
HOCHEIȘTII NOȘTRI VICTORIOȘI LA LJUBLJANA

ROMÂNIA-IBGOSLAVIA 53 (32,1-1,1-0)
LJUBLJANA, 12 (prin tele

fon), — Reprezentativa Rcmâ- 
nici de hochei a . intîlnit 
marii seara selecționata Iu
goslaviei, de care a dispus 
cu 5-3 (3—2, 1—1, 1—0).

Meciul, desfășurat în sala 
Tivoli, a plăcut numeroșilor 
spectatori. Tn vervă deosebi
tă. jucate^ii români au ac
ționat corablnativ în atac, 
s-au apărat cu dîrzenie în 
momentele dificile și au ini
țiat contraatacuri periculoa

se la poarta adversă. Punc
tele echipei noastre au. fost 
realizate de G. Szabo (2). FI. 
Sgîncă, Varga și Kalâtnar. 
Reprezentativă țării noastre a 
jucat în următoarea forma
ție : Ci-ișan (Dumitra?) — 
Varga, Șcheau — Ion iță, P. 
Sgîncă — Făgăraș, FI. Sgîncă
— Szabo. Kălamar., Pană — 
Gheorghiu. Iordan, Ștefanov
— Bașa. Huțanu, Mlhăilescu.

Miercuri (n.r. azi) are loc 
întilnirea revanșă.
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VICTORII SCDNTAIE ÎN PRIMA [TAPĂ A TURULUI DE SATĂ 
AT CAMPIONAT111UI FEMININ DE HANDBAL

Handbalul feminin și-a re
luat ieri activitatea. în sala 
Floreasca. cele 10 divizionare 
A și-au disputat meciurile e- 
tapei a XIII-a, „serialul" ur
mând să continue azi și mîi- 
ne cu alte zece partide în
cadrate în etapele a XlV-a și 
a XV-a. Noul sezon competi
tions!. are, după cum se știe, 
o importanță deosebită pen
tru handbalul nostru feminin. 
Este anul campionatului mon
dial din Olanda (echipa na
țională și tehnicienii ei și-au 
propus cucerirea unei medalii

(min. .22, 4—4) și le-au ținut 
in șah pînă la sfîrșițul repri
zei. în partea a doua Rul
mentul a evoluat la valoarea 
sa reală. Au marcat: Oan-

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — TEXTILA BUHUȘI 
17—-10 (10—3). Pentru valo
roasa șî experimentata echipă 
bucureșteană, liderul clasa-

(5—4). Meci cîștigat cu des- ; 
tuia dificultate de studente, ( 
care nu reușesc încă să al
cătuiască o formație de pers
pectivă, cu stil propriu de

Programul de azi : ora
15 Confecția București — 
Textila Buhuși, ora 16,10 
C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg, 
Mureș, ora 17,20 Construc
torul Timișoara — Rulmen
tul Brașov, ora 18,30 I.E.F.S. 
— Universitatea București, 
ora 19,40 Universitatea Ti
mișoara — Voința Odorhei.

I ;____  _____

Tn confruntarea supremă) și 
a! unei disputate ediții a 
C.C.E. (Universitatea Timi
șoara, campioana României, 
tintește trofeul). Prin această 
prisma este privit turneul de 
sală de numeroșii antrenori 
sj tehnicieni prezenți în tri
bunele de la sala Floreasca, 
de membrii federației.

RULMENTUL BRAȘOV — 
C.S.M. SIBIU 19—10 (5—5). 
Deși adversara nu i-a pus 
probleme deosebite. Rulmen
tul Brașov și le-a creat sin
gură. După ce au început 
bine meciul (conduceau cu 
4—9 in min. 15). putîndu-li-se 
reproșa doar ritmul lent în 
atac, brașovencele au încîl- 
cit apoi jocul, au pierdut co
pilărește mingi dînd pase la 
adversar, și au lăsat inadmi
sibile breșe în apărare. Ur
marea : sibiencele au egalat

opoziția lui

V. BAGEAC

Bine angajată pe semicerc, Furcoi („U“ București) aruncă la 
Șerban (Textila Buhuși)

poartă cu toată

Foto :
cea (8), Nako (5), Allies (5) 
și Șerb pentru Rulmentul, 
Birthelmer (4), Trandafir (3), 
Brezae, Barbu și Aftenie 
pentru C.S.M. Sibiu. Au con
dus : I. Covaci și Gh. Nen- 
ciu (ambii din București).

