o în ca
drul articolului „Cinci per
sonagii în căutarea unui au
tor" (publicat în „Sportul" 
tnr. 1126), articol în care, 
semnalam lipsa unor lucrări 
de specialitate destinate prac- 
ticanților orientării turistice.

Cităm din această notă : 
„Problema ridicată în articol 
este justă; F.R.T.A. nu dis
pune în prezent de manuale 
sau de broșuri tipărite, în 
care să se dea indicații me
todologice privind concursu
rile de orientare. Această 
problemă intră în sfera pre
ocupărilor actuale ale fede
rației și sperăm că, în anul 
1971, va fi lichidată prin 
tipărirea a două lucrări:

— Programa secției de ori
entare turistică;

— în ajutorul arbitrilor 
trasatori.

Aceste lucrări la elabora
rea cărora a luat parte un 
colectiv al federației se gă
sesc în pregătire".

Ne permitem să atragem 
atenția respectivei federații 
că, priji tipărirea celor două 
lucrări menționate, proble
ma ridicată în paginile zia
rului nostru nu „va fi lichi
dată", cum se spune în nota 
primită. Considerăm că este 
necesar ca specialiștii — pe 
care federația îi cunoaște 
foarte bine — să fie reuniți 
într-un colectiv de lucru, a- 
tribuindu-i-se fiecăruia dintre 
i«i elaborarea cîte unui capi
tol din lucrarea care ar pu
tea deveni „cartea de căpă- 
tîi" a tuturor celor ce acti
vează în această disciplină, 
|_________________________

Angajăm dactilografă 
temporară cu îndeplini
rea condițiilor legale. 
Relații la telefon : 
12.41,49.

RĂSPUND E...
sportivi, arbitri și antrenori. 
Atunci, da, se va putea vor
bi de lichidarea problemei 1 
(S. B.)

însă, că acest mare sportiv a 
ajuns în handbal și cu con
cursul hazardului și că ascen
siunea sa a fost de-a dreptul 
fulmmantq

Iată faptele care atestă 
aceste lucruri. Activitatea de 
sportiv a lui Gheorghe Gruia 
a debutat pe?, pista de atle
tism. Elev al unei școli de 
ofițeri din Capitală, viitorul, 
golgeter al echipei naționale 
de handbal a făcut primii 
pași în sport la atletism, 
unde a dat dovada unor ca
lități deosebite. în anul 1958. 
el a ocupat, de altfel, primul 
loc în cadrul Spartachiadei 
militare la proba de triplu 
salt și s-a clasat pe locul se
cund la aruncarea greutății. 
Ulterior, el a obținut rezul
tate promițătoare la săritura 
în înălțime (In jurul a 1,80

în acest joc sportiv și nu 
peste multă vreme, adică 
înainte de a termina școala 
de ofițeri, și-a făcut apariția 
într-o echipă modestă, par
ticipantă la un campionat 
raional : Depoul de mărfuri 
București. Prin recomanda
rea ofițerului Ion Mitu, care 
se ocupa de pregătirea fi
zică a elevilor școlii de ofi
țeri din care făcea parte 
Gheorghe Gruia, acesta a 
ajuns în secția de volei a 
clubului Steaua. Tînăr ofițer, 
component al secției de volei 
de la Steaua, Gheorghe Gruia 
făcea mari eforturi pentru a 
progresa în acest sport, care 
îi refuza parcă ascensiunea. 
Și în octombrie 1961, venind 
mai devreme la antrenament,

a găsit sala ocupată de hand- 
baliști. Invitat de antrenorul 
Ioan Kun.st-Ghermănescu (l’p- 
sea un jucător și nu se 
puteau forma două echipe!), 
el a disputat un meci, care-.. 
l-a consacrat. Peste două luni, 
în decembrie 1961, a debutat 
în echipa de handbal Steaua 
și. conjugînd voința sa cu 
eforturile antrenorului loan 
Kunst-Ghermănescu, a reali
zat neobișnuita performanță 
de a intra — după numai doi 
ani — în echipa reprezentativă, 
în rîndurile căreia a disputat 
primul joc internațional în 
decembrie 1963 la Viena, 
împotriva reprezentativei Au
striei-

Astăzi, Gheorghe Gruia a 
ajuns a fi socotit cel mai 
bun handbalist din lume, 
ocupînd locul secund în ca
drul anchetei pentru desem
narea celui mai bun sportiv 
român pe anul ee s-a scurs.

Dincolo, Insă, de calitățile sale 
de sportiv, această autentică 
vedetă este un om care cîntă 
frumos (i se spune în inti
mitate .Guriță", tocmai pen
tru acest lucru...), care este 
un pasionat fotograf amator, 
și își adoră fetița (Andreea 
în vîrstă de 3 ani), pentru
care pregătește 
vești frumoase.

Un ultim
Gheorghe Gruia 
și la «Trofeul fa’r-play*, pen
tru numeroasele sale gesturi

mereu po-

amănunt: 
a candidat

de corectitudine, pentru ati
tudinea de desăvîrșită prie
tenie față de adversari (din
tre care mulți nu prea îl me
najează) și pentru înțelege
rea ce o manifestă față de
tinerii handbaliști. Dorința 
lui cea mai mare ? Să urce 
pe podiumul olimpic î Noi îi 
urăm succes...

Colin ANTONESCU

După primul turneu al campionatului masculin de handbal — AU CUVÎNTUL TREI ANTRENORI... HANDBAL i]
Pentru astăzi am cedat locul 

nostru unor antrenori. Mai pre
cis, am solicitat în, timpul celor 
trei zile de țiandbal de la Flo
reasca, impresiile unor tehnicieni, 
legate de această reintîlnire cu 
campionatul masculin al diviziei 
A. Șl am ales pentru această 
„inopinată" anchetă nu pe antre
norii unor formații fruntașe, ei 
pe cel de la echipe de la mijlo
cul (sau chiar mai... răuț clasa
mentului. In definitiv, de o bună 
bucată de timp, tocmai aceste 
formații asigură spectaculozitatea 
întrecerilor, prin dîrzenia cu care 
își apără șansele, prin saltul va
loric pe care l-au înregistrat, 
prin preocuparea lor pentru un 
handbal modern. Este într-un fel 
ș! o răsplată (de genul platonic, 
dacă vreți...) deoarece, din pă
cate. rezultatele nu au confirmat, 
pe deplin, progresul acestor e- 
chlpe. Repetăm, însă : ele au 
fost de multe ori la un pas <le 
atingerea acestor rezultate, care 
— credem — nu vor îr.tîrzia să 
apară !

Șl acum să le dăm cuvîntul...
Prof. ROMEO SOTTRIU (Uni

versitatea Cluj): „Cu ce Impresii

plec după acest prim turneu a' 
campionatului ? Vă spun cu toată 
sinceritatea : excelente. In pri
mul rind m-a impresionat publi
cul bucureștcan, în grațiile că
ruia se pare că handbalul a re
intrat din nou. Ce plăcere să joci 
Intr-o sală plină, cu un public 
cald, generos in aplauze, cunos
cător In handbal l L'n alt lucru 
demn de a fi subliniat este acela 
că unele din formațiile obișnuite 
să aspire doar la treapta a treia 
a podiumului se anunță acum se
rioase adversare pentru Steaua și 
Dinamo. Mă gtndesc in special Ia 
Universitatea București și la Po
litehnica Timișoara. und„ se 
poate constata că se lucrează In 
perspectivă. cu mulți, foarte 
multi handbaliști tineri talen- 
tațj. Nu peste multă vreme vom 
avea un campionat foarte tare. 
Cit privește partidele, pot spima 
că ml-a plăcut preocuparea, evi
dentă la majoritatea formațiilor, 
pentru un handbal rapid, dina
mic. spectaculos. Numai pe a- 
ci’astă cale și nu prin uncie com
binații d? „culise" care, din nefe
ricire. mai apar in întrecerile 
noastre, vom progresa, vom ob-

ține rezultate mai bune, vom 
atrage mai mulți spectatori, im- 
pingintl handbalul și mai sus pe 
scara valorilor naționale și in
ternaționale".

Prof. TON DONCA (Dinamo 
Brașov). „Este de necontestat ci 
în campionatul nostru s-a Înre
gistrat un salt deosebtt. Acumu
lările din ultimii ani iși plătesc 
acum dobinzile. La această reluare 
a disputei am fost impresionat, 
de forma dovedită de echipa 
Steaua. Ia care ml-a plăcut — in

tori de care dispun aceste echipe. 
Șt tot din acest motiv, în unele 
întîlniri, lupta de la semicerc ge
nerează un joc obstructionist, a- 
bundent in faulturi. Deci, o mai 
mare atenție trebuie acordată 
promovării elementelor tinere, 
dar și pregătirii fizice. Cred că 
anul acesta lupta pentru titlu șl 
cea pentru evitarea retrogradării 
va fj mai pasionantă ca oricînd 1"

Prof. DUMITRU SIRBU (Poli
tehnica Galați). „Așteptările 
mele au fost depășite. In primul

al handbalului românesc. între
cerile din aceste trei zile au fost 
extrem de echilibrate, generind 
partide îndîrjite care au plăcut, 
in general, publicului. Pe ici, pa 
colo, am constatat, din păcate, jl 
tendințe pentru un joc obstruc
tionist, static, cu accent pe lun
girea obositor de mult a atacu
rilor. Toate acestea sînt conse
cința directă a luptei pentru 
puncte, care în această edijie a 
devenit extrem de acută, Incit nu 
ara curajul să spun cine va ciș-

(Urmare din pag. 1)

o condiție: să se lucreze cu 
el cit mai organizat, mai di
ferențiat. Fiind vorba de ju
cători tineri, majoritatea pre
zintă carențe tehnice, dar 
fiecare de altă natură. Ei 
bine, acest aspect de mare 
însemnătate trebuie să for 
meze o preocupare, o deviză, 
o obsesie — dacă vreți — a 
antrenorilor lotului. După o 
analiză temeinică a fiecărui 
jucător, trebuie pornită cam
pania — foarte grea — de 
eliminare treptată a deficien
țelor. De asemenea, este ne
cesară ridicarea tuturor la 
treapta cea mai înaltă a pre
gătirii fizice. Competițiile de 
mare importanță pentru soar
ta voleiului nostru se apro
pie. Timpul ne forțează, deci, 
să-I forțăm și noi. Așa cum 
am făcut Ia Rapid acum trei 
ani, cînd ne-am văzut con- 
strînși să jucăm cu juniorii.