In PAGINA a IV-a 

UIMEA AȘILOR RACHETEI 
așa cum a fost văzută 

cle-a lungul 
sezonului internațional 1970 
de un mare jucător de tenis 

Maestrul emerit al sportului
ION TIRIAC

prezintă primul articol din seria 
consacrată așilor tenisului 

românesc

- ILIE NÂSTASE și ION TIRIAC -

evoluînd pe marile courts-uri ale 
lumii

Azi : Circuitul „indoor" american

AGENDĂ SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ 
STUDENȚEASCĂ 1971

* Importante manifestări organizate sub egida Federației Internaționale
a Sportului Universitar

în pagina a 2-a, astâzi:

Numărul 3 — GHEORGHE BERCEAW
* De două ori campion al lumii 
•' Campion al Europei
• Neînvins de trei ani

mentului, tînăra formație din 
Buhuși a constituit o pradă 
ușoară. Deși a jucat cu por
tarul ele rezervă (handicap 
considerabil pentru o forma
ție de handbal) Universitatea 
a condus confortabil majori
tatea timpului (min. 24 : 
10—2. min. 29 : 13—4, min. 
42; 16—6) gratie unor atacuri 
bine organizate, eficacității 
SimoneirArghir și apărării 
fără cusur, în eare Aneta 
Schramko a fost vioara în
tâi, Au marcat: Arghir (7), 
Furcoi (3), Ibadula (3). 
Schramko (3) și Dobirceanii 
pentru Universitatea. Seid- 
ner (4), Agoroaic (3), Șerban 
(2) și Vieru pentru Textila
Buhuși. Au arbitrat: I. Dobre
și H. Boschner (ambii din 
Brașov).

I.E.F.S. — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 12—7

0 zi la Poiana Brașov, cu Ivăncescu și ceilalți

CINE CiȘTIGĂ 10TDL ACASĂ, A IIEĂL TITLUL!
Sus, în Poiană, antrena

mentul Steagului roșu se 
terminase și Valentin Stă- 
nescu se grăbea să-și aprin
dă o țigară.

Trage un fum. încă unul.
—■ Știu cu dacă avem vreo 

șdnsă să ieșim campioni?! 
Anul ăsta o să fie „nuntă" 
mare: toată lumea promite 
să ciștige titlul, dar titlul 
nu-i decit unul. !

— .Și dumneata ce zici?
— Eu nu zic nimic, eu so

cotesc: dacă ai. terminat tu
rul cu 16 puncte, ai încă 
șanse, să vii. la sfirșit, pe 
primul loc. Asta ar însemna 
că jumătate din echipe pot 
visa peste iarnă coroana de 
campion.

— Să vă aduc aminte că 
Steagul roșu are 18 puncte?'.

— Știu. Și mai știu că în 
retur jucăm 8 meciuri acasă, 
și asta nu-mi place!

— ■> '
— Păi cum să-mi placă, 

frate, dacă in tur am strins 
9 puncte pe terenuri străine,

iar la Brașov abia am reușit 
să înscriem citeva goluri...

Țigara s-a terminat, cu o 
repeziciune de nebănuit. A-

♦ Valentin Stânescu; „Anul 
ăsta o să fie nuntă mare: toată 
lumea promite să ciștige titlul I"
♦ „Noutățile" Albu și Răduț 
au intrat in ritm ♦ Ivăncescu; 
„îmi urez să joc in echipa 
națională și să... mă însori"
♦ Nicolae Proca se teme 

de toate echipele i

murgul coboară peste Poiană, 
prelungit parcă pe zăpada 
fosforescentă.