Prin urmare, cred că selec
ția s-a făcut în general bine. 
Scot din discuție doi-trei ju
cători pe care nu-i cunosc. 
Nu sînt însă de acord cu pro
movarea jucătorului Enescu, 
care s-a făcut vinovat de se
rioase abateri disciplinare 
în timpul deplasării din Po
lonia, vara trecută. In plus, 
introducerea lui — prema
tură — în lot nu mi se pare 
nimerită, de vreme ce Steaua 
nu-1 introduce în sextetul de 
bază. Și dacă Steaua nu riscă, 
de ce-ar risca echipa țării ?

In același timp, cred că 
actualul lot național are ne
voie de un intens program 
internațional, de întîlniri cu 
reprezentativele unor țări cu 
volei dezvoltat: R.D. Gertna-

nă, U.R.S.S., Bulgaria, pentru 
îmbogățirea experienței de 
concurs și dezvoltarea gîndi- 
rii tactice.

Părerea mea este, după ce 
ani văzut recent la Leipzig 
cîteva echipe de club 
(Ț.S.K.A. Sofia. Ț.S.K.A. 
Moscova, S.C. Leipzig, Zbro- 
jovlta Brno), care constituie 
baza naționalelor respective, 
că voleibaliștii români nu pot 
să rateze calificarea la J.O. 
în cele două prilejuri pe 
care Ie au: „europenele" și 
„turneul preolimpic".

FLORIN BALAIȘ : „în pri
vința selecției în lotul națio
nal, mă tem că lăsarea pe 
tușă a lui Crețu și Tîrlici nu 
a fost toomai inspirată. O- 
biective atît de importante ca 
acelea ale reprezentativei 
masculine sînt greu de obți
nut cu oameni care nu au 
o vastă experiență competi- 
țională (Enescu, lonescu Dan, 
Codoi, Lințu, Băiaș, Pop, Du
mitrescu, Stere), chiar dacă 
mulți dintre ei promit.

întinerirea echipei este un 
lucru foarte bun, dar ea ara 
în vedere perspectiva. Or, 
campionatele europene sînt 
în toamnă...

Șansele pe care le acord 
acestui lot nu sînt mici, dacă 
excludem „europenele", la 
care văd o calificare-surpri- 
ză pentru J.O.: echipa Ita
liei. Cred că obiectivul major 
pe care-1 are echipa Româ
niei se va îndeplini abia la 
turneul preolimpic din 1972“.

j
AUREL DRAGAN: „Jucă

torii selecționați în noul lot 
reprezentativ sînt cred cei 
mai buni la ora actuală, da
că avem în vedere faptul că

SĂPTAMÎNA ACEASTA PE ECRANE
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s-a căutat o îmbinare a va
lorii cu perspectiva. In pri
vința stelistului Enescu, cred 
că nu i se face un serviciu 
introducindu-1 in lot, dacă 
se ține seama de tarele dis
ciplinare de care dă dovadă, 
în ce privește valoarea nu 
aș avea nimic dc obiectat.

Ce le lipsește, după păre
rea mea, tinerilor selecțio
nați ? Experiența competițio- 
nală. în legătură cu aceas
ta. aș da sugestia să li se 
programeze cit mai multe în
tîlniri cu adversarii cei mai 
puternici care rîvnesc și ei 
Ia calificare la J.O. (ceho
slovacii, polonezii, maghiarii) 
pentru a-i cunoaște foarte 
bine înainte de competițiile 
cu miza amintită. Aș dori ca 
jucătorii noștri să aibă o 
comportare strălucită la „eu
ropene", dar părerea mea 
este că vor obține calificarea 
ia tuneul preolimpic".

COSTIN MUȘAT: „Tinere
țea lotului mă incintă și mă 
înspăimîntă deopotrivă. O 
trecere bruscă la o echipă tî- 
nără insuficient mdată, deși 
valoarea jucătorilor promo
vați nu poate fi pusă la în
doială, comportă — după pă
rerea mea — și multe riscuri. 
Spre a le elimina, trebuie o 
pregătire foarte serioasă și 
multe întîlniri internaționale. 
Pentru asta e nevoie și de 
timp. Valoarea înaltă nu se 
capătă peste noapte. Totuși, 
prevăd calificarea „naționa
lei" la J.O.". (

N.B. După părerea noastră, 
lotul național masculin, deși 
întinerit, cuprinde totuși 8—9 
jucători cu experiență, pe 
care se poate baza echipa și 
în competițiile mai apropia
te i Udișteanu, Schreiber, 
Barta, Stamate, Oros. Dumă- 
noiu, V raniță, Codoi, Ion 
Cristian. De aceea, credem 
că posibilitatea de calificare 
la J.O. pe care o oferă „eu
ropenele" nu trebuie consi
derată a priori, pierdută. 
Prin urmare, ar fi o greșeală 
— credem —- dacă pregătirea 
lotului n-ar ține seamă de a- 
cest obiectiv important. în ce 
privește lotul în general, în
tinerirea se anunță de bun' 
augur, calitatea pregătirii 
fiind aceea care va decide 
viitorul voleiului nostru 
masculin. Comparînd repre
zentativele care candidează 
la unul din cele 3 locuri ră
mase disponibile la J.O., con
siderăm că echipa României 
are atuurile necesare împli
nirii acestui deziderat. Tre
buie forțat, însă, repetăm, 
chiar la C.E.

Dtnamism, spectaculozitate, faze palpitante — iată ce a oferit handbalul, numerosului public 
din sala Floreasca. Imaginea a fost surprinsă de fotoreporterul nostru Dragoș NEAGU la 
meciul „V“ Cluj — Știința Lovrin, în care clujenii au învins la limită (17—16)!
plus — seriozitatea Cu care abor
dează fiecare partidă, In dorința, 
probabil, de a se pregăti Intens 
pentru meciurile din C.C.E. o 
observație cu caracter general: 
aș dori să precizez că Ia o bună 
parte din formații se observă, 
atunci cînd evoluează în aceste 
turnee, o oarecare scădere a po
tențialului fizic in ultimele par
tide. Cauza, după opinia mea, o 
constituie numărul mic de jucâ-

rînd, ambianta creată de public 
a dat acestei întreceri o notă de 
mare dispută. Apoi am asistat la 
o adevărată avalanșă de elemente 
tinere, cu certe calități, care au 
transformat radical fața unor for
mații ca Politehnica Timișoara, 
Universitatea București sau Di
namo Brașov. Asistăm, am im
presia, la un adevărat asalt al 
tinereții șl cred că parcurgem 
perioada de afirmare a noului vai

tipa titlul de campioană și, cu 
atlt mai puțin, cine Va retrogra
da. Următoarele turnee vor aduce 
marț surprize, care la București 
erau la un pas dc a fi consem
nate. Ultimul cuvînt pentru ar
bitri : mai mult curaj și. in orice 
caz, mai multă unitate in apre
cierea fazelor. Este numai și nu
mai in interesul general al hand
balului nostru".

Divizia A programează al doilea turneu de sala
(Urmare din pag. I)

București — liderul actualului 
campionat, prin intermediul re
zultatelor pe care le vor obține 
în partidele cu Textila Buhuși, 
I.E.F.S. și Confecția București 
(„U“ București), Mureșul Tg. 
Mureș. Voința Odorhei și Tex
tila Buhuși („U“ Timișoara). 
Antrenorii Pilică Popescu și 
Constantin Lache vor trece, de
sigur, prin multe emoții, dar 
continuăm să credem că decisiv 
în stabilirea ierarhiei va fi me
ciul direct, programat la 24 ia
nuarie în Sala sporturilor din 
Cluj. Dintre cele două formații, 
pînă la confruntarea hotăritoa- 
re. Universitatea București are 
o situație mai dificilă deoarece 
portarul de bază, Gabriela Ve-

Ilcu, s-a accidentat la ultimul 
antrenament. In al doilea rind, 
turneul ne va oferi o luptă a- 
cerbă pentru evitarea locurilor 
din subsolul clasamentului. A- 
cordăm o sansă în plus Mure
șului Tg. Mureș care va bene
ficia, începînd de astăzi,, de 
aportul uneia dintre cele mai 
valoroase handbaliste din Ro
mânia, Rozalia Șos.

• Iată programul . jocurilor 
ce se vor disputa astăzi în sala 
Floreasca de la orele 15 :

Rulmentul Brașov — C.S.M. 
Sibiu Textila Buhuși — Uni
versitatea București ; Con
structorul Timișoara — I.E.F.S. 
București : Mureșul Tg. Mureș 
— Universitatea Timișoara și 
Voința Odorhei — Confecția 
București.

• DP aici se reia prima di
vizie feminină de handbal a tării :

1. Universitatea Buc.
12 10 0 2 174—123 20

2. Universitatea Tim.
12 9 1 2 147—105 19

3. I.E.F.S. București
12 9 1 2 145—104 19

4. Textila Buhuși
12 6 0 6 134—131 12

5. Confecția București
12 5 1 6 144—146 11

6. Voința Odorhei
12 5 1 6 126—132 11

7. Rulmentul Brașov
12 5 1 6 147—165 11

6. Constructorul Tim.
12 4 0 8 103—123 3

9. C.S.M. Sibiu
13 2 I 9 90—140 5

10. Mureșul Tg. Mureș
12 3 0 10 86—125 4

HOCHEI

PARTIDE DE VALOARE TEHNICĂ SLABĂ ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI B
GALAȚI (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Timp 
de trei zile patinoarul artifi
cial din localitate a găzduit 
Întrecerile primei manșe a cam
pionatului diviziei B ia hochei,

CLASAMENTUL
Dunărea Galați

3 3 0 0 34- 2 8 
Metalul Rădăuți

3 2 0 1 19—16 4
Comerțul Tg. Mureș

3 1 0 2 6-18 2 
$c. »p. Gheorghieni

3 0 0 3 3—28 0
Turul doi al competiției se 

va desfășura între 28 februarie 
și 2 martie.

seria a Il-a. Dintre cele patru 
formații participante, doar una 
singură — Dunărea Galați — 
s-a prezentat bine pusă la 
punct. De altfel, ea a benefi
ciat de un stagiu lung efectuat 
pe gheată (încă din octombrie 
1970) si de asistența tehnică 
foarte calificată a antrenorilor 
I. Tiron și St. Tomovici. Dis- 
punînd de un lot tînăr, 
rodat în multe meciuri 
susținute în acest sezon 
cu adversari puternici (Steaua, 
Dinamo, I.P.G.G., Avîntul 
Miercurea Ciuc), Dunărea 
Galați și-a întrecut adver
sarele la scoruri mari. în ulti
mele partide gazdele au învins 
cu 11—1 formația Școlii sporti-

Astâzi și mîine la Ljubljana
DUBLI INTILNIRE DOMÂNIA - IlTiOSI AVII

Duminică seara n plecat 
spre Iugoslavia lotul repre
zentativ de hochei al Ro
mâniei. Astăzi și mîine. e- 
chipa noastră va susține pe 
patinoarul artificial acoperit 
„Tivoli* din Ljubljana. două 

meciuri «u feleetianata- tu-_

goslaviei. Aceste partide fac 
parte din programul de pre
gătire a ambelor echipe 
pentru campionatul mondial. 
Iugoslavia joacă în grupa 
B, iar România, după cum se 
știe, în grupa C, care sa 
va dispută în Olanda de la

ve din Gheorghieni și cu 12—0 
pe Comerțul Tg, Mureș.

Dintre celelalte echipe s-a 
evidențiat. într-o oarecare mă
sură, printr-o apărare bine 
pusă la Punct, Metalul Rădăuți.

T. SIRIOFOL 
★

MIERCUREA CIUC (prin te
lefon de Ia corespondentul nos
tru). întrecerile seriei I pint 
dominate de formația Tîmava 
Odorheiul Secuiesc, care s-a 
prezentat cel mai bine pregă
tită la acest turneu. Ea a cîș
tigat cu 6—2 la Voința Miercu
rea Ciuc, 10—2 la Dinamo Bra
șov și 12—4 la Cooperatistul Tg. 
Secuiesc, Principala sa adver
sară este formația Școlii spor
tive din Miercurea Ciuc.

In general, întrecerile din 
această grupă sînt de un slab 
nivel tehnic, meciurile ebun- 
dind în durități și eliminări.' 
Primul tur se încheie astă-sea- 
ră. nrmînd ca cel de al doilea 
să se desfășoare între 25 fe
bruarie și 2 rpartie.

Regulamentul competiției 
prevede un turneu final la car» 
vor lua parte primele două cla
sate in fiecare dintre serii.' 
Ciștigătoarea va evolua în se
zonul viitor în divizia A. /

Z. MOKVA^



PE AGENDA ACTUALITĂȚII
__ ....

OBLEMENCO: „WlGIIII primul lOcF

textilistă documentul
— după cum se poate vedea — 

Foto : Drago? NEAGU
nostru fotografic, Domide produce panică 
tiu numai de Trejtel

U.T.A. — Feijenoord Rotterdam, meciul vieții pentru formația 
” ’’ ‘ i la poarta apărată

I

O încercare de analiză a modului de 
U.T.A.-ei de-a lungul primei părți a 
național tntimpină, din plecare, anumite dificultăți 
prin aceea că, spre deosebire de marea majoritate a 
colegelor ei de întrecere, formația textilistă a abordat 
sezonul de toamnă cu două obiective, unul mai greu 
ca celălalt: pe de o parte „reprezentarea tn divizia 
A" pe cealaltă — „participarea tn Cupa campionilor 
europeni'.

Inconvenientul nu este numai al nostru, l-am con
statat ți tn ședința de analiză desfășurată zilele tre
cute la Arad și în cadrul căreia nici referentul și 
nici vorbitorii n-au putut separa cele două mari o- 
biective, ambele interferîndu-se pe parcurs, influen- 
țîndu-se reciproc.

MECIURILE CU FEIJENOORD AU CAPTAT

ÎNTREAGA ATENȚIE4
I

condițiile unei vacanțeîn
de vară extrem, de scurte 
(doar 8 zile, de la 26 Iulie 
la 3 august), ale unei peri
oade de pregătire limitată 
la circa trei săptămîni, pre
cum șî ele apropiatei (pe a- 
tUnci) întîlniri cu Feijenoord 
(16 septembrie), U.T.A. a a- 
vut — la început — de ales 
între competiția Internă și 
«ceea cu caracter european. 
Erau încă proaspete în me
moria tuturor rezultatele 
jocurilor cu Legia Varșovia, 
la prima noastră participare 
in Cupa Campionilor euro
peni — mărturisea antreno
rul Nicolae Dumitrescu. 
Cine putea uita mîhnirea 
provocată de o asemenea 
comportare, precum șî vehe
mentele critici primite din 
partea presei ? Un al doilea 
dezastru — în care ar fi 
Jfost angajat fotbalul româ
nesc — era de neconceput. 
>5i atunci, astfel stind lucru
rile, noi am sacrificat, în 
mod conștient, pregătirea de 
bază, pentru campionat, cău- 
tînd să grăbim intrarea 
fonnă în vederea jocului 
la Rotterdam".

„Titlul de campioană 
spuneau și băieții — l-am 
cucerit de două ori la rînd, 
acum vom face din jocul cu 
Feijenoord, meciul 
noastre. Ne vom da 
pe teren pentru un 
onorabil ; ne obligă

în 
de

vieții 
sufletul 
rezultat 
să pro-

CURS DE ARBITRI
LA ORADEA

relatare a cores-Dintr-o 
pondentului nostru din Ora
dea, Vasile Sere, aflăm do 
inițiativa Colegiului județean 
al arbitrilor de a organiza 
un curs pentru formarea unei 
noi promoții de „cavaleri ai 
fluierului". Cursul va începe 
la 13 ianuarie și va dura 
5 luni, lecțiile urmînd a fi 
predate de arbitri cu o bo
gată experiență, ca Aurel 
Fop. Nicolae Macovei, Mircea 
Rădulescu.

Nu numai bilanțuri
(Urmare din pag. 1)

tea sportivă, precum ți spi
ritul de buni gospodari do
vedit de membrii consiliului 
asociației sportive. Cît pri
vește activitatea din acest 
an, participanții la adunare 
si-au exprimat convingerea 
eâ ca va fi și mai spectacu- 
Ir.ssă. în măsură să atragă 
pe terenurile de sport întrea
ga masă a salariaților din 
uzină.

LA „SIRENA" NU NUMAI 
FOTBALUL TREBUIE SA SE 

AFLE IN PRIM PLAN...

Este. îndeobște, cunoscută 
•-i-ixiunea tinerilor din aso
ciația sportivă Sirena, a U- 
rinei de pompe, pentru spor- 
tlil-rege. Un campionat al 
asociației sportive cu parti
ciparea mai multor reprezen
tative de secții si în final, 
o echipă de perfornțgnță, ca

comportare a 
campionatului 

lificultăți 

eedăm astfel și comportarea 
echipei noastre naționale in 
Mexic".

Așa cum se știe, datorită 
unei admirabile dăruiri în 
prima partidă și a unei tac
tici inteligente în cea dft a 
doua, de la Arad, U.T.A. a 
depășit orice așteptări, eli- 
minînd- pe proaspăta cam
pioană intercontinentală. Per
formanță unică în fotbalul 

, nostru, la nivelul formațiilor 
de club, cu larg ecou în lu
mea întreagă. Aradul îi da
tora echipei sale de fotbal 
rapida dar efemera celebrita
te, întrucît, la scurt timp, au 
urmat jocurile din turul II 
al C.C.E., cele cu Steaua ro
șie Belgrad.

„In pofida răsunătoarei 
performanțe realizate cu Fei
jenoord, n-am depreciat, nici 
o clipă, posibilitățile valo
roșilor fotbaliști iugoslavi. 
Nici astăzi nu pot să afirm 
— spunea tot antrenorul N. Du
mitrescu — că puteam să-i 
eliminăm din 
singur regret 
totuși, atît pe 
Pe jucătorii 
nume acela că 
învins Ia Arad.
înfringere categorică în man
șa I, echipa n-a mai avut 
forța morală nici măcar pen
tru o 
de a 
sigur, 
rul, 
la Belgrad. Pe moment, am 
fost tentat să cred că singu
ra cauză este efectivul redus, 
din pricina căreia n-am gă
sit un înlocuitor, pe măsură, 
pentru Birău, jucînd și cu 
Broșovschi și Dembrovschi 
accidentați. Apoi, judecind 
mai la rece, am ajuns și la 
alte concluzii, de asemenea 
valabile în explicarea slabu
lui randament dat de echipă 
la Belgrad. Mi-am amintit 
cum o bună parte din jucă
tori n-au reușit să se sustra
gă de la atmosfera genera
lă de euforie (se propuseseră 
plăci comemorative Ia sta
dion în memoria meciurilor 
cu Feijenoord), n-au înțeles 
că, în vederea jocurilor cu 
Steaua roșie, se impune un 
nou efort, de aceleași dimen
siuni probate chiar în primul 

întrecere. Un 
mă încearcă, 
mine cit și 
mei, și a- 

nu i-ani 
Suferind o

simplă victorie în cea 
doua. Ar rămîne, <le- 

a mai spus antreno- 
să explic acel 0—3 de

re activează în divizia C, 
Vorbesc de la sine de pre
țuirea arătată celui mai popu
lar dintre sporturi. Tn aduna
rea generală — așa cum ne-a 
relatat tovarășul Ion Pilug, 
instructor central — s-a ex
primat părerea că nu trebu
ie să i se acorde doar fot
balului posibilitatea de a 
„trăi", ci, în aceeași măsură, 
și altor discipline sportive 
care se bucură de interes 
în rîndul membrilor acestei 
asociații. în acest sens ar fi 
de dorit ca activitatea spor-, 
tivă de masă în cadrul cam
pionatului pe asociație, la 
lupte, volei, handbal, șah. te
nis de masă, ca și concursuri
le de orientare turistică să 
aibă un volum sporit, să se 
desfășoare cu o mai mare 
frecvență. Consiliul asocia
tei sportiv® trebuie să acor
de o mai mare atenție reali
zării planului de venituri, 
capitol neglijat £n parte, slă
biciune care nu gpat« ,avea 

tur al Cupei campionilor eu
ropeni".