— Lăsînd de-o parte toe-

te rațiunile și îgnonnd mo
destia, cine credeți că va 
ciștiga campionatul ?

Ride, și are un ris specta
culos, de.bătrin lup de mare.

— Ei, ai vrea să-ți spun 
Steagul roșu?! Ai vrea, știu 
eu, dar n-am să-ți spun. Mă 
gindesc la Dinamo, dar ceva 
mă împiedică să mizez totul 
pe mina bucureștenilor. Știi 
cc? Eu am convingerea că 
soarta campionatului se va 
decide acasă — da. în me
ciurile jucate pe teren pro
priu. Cine ciștiga totul acasă, 
a.^ luat Roma! Vezi, dc-asta 
aș înclina spre o provin
cială !

— Cum ar fi ?
— Ce-ai zice de Craiova ? ! 
Ei bine, am impresia că ol
tenii au drumul cel mai scurt 
spre titlul de campion...

îmi spune apoi că va tre-

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare in x>ati. a 3-ai

joc. S-ar fi putut petrece 
chiar o mică tragedie dacă 
timișorencele n-ar fi ratat în 
momentele decisiva trei a- 
runcări de la 7 m și dacă 
Franz n-ar fi fost. în mod 
justificat, eliminată de două 
ori, în min. 38 I.E.F.S, con
ducea cu 7—6 și Constructo
rul ataca vehement. Dar for
ma buna a Irinei Naghi. și

Hrirtache NAUM

Deși speotit an de tranzi
ție (pentru faptul că nu pre
vede nici o Universiadă) a- 
nul 1971 este bogat în acțiuni 
internaționale organizate șub 
auspiciile F.I.S.U. Dc aseme
nea, participarea tot mai ac
tivă a U.A.S.R., membră fon
datoare a F.I.S.U., în activi- 

. tatea acestei federații' se con
cretizează în 1971 prin orga
nizarea și în țara noastră a 
unor manifestări sportive stu
dențești internaționale.

— Programul F.I.S.U. in a- 
nul .1971 debutează cu turneul 
internațional universitar de 
tenis de masă ce v» avea loc 
la București intre 5 și lt tc- 
bcuarie. Numărul mare de 
țărj înscrise — 20, reprezen- 
tînd 4 continente — face dînSontlnuară' tn paa. a 4-a)

acest turneu un adevărat cam
pionat mondial studențesc. •

— Intre 13 și 1G februarie 
va avea loc la Londra o șe
dință a C.E. al F.I.S.U. care 
va discuta stadiul pregătirilor 
pentru Campionatul Mondial 
Universitar de Handbal, al 
viitoarei Universiade de iarnă 
din 1972, al turneul mondial 
universitar de fotbal de la 
București, din iulie 1972.

— Pentru sfîrșițul lunii fe
bruarie este programată ediția 
a Ii-a a turneului de atletism 
pe teren acoperit. Gazdă : So
fia

— In luna martie, in sta
țiunea de iarnă Labe Placid 
din S.U.A.. locul de desfășu
rare a viitoarei Universiade 
de iarnă, se organizează un 
concurs international studen
țesc de schi.

— între 3 și II aprilie va 
avea loc în Cehoșlovacia al

JV-lea Campionat mondial u- 
niversitar de handbal, la care 
s-au înscris echipe din 16 țări. 
Competiția are o importanță 
deosebită pentru țara noas
tră care va încerca din nou 
(sperăm că va și izbuti), să 
intre în posesia titlului mon
dial, pierdut cu 2 ani în ur
mă.

— La sfîrșițul lunii aprilie 
toate oficialitățile mișcării 
sportive studențești interna- 
Tionale se vor reuni la Bucu
rești in cadrul unei ședințe a 
Comitetului Executiv al 
F.I.S.U., care sa discuta pro
blemele viitoarei adunări ge
nerale.