FIRUL CAMPIONATULUI

SE REÎNNOADĂ CU
GREUTATE, APOI GOR
NEA ÎȘI PĂRĂSEȘTE CO-

ECHIPIERII

Intruclt nici unul dintre 
jucători n-a găsit nimerit să 
arate în ședință cauzele sla

N. DUMITRESCU
meciuri- 
precum 

de cam- 
deschis, 
și el la 

la

bei comportări din 
le cu Steaua roșie, 
și din unele partide 
pionat (tonul sincer, 
al ședinței îndemna 
o atitudine autocritică, 
destăinuiri, la propunerea u- 
nor soluții eficiente pentru 
viitor, desigur, nu numai de 
genul aceleia exprimate de 
Petescu, singurul vorbitor 
dintre fotbaliști, care a ple
dat doar pentru mai multe 
jocuri internaționale...) tot 
antrenorului i-a revenit sar-

AUTORII LUCRĂRII
u

„M. SADOVEA- 
gcizdui, miercuri

Librăria
NU" va „
13 ianuarie 1971, la ora 19, 
o întîlnire între autorii vo
lumului „Sportul româ
nesc DE-A LUNGUL A- 
NILOR" și cititorii — ca
dre tehnice de specialitate 
și activiști spoitivi, studenți

decît efecte negative în via
ța sportivă a colectivului de 
aici,

FELICITĂRI, 
CAMPIONILOR ASOCIAȚIEI !

In sectorul 1, din cele 50 
de asociații sportive existen
te. un număr de 13 au și 
tinut adunările generale. U- 
na dintre cele mai reușite, 
ne informează instructorul 
central Ion Bej, a fost cea 
de la Ministerul Indusriei 
Metalurgice, în cadrul căre
ia au fost premiați campio
nii pe anul 1970 ia tir, șah 
și tenis de masă, precum și 
cîștigătorii unor întreceri 
sportive organizate pe sector 
si chiar pe municipiu. Este 
o inițiativă frumoasă, meni
tă să stimuleze tineretul în 
practicarea exercițiului fizic, 
a sportului preferat. Refera
tul prezentat a scos in re
lief faptul că aici activitatea

să facă lumină: „A 
fost suficient acest șoc psi
hologic, suprapus pe insu
ficienta pregătire specifică 
de durată, care să serveas
că echipei în campionat, și, 
iată, firul competiției in

s-a reînnodat cu 
dificultate. Echipa 

să

Sport

iată, 
terne 
multă 
noastră nu mai reușea 
culeagă puncte în deplasare, 
așa cum își obișnuise, în 
trecut, suporterii, ba, mai 
mult, ea a pierdut șî acasă".

Intr-adevăr, după înfrânge
rea de Ia Belgrad (cînd s-a 
pierdut cu 1—4 partida de 
campionat cu Dinamo Bucu
rești. la 1 noiembrie) și. mal 
ales, după eșecul de la Arad 
a urmat perioada cea mai 
critică a U.T.A.-ei: 0—2 cu 
Universitatea Craiova, la A- 
rad, în etapa a X-a, la 15 
noiembrie, 0—1 cu 
Club Bacău. în deplasare, în 
etapa a Xl-a. la 22 noiem
brie. 1—4 cu F.C. Argeș, la 
Pitești, în etapa a XlV-a, la 
9 decembrie.

Tot acum, mai precis din 
etapa a X-a, Gornea a gă
sit de cuviință să-și pără
sească coechipierii, lipsin- 
du-șj echipa de aportul său 
pînă la sfîrșitul turului și, 
personal, ne-am convins, în 
partida de la Pitești, cș în
seamnă pentru o formație — 
recte U.T.A. — nesiguranța 
ultimului apărător.

Cum-necum, reușind 
victorii acasă, în 
patru etape ale turului (2—0 
cu Politehnica lași, în etapa 
a Xll-a Ia 28 
3—0 cu Farul, în etapa 
XIII-a, la * ■ 
cu C.F.R, 
XV-a la 
U.T.A. a 
17 puncte, apropiindu-se 
numai 3 p de liderul clasa
mentului (Dinamo — 20 p)...

trei 
ultimele

noiembrie, 
a

6 decembrie, 3—0 
Cluj. în etapa a 

13 decembrie), 
totalizat, în final, 

la

DIN NOU ASPIRAȚII

LA LOCUL I

... O situație mai bună de
ci t am sperat Ia început — 
mărturisea cu sinceritatea 
care-I caracterizează antre
norul Nicolae Dumitrescu — 
date fiind condițiile speciale 
in care am abordat această 
ediție a campionatului. A- 
junșî aici, vom avea din nou 
un cuvînt greu de spus iu 
stabilirea formației campioa
ne. așa cum, de altfel, l-am 
avut Și in trecuta ediție, cînd 
distanța care ne separa <lc 
locul I, Ia sfîrșitul turului, 
era chiar mal mare : noi — 
locul 6, eu 16 p. Rapid — 
locul I, cu 20 p“.

Și, antrenorul principal al 
formației textiliste nu 
lăsat Pînă ce nu și-a 
mentat optimistul său 
de vedere :

— Pînă la reluarea

s-a 
argu- 
punct

la

lotului nos-

pînă la ora 
de a doua 

ca 
pen

să ia

_ cam
pionatului avem la dispoziție 
peste 60 de zile, timp arhi- 
suficient pentru repunerea e- 
chipei pe linia de plutire.

— Gornea a revenit 
sentimente mai bune, reinte- 
grîndu-se total 
tru ;

— Sînt șanse, 
startului în cea 
parte a campionatului, 
perioada de carantină 
tru Popovici și Kun II 
sfirșit. Și atunci, notați cum 
ar arăta 
Gornea - 
Pojoni, 
Domide,
Kun II. Fl. Dumitrescu. Și 
mai notați încă un lucru: 
U.T.A. nu renunța fără să 
mediteze îndelung la un tur
neu de 12 jocuri în Ameri
ca de Sud. Mai ales că nu 
fusese niciodată acolo...

G. NICOLAESCU

„11“-le U.T.A.-ei :
— Birău,
Popovici,
Broșovschi, Axente,

Lereter,
Petescu,

ți elevi, sportivi ți iubitori 
ai sportului.

Tovarășii EMIL GHIBU, 
doctor îr» științe pedago
gice, ți ION TODAN, con
ferențiar universitar, vor fa
ce cu acest prilej o scurtă 
prezentare a lucrării.

sportivă a îmbrățișat o sfe
ră largă de discipline, răs
punzând astfel dorințelor sa
lariaților. Rămîne pentru a- 
nul 1971 de împlinit o sin
gură doleanță t ca și turis
mului de masă să i se a- 
eorde mai multă atenție. Tu
rismul de masă este echi
valent cu mai puțin sedenta
rism și mai mult timp pe
trecut în aer liber.

SPERANȚE TNTR-0 SUBSTAN
ȚIALA CREȘTERE A BAZEI 

MATERIALE

Una dintre cele mai tine
re asociații sportive din Ca
pitală, cea a Combinatului 
de sticlă, înființată în cursul 
anului trecut, s-a afirmat pu
ternic printr-o activitate care 
a depășit toate așteptările : în 
numai 6 luni de la semna
rea actului ei de naștere, 
proaspăta asociație sportivă 
bucureșteană a reușit să or
ganizeze foarte reușite cam
pionate la fotbal, handbal, 
volei, șah, și tenis de masă, 
pornind cu etapa pe sectoare, 
atrăgînd totodată, atenția a- 
sociațiijor din sectorul 4 că

P
e „tunarul" din Ce

tatea Băniei, Ion 
Oblemenco, de două 

ori aureolat cu titlul de 
golgeter al diviziei A, în 

campionatele 1966—1967
(17 goluri) ți 1969—1970 
(19 goluri), l-am întâlnit 
zilele trecute la ®raiova. 
Am folosit acest prilej 
pentru a afla preocupările 
și proiectele iui în anul 
care abia a început.

— Pauza competiționa- 
lă a fost binevenită — 
ne-a spus el — atît pen
tru mine cît și pentru cei
lalți colegi din echipă, 
din două motive. Am 
avut posibilitatea să ne 
refacem potențialul fizic 
și să pregătim examenele 
din sesiunea de iarnă
(n. n. Oblemenco este 
student în anul I la Fa
cultatea de științe econo
mice).

— Ce îți propui pentru 
sezonul de primăvară ?

Visul fiecărui fot

SPERANȚE LA DUNĂREA GIURGIU
Duminică, în sala de festi

vități a Casei de cultură din 
Giurgiu, a avut loc ședința 
de analiză a activității for
mației divizionare B din 
acest oraș, Dunărea. In afară 
de jucători, antrenor, condu
cerea asociației și a secției, 
au mai participat la ședință 
aproape 500 de susținători ai 
echipei. S-a analizat în spi
rit critic comportarea forma
ției în turul campionatului, 
scoțîndu-se în evidență lip
surile generale, precum și 
cele ale unor jucători (Man- 
ciu, Petrișor și Rădoi), care, 
din cauza unei pregătiri in
suficiente, n-au dat randa
mentul așteptat. _ La încheie
rea ședinței, unii dintre com- 
ponențil formației s-au an
gajat ca în retur să joace 
cu mai multă dăruire, astfel 
ca la încheierea campionatu
lui. Dunărea Giurgiu să se 
afle printre primele trei cla
sate în seria I.

Stînd de vorbă cu antre
norul giurgiuvenilor, Petre 
Mîndru, am aflat că Dună
rea se va pregăti în locali

Și la Caracal gîndurile se îndreaptă spre divizia B
După o vacanță de aproape 

3 săptămîni. fotbaliștii de 
la F. C. Caracal și-au reluat 
pregătirile pentru noul se
zon, care speră să le aducă 
noi satisfacții.

Debutul în divizia C, și 
mai ales comportarea din tur

TRAGEREA LA SORȚI A „16“-IMILOR
„CUPEI ROMÂNIEI1

După cum s-a anunțat. 
„16“-imile Cupei României 
se vor disputa în ziua de 
7 martie, fază în care vor 
intra în întrecere, alături de 
cele 16 echipe calificate, 
formațiile participante în 
campionatul diviziei A.

Federația română de fot
bal ne-a anunțat ieri dimi
neață că a stabilit ca tra
gerea la sorți a „16“-imilor 
să aibă loc în ziua de 21 ia
nuarie, ora 18, la sediul fe- 
deraței. La tragerea la sorți 
sînt invitați să participe de

LOTUL DE JUNIORI 
A REVENIT DIN LIBAN

Letal național de Juniori s-a 
înapoiat aseară din Liban unde 
• întreprins un turneu de pre
gătire între 4 «I 11 ianuarie, 
tn această perioadă fotbaliștii 
rumâni an susținut următoa
rele partide: In ziua do 8 ia
nuarie cu Hometmen 2—2 
(2—0) — golurile juniorilor
fiind marcate de M. Sandu și 
Boloni; 9 ianuarie: cu o se
lecționată a cluburilor din Bei
rut 3—1 (2—0) — au înscris : 
M, Sandu (2) îi Ailenei; 10 ia
nuarie : cu Racing Beirut 0—0, 
meciul fiind întrerupt la pauză 
din cauza ploii torențiale.

aici, la .Sticla" sportul și-a 
creat un bun făgaș.

Toate ar fi bune în a- 
ceastă asociație, dacă ar fi fost 
acordat un sprijin ceva mai 
substanțial consiliului din 
partea conducerii combinatu
lui, mai ales pe linia asigu
rării unei baze materiale- în 
adunarea generală, onorată 
cu prezența tov. jng. I. Dia- 
conescu, directorul general 
al combinatului, s-a pus un 
accent deosebit pe acoperirea 
acestui neajuns, s-a promis 
un sprijin corespunzător. Se
ars în vedere, pe informează 
instructorul central Ton Po
pa, repartizarea unei săli 
pentru șah și tenis de ma
să precum și alocarea unui 
spațiu pe care să fie ame
najate terenuri de fotbal, ve
lei, handbal și tenis de cîmp. 
Fări îndoială, aceste ame
najări vor impulsiona și mai 
mult activitatea sportivă a 
tinerilor de la .Sticla*, cre- 
înd perspectiva ea ei să se 
numere printre fruntașii pe 
sectar, he-o dorim din toată 
iftinșiț.

balist este să îmbrace tri
coul echipei naționale. 
De aceea, mă voi pregăti 
cu multă ambiție pentru 
retur, dorind să dovedesc 
selecționerilor că la 25 
de ani ai mei nu sînt

tate, în sală șl tn aer liber, 
pînă la 19 ianuarie, după 
care se va deplasa la Pre
deal. în primăvară, din lotul 
Dunării vor face parte Co- 
jocaru (de îa Rapid), Mus
tață, Ivan, care și-au satis
făcut stagiul militar, și por
tarul Purcaru. venit de la 
Steaua în locul lui Coman.

P. BURCIN — coresp.

Pregătirile „Metalului** 
Turnu Severin

După o vacantă de cîteva 
săptămîni. echipa Metalul Tr. 
Severin își reia pregătirile zi
lele acestea la Lacul Roșu, be
neficiind de următorul lot : 
Buluc, Simanca, Cintar, Cîrtog, 
Vișan, Davidescu, Gogan, Jim- 
boreanu, Rotaru, Lăpușan, Că
priorii, Olteanu, Bota, Tîră, 
Muschici, Chiriac, Juja si Epu-

GH. MANAFU 
corespondent

(locul I în clasament), au 
creat în rîndurile echipei un 
excelent cadru de pregătire, 
gindurile jucătorilor, antreno
rului și suporterilor îndrep- 
tîndu-se spre barajul din* 
vară și divizia... B.

Pentrul retur, antrenorul

LA 21 IANUARIE

legații echipelor calificate și 
ai divizionarelor A. Rea
mintim că în această fază a 
Cupei României s-au calificat 
Aurora Urziceni — din cam
pionatul județului Ilfov, Ful
gerul Dorohoi, Minerul Co- 
mănești, I. M. U. Medgidia, 
I.R.A. Cîmpina, Steagul roșu 
Plenița, Unirea Dej. Oltul 
Sf. Gheorghe, Chimia Făgă
raș — din campionatul di
viziei C, Metalul București, 
Progresul Brăila, Politehnica 
Timișoara, C.F.R. Arad, Cor- 
vinul Hunedoara, C.S.M. Si

DINAMO BUCUREȘTI A PLECAT 
ÎN AMERICA DE SUD

Aeroportul internațional Otopeni, luni dimineață. Elegantul 
hol era arhiplin. Printre pasageri, se aflau fi fotbaliștii dina- 
moviști, care plecau tn lungul turneu sud-american. Sportivii 
clubului din Șos. Ștefan cel Mare erau conduși de reprezen
tanți ai F.R. Fotbal, activiști sportivi, rude ri prieteni.

Iată lotul de jucători care 
a părăsit ieri Capitala i 
Constantinescu, Caval, Ghe- 
ran, Nunweiller III, Stoenes- 
cu, Dinu, Deleanu, Ștefan, 
Mustățea, Sălceanu, Radu 
Nunweiller, Moldovan, Im- 
cescu. Doru Popescu, Dumi- 
trache. Both, Moț și Haidu. 
Au făcut, de asemenea, de
plasarea cei doi antrenori ai 
echipei.

Președintele clubului Dina
mo. Valeria Buzea, este con
ducătorul lotului.

LOTO-PRONOSPORT
CTȘTIGATORII 

AUTOTURISMELOR 
DE LA 

TRAGEREA SPECIALA LOTO 
A REVELIONULUI 
1 IANUARIE 1971

Categoria G
(2 autoturisme Fi at 850):

1. Enache Florea — Bucu
rești ; 2. Vasțlescu Constantin
— București. ’

Categoria M
(6 autoturisme Dacia 1300) :
1. Olah Ferencz — Arad ; 2. 

Bărbătei Adrian — Sighișoara; 
3. Ciceo Emil — satul Sigău, 
com. Jichiș, jud. Cluj; 4.
Ciucureanu , Eleonora — com. 
Măstăcani fid. Galați; 5. Du
mitrescu Emil — Roșiorii de 
Vede, județul Teleorman; 6. 
Tirea Paula — București.

Categoria N (18 autoturisme 
Moskvici 408 cu caroserie 412 
«au Dacia 1100 plus 2 700 lei, 
sau Skoda S.100 plus 4 610 lei 
la alegerea cîștigătoritor eon
ii mi prospect) : 1. Duca ion
— Pitești : 2. Marin P. Moîsft
— corn. Lerești- nnești jud. 
Argeș î 3- Ștefaniu Conetotin

încă un jucător terminat I
pentru echipa reprezenta- <
tivă. Aș dori mult si I
mai joc măcar o dată 
alături de Dumifraahe.
Dinu, Răducanu ți cei- i
lalți. ‘

— Ce loc sperați si 4
ocupați la termWras
campionatului ?

— Locul 1... Iar daci 
n-o să ne aurîdă «ansa, 
oricum nu mai jos da le
cui 3 !

— Aveți, deci, curajul 
si atacați titlul ?

— Ați văzut olteni fri
coși ? Și apoi, deși ocu
păm locul 8 în clasament, 
de prima clasată ne des
part doar 3 puncte. Ele j 
pot fi recuperate, deoarece 
avem un program avanta
jos, jucînd cu principalele 
pretendente la titlu pe 
terenul nostru. Iar la 
Craiova, nu ne eaapă 
nimeni .

Aurel păfAdib I,

Jt
Fotbaliștii de la Olimpia 

Satu Mare sint gata de start
Mîine își reia pregătirile 

pe stadionul Municipal, unde 
este convocat întreg lotul, 
divizionar* B Olimpia Satu 
Mare.

Antrenamentele se vor 
desfășura atît în sală; cît ți 
în aer liber, sub conducere* 
lui Alexandru Pop, ajutat 
de instructorul Vasile Să- 
veanu.

în partea a doua a lunii 
ianuarie. Olimpia Satu Mare 
își va continua, după toate 
probabilitățile, pregătirile la 
Băile Felix.

Pentru verificarea șl omo- 
. genizarea „ll“-lui de bază, 
formația sătmăreană și-a 
fixat un program de tntfl- 
niri amicale. în luna februa
rie, cu Someșul Satu Mare( 
Victoria Cărei, Gloria Bistri-; 
ta ți „U“ Cluj.

Augustin Verba, coresp. .

echipei, prof. I. Pirvulescu, 
are în vedere, pe lîngă un 
program de pregătire cît mai 
bun, Și promovarea tn. lot 
a talentaților juniori M. Vin- 
tilă și St. Cherănoiu.

G. DANCIU — ceresp.

biu șl Crișul Oradea din 
campionatul diviziei B.

Meciurile vor avea loc pe 
terenurile echipelor de cate
gorie inferioară. în cazul că 
scorul este egal după 90 de 
minute, jocul se va prelungi 
cu două reprize a cîte 15 
minute fiecare. Dacă egalita- 
tea se va menține și după 
prelungiri, atunci echipa care 
a jucat în deplasare se va 
califica pentru faza «rmă- 
teara.

Dinamoviștii vor face e 
escală de 24 de ore la Praga, 
la invitația clubului Rudă 
Hvezda, unde vor efectua și 
un ușor antrenament. Ei își 
vor continua apoi călătoria 
pe ruta Praga-Paris funde li 
se va atașa jucătorul Sandu 
Gabriel — întors cu Iota) 
de juniori din biban — 
care pleacă azi din București 
direct spre capitala Franței) 

— Bogota—Lima. Ba 14 ia
nuarie, Dinamo va susține 
primul meci, la Lima, (p.v;).

— Focșani; 4. Ștefan Mihăescu
— Andrei Lucian — satul Ziliș- 
teanca, com. Poșta CilnĂU. jud- 
Buzău ; 5. Beca Marin — cam. 
Lechința jud. Bistrița N&șaud t 
S. Cslky Elvira — Cluj ; T. 
Ivan Gheorghe — Tîrgovișțe; 
8. Balaban Victor — corn. Bu- 
covăt jud. Dolj ; 9. Lipcanu 
Victor — Craiova; 10, Frucza 
Ioszef — Difrău. ju<J. Harghita; 
11. Avădanei Constantin — Pia
tra Neamț ; 12. Baron V. Pe
tre — Mizil. jud. Prahova ; 13. 
Dan Franeisc — Satu Mare
14. Kocsis Iuliu — Satu M»re<
15. VîLsan Eugen ; 16. Roman 
Ignat; 17. Ciomofoiu Vavil» ; 
18. Fuicij Eugen — toți din 
București.

• Astăzi este ULTIMA ZI In 
care vă mai puteti procura bi
letele pentru concursul Frono- 
expres do miercuri 13 ianuarie 
a.c., la care puteti ciștiga auto
turisme la alegere «i premii 
in bani.

Tragerea concureului Ptwio- 
expres va fi televizată direct 
din studioul Televiziunii te 
ora 19.10. Ea va fi și radio- 
difmată în jurul orei 19,20.



CONITETIi! EXECUTIV FIFA51 A ÎNCHEIAT IUCRARILE
♦ Alte importante hotărîri ® în 1972 un mare turneu în Brazilia
• Fond de ajutorare acordat familiilor îndoliate din Glasgow NOI RECORDURI

ATENA, 11 (Agerpres). — 
In reuniunea de duminică a 
Comitetului Executiv al F.I.F.A., 
care și-a desfășurat lucrările 
intr-una din sălile de recepție 
ale hotelului Hilton din Atena, 
a fost aprobat noul regula
ment de disputare a viitorului 
campionat mondial de fotbal, 
care va avea loc în anul 1974 
in R. F. a Germaniei.