— în zilele de 8 și 9 sep
tembrie vor avea loc la Ma-

(Crmtirmare in vao a l ai

ADUNAREA ACTIVULUI DE BAZA 
AL CLUBULUI RAPID

Ieri după amiază. în sala 
de festivități a direcției re
gionale Căi Ferate București, 
a avut loc adunarea activu
lui de bază al clubului Rapid. 
La lucrările adunării au parti
cipat tovarășii Paul Cojocarii, 
prim-secretar al Comitetxilui 
de partid al sectorului 8. 
Alexandru Filioreanu, adjunct 
al șefului Departamentului 
Căilor Ferate din Ministerul 
Transporturilor, Marin lîîr- 
jega, vicepreședinte al Consi
liului National pentru Educa
ție Fizică și Sport, Tudor Va
sale, președinte al Consiliului 
Municipal, pentru Educație Fi
zică și Sport, membri ai con
siliului clubului 
rilor de 
sportivi

Președintele clubului Rapid.1 
Petre Capră, a prezentat darea 
de seamă . asupra activității 
depuse în perioada ce a tre
cut de la conferința prece
dentă după care a fost ex
pus raportul comisiei de re
vizie, urmate de discuții.

Au tost apoi desemnate or
ganele de conducere ale clu
bului și adoptat un plan de 
măsuri și de obiective de per

secții, 
fruntași

și ai birou- 
antrenori șî 
ai clubului.

forrnantă pentru perioada 1971- 
1973.

Ca președinte al < 
a fost desemnat, în 
nuare. tovarășul Petre
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ciErata nu e o rușine, 
operație științifica ileO 

corectitudine. Vă propu
nem, așadar, în domeniul 
educației fizice șl al 
sportului, să nu mai po
menim de întărirea sau 
dezvoltarea, sau amelio
rarea sănătății, ci numai 
de menținerea ei, pentru 
că sănătatea e una, in
divizibilă și inviolabilă, 
cum spun constituțiile. 
Diminutivul la sănătate 
nu există fi oricum ar 
fi ridicol ceva in acnul 
lui ..Sănătuță" H

VICTOR BĂNCIULESCU

Lipsa dt tdpadâ asta o mart 
dificultate tn activitatea de pre
gătire >șl competițională a ecMo- 
rllor noștri. Chiar fi in aceste 
condiții vitrege, coboritorli de 
la Dinamo se antrenează intens 
sub conducerea maestrului spor
tului . Kurt Gohn.
(Citiți' tr> pag. 2 rubrica de schi) 

Foto : Drago? NEAGU
BUNII GOSPODARI NU UITĂ SPURTUL

7
1

Ea Poiana Brașov, .fotbaliștii Steagului roșu — surprinși de fotoreporterul, nostru Theo MACAKSCHl — în timpul exercițiilor 
de gimnastică, executate dis de dimineață ,

G
ospodarul care vrea să-și me
rite numele nu se mulțumește să 
ridice casa pînă la căpriori, ci a 
înconjoară cu acareturile trebuin
cioase și sădește o floare în gră
dina din față. Chiverniseala bu

nurilor noastre — mai ales de cînd sînt cu 
adevărat ale noastre, ale poporului — se 
face cu grijă de stăpîn, cu rigoare de eco
nomist și cu gust de artist. Nicăieri mai 
bine nu se poate judeca creșterea conti
nuo a nivelului de viață materială și spi
rituală a poporului nostru decît în dome
niile edilitar-gopodăresc și social-cultural. 
Tn aceste domenii se întrevăd nu numai 
realizările importante de pînă acum, ci și 
imensele rezerve, imensele posibilități de 
ameliorare care ne stau la dispoziție. Tn 
aceste domenii se probează cantitatea și 
calitatea aportului fiecărei unități adminis
trative a țării. Contribuția cetățenilor, a co
munelor și orașelor, a județelor, reprezintă 
într-un singur tot măsura progresului gene
ral al țării.

Ieri a fost dată publicității — potrivit 
unei tradiții onorante în viața județelor 
noastre — o Chemare către toate consiliile 
populare, către toți oamenii muncii din mu
nicipiile, orașele și comunele Republicii So
cialiste România, lansată de Consiliul 
popular al județului Neamț. Exprimînd vo
ința unanimă a cetățenilor din județ, che
marea la întrecere patriotică subliniază, 
pe capitole, angajamentul de a realiza 
în mod exemplar sarcinile pe 1971 si de

IăPB»

a îndeplini peste prevederile planului, e 
serie de obiective.