Printre altele, Comitetul a

Bayern Munchen

numit pe ANTOINE CHIARI- 
SOLLI (Franța) și D. ALMEIRA 
(Brazilia) membri ai comisiei 
de organizare a „Cupei Mon
diale". Au fost făcute și alte 
numiri.

Astfel, M. G. Wiederkher 
(Elveția) a fost numit în Bi
roul aceleiași comisii de or
ganizare, dr. Nozu (Japonia) 
a fost desemnat ca nou mem
bru al comisiei medicale, iar 
generalul Torsakdi (Tailandc) 
a fost desemnat membru în 
comisia de disciplină.

la egalitate
cu campioana Columhiei

Comitetul executiv a au
torizat federația braziliană 
de fotbal de a organiza în 
anul 1972 un mare turneu 
internațional cu participa
rea a 18 echipe reprezen
tative, sub titulatura „CUPA 
INDEPENDENȚEI".

fotbalului feminin în țările 
respective.

S-a stabilit, de asemenea, ca 
învingătorul competiției inter
naționale „Cupa CONCACAF" 
(America de Nord, America 
Centrală și Caraibele) să în- 
tîlnească echipa cîștigătoare a 
„Cupei cupelor''.

In sfîrșit, Comitetul executiv 
al F.I.F.A. a decis să verse 
suma de 25 000 de franci el
vețieni fondului de aiutorare 
a familiilor care au avut de 
suferit de pe urma tragicului 
accident înregistrat pe sta
dionul „Ibrox Park" din Glas
gow.

PATINAJ
Patinatorul clujean Ca

rol Komjatszegi, care ală
turi de cițiva viteziști ro
mâni a reprezentat țara 
noastră Ia concursul in
ternațional de la Inzell, 
a reușit să corecteze două 
recorduri republicane. Ast
fel, clujeanul a alergat 
10 000 m in 18:03,9 (v.r. 
18:15.9 stabilit de Andrei 
Okoș la Zakopane în 1969) 
și a totalizat la poliatlon 
200,850 p (v.r. 205,263 p
aparținea lui Vasile Oprea 
din 1958 — Alma Ata).

La Caii (Columbia) e- 
chipa vest-germană de fotbal 
Bayern Munchen a întîlnit 
formația F. C. Caii campi
oana țării. Jocul s-a încheiat 
cu un. rezultat de egalitate : 
1—1 (0—0).

Tn ultima parte a ședinței, 
care a marcat încheierea lu
crărilor F.I.F.A., de ia Atena, 
Comitetul a recomandat fede
rațiilor naționale să se ocupe 
cu seriozitate de dezvoltareaCAMPIONATE, CAMPIONATE

OLANDA : FEIJENOORD
AMENINȚĂ

aScorul etapei a 17-a 
campionatului olandez a lost 
realizat de formația P.S.V. 
Eindhoven, învingătoare pe 
teren propriu cu 8—0 în fața 
echipei DWS • Amsterdam. 
Alte rezultate: AZ 67 Alk- 
maar — Excelsior Rotterdam 
1—1 ; Sparta Rotterdam — 
Telstar 1—0 ; Nac Breda — 
Ado Haga 0—3; Holland 
Sport Haga — MW Maas
tricht 1—1 ; Ajax Amsterdam 
— Nec Nijmegen 4—1 ; Haar
lem — Go Ahead 0—0 : F.C. 
Utrecht — Feijenoord Rotter
dam 1—2.

în clasament conduce echi
pa Ado Haga cu 28 p, ur
inată de Feijenoord Rotter
dam 27 p etc.

gossa, iar Valencia a termi
nat la. egalitate (0—0) cu 
formația Las Palmas. Alte 
rezultate : Espanol Barcelona
— Granada 1—0 ; Celta Vigo
— Malaga 0—0; Atletico 
Bilbao —’Atletico Madrid 
1—0; Sabadell — Gijon 2—1; 
Real Madrid — Sevilla 1—0 ; 
Real Sociedad — Elche 2—1.

în clasament:
1. F.C. Barcelona 17 11 2 4 28-14 24
2. Vatencla 17 10 4 3 22-10 24
3. Atletico Madrid 17 9 5 3 23-12 23I. Real Madrid 17 8 5 4 29-16 21

BELGIA : STANDARD TN
FRUNTE

SPANIA : LUPTĂ STRtNSA

Rezultate înregistrate în 
etapa a 16-a: Charleroi — 
Anderlecht 0—3 ; F. C. Lidge
— F. C. Bruges 1—1
— Beveren 0—1 ; 
White — Antwerp 
Union St. Gilloise
Trond 2—1 ; Waregem — 
Crossing 1—1 ; La Gantoise
— Standard 0—1. Clasament: 
1. Standard — 26 p. 2. F.C. 
Bruges /— 24 p, 3. Anderlecht
— 23 p etc.

; Diest 
Racing 
i-i;

— st.
F. C. Barcelona a învins în 

'deplasare cu 2—1 pe Sara-

A. METREVELI

DIN NOU ÎNVINGĂTOR GRECIA : AEK Șl PANIO 
NIOS LA EGALITATE

J. SIFFERT SI D. BELL AU CÎȘTIGAT 
CURSA DE LA BUENOS AIRES

♦ ANCHETA ÎN „CAZUL CIUNTI"
(A-BUENOS AIRES, 11 

gerpres). Elvețianul , Joseph 
Siffert și englezul Derek Beii 
au cîștigat tradiționala com
petiție automobilistică inter
națională „1000 km de la Bu
enos Aires’’, conțină pentru 
campionatul mondial al măr
cilor. Ei au pilotat o mașină 
„Porsche 917“ și au realizat, 
de-a lungul a 165 ture, timpul 
de 5h 25:25.94 cu o medie o- 
rară de 186,220 km.

Pe locurile următoare s-au

SCRIMA ROMÂNEASCĂ PE LOCURI FRUNTAȘE
IN IERARHIILE MONDIALE

Proba de simplu bărbați clin 
cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale Tasmanleî (în
trecerile s-au desfășurat la Ho
bart) a fost clștigată de Jucătorul 
sovietic Aleksandr Metrevell, care 
tn finală a dispus cu 7—6, 6—3, 
4_ 6, 6_ 3 de australianul John
Alexander. In finala probai fe
minine, tenlsmana franceză Gali 
Chanfreau a Intrecut-o cu 6—1, 
4—6, 6—2 pe australlanca Kerry 
Harris.

AEK — Ethnikos 2—1 ; Pa
nionios— Serrai4—1; Fostir
— Darnaka 3—1; Proodeftiki
— Kavala 0—0 ; Olympiakos
— Heraklis 1—1 ; Egaleo — 

2—0. Celelalte partide 
amînat din cauza

nefavorabil.
clasament conduc

tim-
Oii 
s-au 
pul ui

în
și Panionios cu cite 37

Foto : THEO
FLORETA MASCULIN

tn turneul 
MACARSCHI

Ileana Drîmbă (dreapta) în asaltul cu poloneza Elszbiet Cyummerman-Franke, 
triunghiular de la București

Mașina nefericitului pilot italian Ignacio Giunti, tn flăcări, 
pe pista de la Buenos Aires.
dovedit inutilă

Orice încercare de salvare s-a 
Telefoto i A.P.-AGERPRES

Clasamentele mondiale alcătuite de ziarul polonez 
„PRZEGLAD SPOKTOWY" în domeniul scrimei au de
venit — se poate spune — o tradiție. De patru ani, re
dactorul de specialitate al acestui ziar, Jerzy Jebrzenski, 
care urmărește cu regularitate marile, competiții ale 
scrimerilor, îi ierarhizează pe cei măi valoroși trăgători din 
lume în funcție de rezultatele obținute, de-a lungul 
anului, pe plan internațional. în clasamentele pe anul 
1970, scrimerii români înregistrează, în total, op,t prezen
țe, cele mai prestigioase fiind în rîndul echipelor de 
floretă (masculin și feminin). Este de subliniat, chiar, 
faptul că echipa floretiștilor noștri a progresat de pe 
locul 3 în anul 1969, pe locul 2 în 1970.

Remarcabil este, de aseme
nea, faptul că între cele mai 
bune 10 floretiste ale lumii,

RETROSPECTIVĂ PUGILISTICA EUROPEANĂ

țara noastră figurează cu 4 
nume, în ordine : Ileana 
Drîmbă, Olga Szabo, Ecateri- 
na Stahl, Ana Pascu. Dintre 
acestea, Drîmbă a înregistrat 
un recul (de la locul 2 la 4), 
în timp ce Szabo a urcat de

Individual :
manov
Friedrich Wessel
(2—3); 3. Marek Dabrowski
— Polonia (—); 4. Christian
Noel — Franța (—); 5—7.
Anatol Koteșev —• U.R.S.S. 
(—), Vasili Stankovici — 
U.R.S.S. (1) și Vitold Woyda
— Polonia (9) ; 8. Sandor
Szabo — Ungaria (—); 9—10. 
Nicola Granieri — Italia (—) 
și MIHAI ȚIU — ROMA
NIA (4—6). »

Echipe: 1. U.R.S.S. 
2. ROMANIA (3); 3. 
ria (6); 4. Polonia (2); 5. Ita
lia (7) ; 6. Franța (4); 7. R.F.G. 
(5); 8. Japonia (—); 
tria (—); 10. Anglia

1. Leonid Ro-
U.R.S.S. (4—6): 2.

R.F.G.

(1): 
Unga-

9. Aus- 
(9).

♦ H. Cooper la 36 de ani iși confirmă clasa '• Lista deținătorilor centurilor continentale Seria
șalangerilor la categoriile respective ® C. Duran, marea surpriză a sezonului trecut

în anul care a trecut, prono
sticurile specialiștilor „nobilei 
arte", de pe continentul nostru 
se îndreptau către fostul pietrar 
spaniol, Jose Urtain, care, re
comandat de cele 25 de victorii 
obținute înainte de limită, fu
sese considerat în țara sa drept 
succesorul lui Paulino Vzdu- 
cum. Deși Urtain l-a învins și 
pe vest-germanul Jurgen Blin, 
devenind campion al Europei, 
totuși unii atrăgeau atenția că 
noul „as“ nu are o valoare rea
lă și că numai un meci cu 
Henry Cooper, fostul campion 
britanic, care pierduse centura 
la masa verde, ar stabili o ade
vărată ierarhie. Si iată că H. 
Cooper a constituit un faliment 
pentru Urtain care.^ încă lipsit 
de tehnica necesară, a căzut 
pradă croșeurilor de stingă ale 
londonezului, pus pe fapte mari 
chiar si la vîrstă sa de 36 de 
ani. Părinte a doi copii, boxer 
care-și cunoaște meseria de la 
A la Z, exemplar tată de fami
lie, Henry Cooper, apreciat in 
lumea întreagă pentru sportivi
tatea sa puțin comună, este 
unul din marii campioni 
gilatului din bătrinul 
continent.