Cu satisfacție semnalăm că și de asta I 
dată, atunci cînd iau în discuție buna gos
podărire și continua înfrumusețare a loca
lităților, lor, edilii, deputății și cetățenii, toți > 
oamenii muncii din perimetrul administra
tiv, încep să-și propună din ce în ce mai 
multe și utile obiective sportive și turis
tice. Este evident că sănătatea populației, 
educația fizică în special a generațiilor ti
nere și mișcarea în aer liber, regenerated- » 
re,, combătînd sedentarismul și bolile civi- . 
lizației moderne, — toate acestea nu 
lasă indiferenți pe gospodarii zilelor noas- « 
tre. *

Tn chemarea lor, nemțeniî se angajează 
să execute prin muncă patriotică, printre * 
alte lucrări edilitar-gospodărești, trei baze . 
sportive orășenești, 130 de baze sportive 
simple în mediul rural și numeroase spa- • 
ții și zone verzi. Se va îmbunătăți fără în- , 
rfoială și baza materială sportivă a școli- I 
lor. Iar activității turistice î se dă o atenție • 
deosebită, prin îmbunătățirea căilor de ac- , 
ces, marcarea traseelor etc.

lată atîtea țeluri pilduitoare Io care pro- ’ 
babil toate județele țării se vor lăsa anga- ■ 
jate, în funcție de specificul local.

Tn entuziasmul constructiv generat de niă- • 
reața operă de edificare a societății socia- > 
liste, gospodarii județelor iau ca aliat și S
sportul. Ei pun o floare în grădina din *
fată. ■

I. MITROFAN

_______________________  ’

'•*. .MMț
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Laureații anului sportiv 70

De cîțiva ani F.I.S. întoc
mește pe baza unui punctaj 
destul de complicat, dar obi
ectiv, o ierarhie a schiori
lor în ordinea valorică a re
zultatelor. Ea servește pen
tru fixarea grupelor de tra
gere la sorti în concursuri, 
eliminînd discuțiile intermi
nabile și uneori penibile care 
aveau loc cu ani în urmă

Urmînd acest exemplu fe
derația noastră a întocmit 
după un punctaj asemănător, 
liste ale schiorilor noștri al
pini pe baza rezultatelor din 
sezonul trecut. Au fost lua- 
le în considerare concursuri
le interne și internaționale 
desfășurate în țară, cuprinse 
în programul FRSB. și care 
an avut cel puțin 10 spor
tivi în clasamentul final. Fie
cărui concurs i s-a stabilit 
puncte de „penalizare" în 
funcție de importanța lui. de 
numărul schiorilor de catego
ria I prezenți în clasamen
tul primilor 10 sau cu punc
taj F.I.S. (în cazul concur
surilor internaționale). în fe
lul acesta la fiecare probă 
alpină s-a aiuns să se sta
bilească o ierarhie precisă 
pe ansamblul sezonului 
(punctajul mediu pe care 
l-am trecut mai Jos primul 
în dreptul fiecărui schior), 
menționîndu-se (printr-a
doua serie de puncte) și cel 
mai bun rezultat. Fiindcă 
proba de slalom a fost pre
zentă în cele mai multe 
concursuri reținute pentru 
punctajul F.R.S.B. ■ (în total 
10) clasamentul ei ne redă 
mai fidel ordinea valorică 
reală a schiorilor noștri al
pini. ordine stabilită pe baza 
următoarelor concursuri (în 
paranteză punctele de penali
zare în funcție de valoarea 
participării) : Criteriul pri
mei zăpezi (3). Cupa Unirii 
(75), Cupa Unirii 11 (21), Cu
pa Armatei (9), Cupa Poia
na (2), Cupa Bucegi (6), Cu
pa Politehnica (15), Campio
natele naționale (—7). cam
pionatele naționale univer
sitare (27), Cupa Federației

(75), Clasamentul primilor 
15 slalomiști ai sezonului 
1969—70 se prezintă astfel : 
1. DAN CR1STEA (Din. Bv.)
I. 00 ;—1,00, 2. Dorin Muntea-
nu (A.S.A.) 3,78 1,43, 3.