în rest. lupta pentru 
rile profesioniste s-a

este 
ai pu- 
nostru

xerii italieni și spanioli. Prin 
Atzori, Zurlo (care a boxat ca 
amator și la București, pierzînd 
In fata regretatului Puiu), D ti
ran și Del Papa (învinsul lui

HENRY COOPER
Gh. Negrea), italienii dețin

mutul Jose Hernandez și fos
tul campion mondial al pene
lor, Jose Legra. Marile sur
prize ale sezonului au fost reali
zate de mai puțin cunoscutul bo
xer englez, Ralph Charles, și ita- 

lo-argentinianul Carlos Duran. 
Charles, 
sivitate, 

primele
un puncheur în exclu- 

fusese surclasat în 
10 runduri de austria-

LISTA 
CAMPIONILOR EUROPENI 

(PROFESIONIȘTI) 
ȘI A ȘALANGERILOR 

OFICIALI

titlu-
__  ...____ ___ . . dat la
multe alte categorii. între bo-

4 centuri. Dintre, pugiliștii spa
nioli, mențiuni pentru surdo-

BOXERII OLIMPICI, LA PĂLTINIȘ

MUSCA : F. Al zori (Ita
lia) șalanger McCluskey 
(Scoția) ; COCOȘ : F. Zurlo 
(Italia) — șalanger Beii Ali 
(Spania) ; PANA : J. Legra 
(Spania) șalanger T. Calvo 
(Italia); SEMIUȘOAKA : 
M. Velasquez (Spania) șa
langer S. Lopopolo (Italia) ; 
UȘOARA : R. Roque (Fran
ța) șalanger Pedro Carasco 
(Spania) ; SEMIMIJLOCIE : 
Ralph Charles (Anglia) șa
langer J. Orsolies (Austria) ; 
MIJLOCIE MICA : Jose 

Hernandez (Spania) șalanger 
S. Mazzinghi (Italia) ; MIJ
LOCIE : C. Duran (Italia) 
șalanger Tom Bogs (Dane
marca) ; SEMIGREA : Piero 
del Papa (Italia) șalanger 
Ivan Preber? (Iugoslavia) 
sau Stengel (R.F, a 
niei) ; GREA : H. 
(Anglia) șalanger 
(R.F. a Germaniei).

MIHAI ȚIU
10 la locul
Pascu se situează pe 
7 și, respectiv, 8, în

SAB1E

TiborIndividual: 1—3.
Pesza — Ungaria (—), Mark 
Rakita — U.R.S.S. (3), Viktor 
Sidiak — U.R.S.S. (1); 4.
Vladimir Naziîmov — U.R.S.S. 
(8): 5. Eduard Vinokurov —- 
U.R.S.S. (6) ; 6. Michele Maf
fei — Italia (—); 7. Peter 
Marot — Ungaria (—); 8—9. 
Janos Kalmar — Ungaria 
(2) și Jerzy Pawlowski — Po
lonia (7); 10. Tamas ~ 
— Ungaria (5).

Echipe. 1. U.RJS.S. ( 
Ungaria (2—3); 3. i
(2—3) ; 4. Italia (4);

Kovacs

(1); 2.
Polonia 

4. Italia (4); 5—6.
Bulgaria (10), Franța (6); 7, 
Anglia (—); 8. R.F.G. (7); 
9—10. ROMANIA (5), S.U.A. 
(8—9).

SPADA

Germa-
Cooper 

J. Blin

clasat echipajele Rodriguez- 
Oliver (Mexic) pe „Porsche 
917” și Stommelen (R.F.G.) — 
Galii (Italia) pe „Alfa Ro
meo”.

După cum s-a mai anun
țat, cursa a fost, marcată de 
accidentul mortal al automo
bilistului italian Ignacio 
Giunti. Mașina acestuia, un 
„Ferrari", s-a lovit de mași
na francezului Beltoise, luînd 
foc. Giunti a murit carboni
zat. El era în vîrstă de 28

de ani. Organizatorii au des
chis o anchetă.

La ora clnd Închidem ediția, 
clin Buenos Aires so anunță că 
FIRMA ITALIANA FERRARI IȘI 
RETRAGE CELE TREI AUTOMO
BILE ÎNSCRISE PENTRU MA
RELE PREMIU AL ARGENTI
NEI, programat pe aceeași pistă, 
la 24 ianuarie. Motivele retragerii 
nu au fost făcute publice, dar 
ELE SINT, FARA ÎNDOIALA, TN 
DIRECTA I.EGATURA CU TRA
GICUL ACCIDENT AL LUI GIUN- 
TI. Cele trei mașini retrase ur
mau să fie pilotate de celebrii 
ași ai volanului Jacky Ickx, Ma
rio Andretti și Clay Kegazzont.

ȘAHIȘTI ROMANI
Cea de-a 13-a ediție a turneului 

Internațional de șah de la Reggio 
Emilia s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru iugoslav BRUNO 
PARMA, care a totalizat Îl1/» 
puncte. Locul doi a fost ocupat 
de Benko (S.U.A.) cu 10‘/« puncte, 
iar pe locul trei s-au clasat la 
egalitate Damianovid (Iugoslavia) 
șl Soltis (S.U.A.) cu cite 10 
puncte fiecare.

Maestrul român Theodor Ghl- 
țescu a ocupat locul șase.

★
In turneul internațional feminin 

de șah de la Celiabinsk s-au 
disputat partidele Întrerupta în

PESIE HOTARE
rundele anterioare. Șahista ro
mâncă MARGARETA JUNCU a 
cîștigat la Brigitte Hoffmann 
(R.D G.). Alte rezultate: Bllunova 
— Karakas 1—O: Skeghina — Be
lova 1—0; Sikova — Ignatieva 
Vt—V). După disputarea a 9 runde, 
în clasament continuă să conducă 
ELENA RUBȚOVA (U.R.S.S.) CU 
7 puncte urmată de Klara șke- 
ghina (U.R.S.S.) — 8’/i (T> P; 
Rimma Bilunova (U.R.S.S.) —
6 p, Olga Ignatieva (U.R.S.S.), 
Eva Karakas (Ungaria)-, Tamara 
Belova (U.R.S.S.) —■ S>h p etc. 
Margareta Juncu ocupă locul 9 cu 
3 puncte.

SCHIORII FRANCEZI SE DISTANȚEAZĂ
IN .CUPA MONDIALA'4

ROMA, 11 (Agerpres). — Tî
nărul schior italian Gustavo 
Thoeni, în vîrstă de 20 de ani, 
a terminat învingător în proba 
de slalom special din cadrul 
concursului de la Madonna di 
Campiglio (Italia). El a fost 
cronometrat în cele două manșe, 
cu timpul total de 95,15, fiind 
urmat de francezii Jean Noel 
Augert — 96,26 și Patrick
Russel — 96,63.

în urma acestor rezultate, în 
clasamentul „Cupei Mondiale" 
conduce Patrick Russel cu 80 
puncte, secundat de Jean Noel 
Augert — 71 p, Henri Duvîllard 
(Franța) — 69 p, Gustavo Thoe
ni — 55 p, Karl Schranz (Aus
tria) — 49 p etc.

în clasamentul pe națiuni S 
Franța — 622 p, Austria — 389 
p, Elveția — 100 p, R.F. a Ger
maniei — 64 p, Italia — 58 p.' 
S.U.A. — 56 p.

★
Cunoscuta schioare canadiană 

Betsy Clifford a părăsit dumi
nică stațiunea de sporturi O- 
berstaufen plecînd în Canada, 
pentru a asista la funeraliile 
fratelui său, care a decedat su
bit. Betsy Clifford a anunțat 
pe organizatori că este foarte 
probabil să revină în Europa 
pentru a participa la concursu
rile internaționale de la Grin- 
delwald și Schrunz.

TELEX • TELEX • TELEX

(V rm are din pag. 1)
F. Cimpeanu, I. Monea, M. 
Constnntinescu, I. Dascălii și 
I. Alexe, Au fost absenți la 
ape] A. Dumitrescu (nemoti- 
' at), F. Dobrescu și I. Gyorffy 
(ultimii doi avînd de susți
nut examene, la liceu).

Lotul este însoțit de an
trenorii I. Popa, I. Chiriac, 
I. Stoianovici și Th. Nicu- 
lescu. prof. Matei Dedu, dr. 
■P. Radovici și asistentul me
dical D. Anghel iu.

După „etapa Păltiniș", olim
picii vor reveni în Capitală, 
unde între 1 și 4 februarie 
vor fi chemați din nou la 
vizita medicală, spre a se 
constata efectele antrena
mentelor la munte, urmind 
ca între 15 februarie și 1 
martie ei să susțină me
ciuri de verificare.

Astfel, campionul european 
Ion Alexe va răspunde pro
vocări' timișoreanului Gustav 
Schubert și se va deplasa la 
Timișoara. Ar fi de dorit ca 
dinamovîstul să accepte și

întîlnitea propâsă de Vasile 
Lehăduș, la Craiova.

Secretarul general al fede
rației, C. Fetroșeneanu, ne-a 
informat că s-ar putea ca la 
Timișoara să meargă și al ți 
olimpici, 
niza, în 
calitate, 
fracție, 
afiș. De 
perspectivă meciuri de vi 
ficare la Brăila și Galați.

La ora actuală ESTE 
CERTA 1NTÎLNIREA RO
MANIA — DANEMARCA, 
de la 20 martie, la Bucu
rești.

Se așteaptă răspunsul 
federației din 11. D. Ger
mană pentru meciul te 
ar urma să aibă loc la 
6 martie la București. 
Partida România—Franța 
nu va mai avea Ioc în 
luna martie, intrucît in 
această perioadă se dis
pută campionatele Franței. 
Forul francez a propus luna 
septembrie.

pentru a se orga- 
sala Olimpia din 
o gală de mare 
cu cîteva capete 

asemenea, sînt

lo- 
a- 

i de 
: in 
eri-

cui Orsolics. Apoi, la o ieșire 
dintr-un clinei, .englezul a lo
vit fantastic, făcîndu-1 k.o. pe 
austriac. A urmat o contestație 
nejustificată, prin care antreno- 
rul lui Orsolics îl acuza pe 
Charles că ar fi lovit după co
manda de ,,breack). Campion 
însă a rămas Ralph Charles, 
asfel că meciul revanșă este 
așteptat cu legitim interes.

Veteranul Carlos Duran care, 
anul trecut, în primăvară, anun
ța că se va retrage, a mai avut 
resurse să-1 învingă pe reduta
bilul danez Tom Bogs, și să-i 
răpească acestuia centură con
tinentală a „mijlociilor". Și-aici 
a fost introdusă o contestație, 
deoarece antrenorii danezi au 
arătat că in lupta corp la corp, 
Duran a ținut tot timpul și că 
trebuia descalificat. Adevărul 
este că în noul sezon, meciurile 
Orsolics — Ralph Charles. Du
ran — Bogs și Hernandez — 
Mazzinghi vor constitui, fără 
îndoială, „capetele de afiș" ale 
marilor arene „pro" de la 
Roma, Copenhaga, Viena sau 
Madrid.

la locul 
Stahl și 
pozițiile 
anul precedent ele aflîndu-se 
sub plutonul primelor zece.

Mihai Țiu trage consecințe
le slabei , sale comportări la 
C.M. de la Ankara și împarte 
cu italianul Granieri locurile 
9—10, după ce în anul tre
cut se aflase la mijlocul cla
samentului. Același lucru s-a 
petrecut cu echipa noastră 
de sabie, care în 1969 era 
cotată a 5-a din lume (după 
remarcabila evoluție din 
C.M.) și pe care eșecul de 
la Ankara a trimis-o în 1970 
pe ultimele locuri. împreună 
cu formația Statelor Unite.

lată și clasamentele integrale, 
avînd în paranteză, după nu
mele sportivului, locul ocu
pat de acesta 
dent.

în anul prece-

Paul OCHIALBI

FLORETA FEMININ

1. Elena
— U.R.S.S. (7);
Novikova-Belova

Go-
2.

Ce-
4.

RO-

Individual :
rohova 
Elena
U.R.S.S. (l), 3. Catherine 
retti — Franța (—) 1 
ILEANA DRÎMBĂ —
MANIA (2); 5. OLGA SZA
BO — ROMANIA (10) ; 6.
Brigitte Gapais — Franța 
(8); 7. ECATERÎNA STAHL 
— ROMANIA (—) ; 8. ANA 
PASCU — ROMANIA (—); 
9—10. ‘
Sella — Italia (—) și 
Rejto — Ungaria (5)-

Echipe: 1. U.R.S.S. (1—2); 
2. ROMANIA (1—2); 3. Fran
ța (6); 4. Ungaria (3); 5. Po
lonia (4); 6. Italia (8—10); 
7. R.F. a Germaniei (5); 8. 
S.U.A. (8—10); 9—10. Aus
tria (—) și Anglia (—).

Vanetta Masciotta
Ildiko

Ni- 
(i); 
Un-

Individual: 1. Alexei 
kancikov — U.R.S.S.
2—3. Csaba Fenyvesi — 
garia (—) și Serghei Para- 
monov — U.R.S.S. (—);
4. Grigori Kriss —
— U.R.S.S. (5); Jacques Da- 
degaillerie — Franța (—); 6. 
Franțois Jeanne — Franța 
(—) ; 7. Rudi Maier — R.F.G. 
(—); 8—10. Sandor Erdos — 
Ungaria (—), Carl van Essen
— Suedia (3), Gyozo Kulcsar
— Ungaria (8).

Echipe : 1. Ungaria
2—3. Polonia (7—8) 
U.R.S.S. (1); 4. Elveția

(3) ;
Și

(4) ;
5. R.F.G. (—); 6. Austria
(—); 7—8. Franța (5) și Ita
lia (6) ; 9—10. R.D. Germană 
(7—8) ți Suedia (2).

Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile, desfășu
rat pe trambulina de Ia Li
berec, a fost dominat de spor
tivii cehoslovaci, clasați pe 
primele trei locuri. Victoria a 
revenit lui Rudolf Hoehnl cu 
240.3 (cea mai lungă sări
tură a sa a măsurat 105 m). 
Principalul favorit al compe
tiției, Jiri Raska, a ocupat 
locul doi cu 233,4 p (el a să
rit de două ori cite 102 m), 
fiind urmat de Rydval — 
227,8 p. Concurențil români 
Nicolae Lupu șl Anghel Biriș 
au ocupat locurile 48 (cu 
103,7 puncte) și respectiv 49 
(cu 98,2 puncte).

Cu prilejul unui concurs de atle
tism, desfășurat pe teren acoperit 
la Heilbronn (RFG), tînărul Lo
thar Doster, Jn vîrstă de 20 de 
ani, a stabilit cea mai bună per
formanță vest-germană de sală, 
în proba de săritură în înălțime, 
cu 2,21 m. Fină în prezent, Tho
mas Zacharias deținea această 
performanță cu 2,20 m. In ca
drul acestui concurs Zacharias a 
sărit 2,05 m.

Turneul internațional feminin de 
tenis de la San Francisco s-a 
.încheiat cu succesul campioanei 
americane Billie Jean King, în
vingătoare în finală cu 6—3. 6—4 
In fața compatrioatei sale Rose
mary Casals. în partida pentru 
locurile 3—4. Ann Jones (Anglia) 
a dispus cu 6—4. 6—4 de Nancy 
Richey-Gunter (S.U.A.).

Turneul internațional feminin de 
handbal, desfășurat la Loegstoer 
(Danemarca), a fost cîștigat de 
echipa Iugoslaviei, care, în ul
timul joc, a terminat la egali
tate : 7—7 (3—3) cu reprezentati
va Danemarcei. Selecționata Ce- 
hoelovadei a țnvtos cu scorul de 
11—9 (7—4) formația R.F. a Ger
maniei. Iată clasamentul final t 
1. Iugoslavia — 9 p : 2.' Ceho
slovacia — 4 p ; 3. Danemarca — 
3 p : 4. R.F. a Germaniei — Op.

Concursul internațional de să
rituri de la trambulină, desfășu
rat la Lake Placid (S.U.A.), « 
revenit schiorului finlandez 
KăykhS cu 238,6 p (cea mal lun
gă săritură a sa a măsurat 73,5 
m). Pe locul doi s-a clasat ame
ricanul Jerry Martin — 223.8 p, 
urmat de norvegianul Tom Nyd- 
berg — 222 p.

In cursa ciclistă de șase 
zile, care se desfășoară pe 
velodromul acoperit din, Bre
men, conduce cuplul Bugdăhl 
(R.F. a Gemnaniel) — ”— 
Lancker■

Cu prilejul unul concurs Inter
național de natație, la -tos An
geles, recordmanul mondial Gun
nar Larsson (Suedia) a cîștigat 
proba de 200 yarzi liber cu tim
pul da 1:45,2. El s-a clasat . pe 
primul loc șl la 500 yarzi tlber, 
fiind cronometrat to 4:39,1.

M
Competiția internațională de te
nis (rezervată echipelor de ju
niori). desfășurată la Ciudad de 
Mexico, s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Mexicului, tn finală, 
juniorii mexicani au întrecut cu 
2—1 formația Spaniei.

. — Van 
(Franța) cu 1'8 p.

satiri» ultimele știri « ultimele știri* ultimele
• TURNEUL BASCHETBA

LISTE DE LA BRAȘOV

acest

BRAȘOV (prin telefon, de la 
corespondentul nostru, prof. ST. 
PALICI). Timp de trei zile, la 
Brașov s-a desfășurat o compe
tiție baschetbalistică rezervau u- 
nor echipe feminine divizionare 
și dotată cu „Cupa Voința". Iată 
rezultatele înregistrate în
turneu : Voința Brașov cu A.S.A. 
Cluj 50—48 (26—23), CU 
sportivă Brașov 49—36 (24—16). cu. 
Politehnica Brașov 63—62 (31—29); 
A.S.A. Cluj cu Șc. sp. Brașov 
52—44 (27—25), cu Politehnica Bra
șov 57—34 (28—22) ; Școala spor
tivă Brașov cu Politehnica Brașov 
48—47 (28—31). Primul loc a revenit 
Voinței Brașov, care și-a păstrat 
trofeul

Școala

• F.C. SANTOS VA EVO 
LUA LA MARSILIA

M. Leclerc, președintele clu
bului Olympique Marseille, a a- 
nunțat că este foarte posibil ca 
la 24 februarie echipa braziliană 
F.C. Santos — în frunte cu ce
lebrul Pele — să susțină un med 
amical la Marsilia. Sint in curs 
tratativele de asigurare a con
tractelor.

• O CURSA „MEMORIAL 
LILIAN BOARD"

tn memoria celebrei atlete en
gleze Lilian Board, decedată re
cent intr-un spital din Miinchen, 
forurile franceze intenționează ca, 
începind din acest an, să înfiin
țeze o probă specială. Se stu
diază posibilitatea ca la Bor
deaux, tn timpul unuj concurs 
internațional, să aibă loc cursa

Redacția ț’; «dminiMațla i etr, Vasile Gonta nr. IS i telefoane I centrală 41.10.05. secția corespondenți 11.51.09, interurbaij 12 ți 286; telex: sportrom buc. 180, Țiparul ■J.-V.Anfarmefiait.

„Memorial Lilian Board", car» 
va cuprinde o ștafetă de 4x809 
m feminin.

« HALTEROFILII ITALIENI 
ÎNVINGĂTORI

La St. Etienne 
Intllnlrea amicală 
tre selecționatele 
llei. Victoria a 
italiene cu scorul

• A MURIT MARIO BA 
TAGLINI

s-a desfășurat 
de haltere din- 
Frantei și Ita- 
revenit echipei 
da 6—3.

Marfo Bataglinf, renumitul rug- 
byst Italian, cunoscut șl publi
cului bucureștean, a decedat la 
Padua tn virată de 52 de ani EI 
a suferit de o congestie cerebra
lă. Bataglinl, supranumit. _Ma- 
ciste”, era renumit pentru fort* 
loviturilor sale, care ntmeroaZ» 
ținta chiar ți de la 69 ta-