Gh. Vulpe (Din) 4,51 ; 3.16, 
4. Gh. Bălan (A.S.A.) 20,46 ; 
15,00; 5. Virgil Brenci (A.S.A.) 
21,22 ; 20.94 ; 6. Constantin
Văideanu (A.S.A.) 25,10 ; 19.10. 
7. Marin Focșeneanu (G.S. Si
naia) 25,71; 22.70, 8. Nic. Crețoi 
(Poli Bv.) 28.79 ; 25,90. 9.
Beniamin lîaidu (A.S.A) 
32,73 ; 30,52. 10. Paul Ivănes- 
cu (Din. Bv) 32,92 ; 35.92 .
II. Vasile Grețoi (A.S.A.)
33,86 ; 16,72, 12. Ion Bobiț 
(Din. Bv) 36,60 ; 21.82. 13.
Mircea Ene (Din. Bv) 51.75 : 
44,24, 14. Nic. Ghimbășan
(Din. Bv) 52,74; 35,66; 15.
Constantin Bălan (Caraima- 
nul) 54,29 ; 46,98 (sînt cla
sați 65 de slalomiști).

La fel s-a procedat ș! pen
tru celelalte probe numai că 
la slalom uriaș au fost reți
nute doar rezultatele din 
cinci concursuri, iar la cobo- 
rire numai din trei, fapt 
care, pe de o parte, face ea 
rezultatul pe ansamblu să 
fie mai puțin concludent, iar 
pe de altă parte să confirme 
o slăbiciune a noastră la 
aceste probe, slăbiciune care

nu credem că poate fi pusă 
doar pe seama condițiilor 
atmosferice. Iată pe primii 
cinci „alpini" și la aceste 
discipline : SLALOM URIAS: 
1. Dorin Munteanu (A.S.A.) 
3.00 ; 3,00, 2. Dan Crlstea (Din) 
7,45;—1,00, 3. Gh. Vulpe
(Din) 7,82 ; 3,00, 4. Marin 
Focșeneanu (C.S. Sinaia) 
25,09 ; 24,24,' 5. B. Haidu 
(A.S.A.) 24,24, 22,24 ; COBO- 
RtRE: 1. Dorin Munteanu 
(A.S.A.) —0,50 ;—1,00, 2. Gh. 
Vulpe (Din) 4,50 ;—2, 3. Dan 
Cristea {Din) 14,99; 6,90, 4 
Virgil Brenci (A£.A.) 18,74 ; 
13.28. 5. Ion Bobiț (Din) 
22,73 ; 20,83. La slalom uriaș 
sînt clasați 59 de schiori, 
iar la coborîre numai 21, 
ceea ce subliniază — mai 
ales in privința coborîrii — 
cît sînt de neglijate aceste 
probe.

Sperăm că aceste clasa
mente vor fi pentru schiori 
un stimulent pentru a parti
cipa la cît mai multe con
cursuri. în același timp ele 
vor atrage atenția organiza
torilor asupra coborîrii ră
masă, deocamdată, codașă cu 
toate că este cunoscută ma
rea influentă ce o are aceas
tă probă asupra formării 
schiorilor de competiție.

— gh. e. —

„CUPA CARAIM ANUL" AMlNATĂ

„CUPA

Lipsa zăpezii continuă să 
stînjenească activitatea schi
orilor. Ei sînt nevoiț! să caute 
prin cele mai ascunse cot
loane cîte un petec de ză
padă pentru a-și continua 
pregătirile Cît despre con
cursuri nu poate fi vorbă, 
nici la Poiana Brașov, și 
nici în stațiunile de pe Valea 
Prahovei. Față de această 
situație, F.R.S.B.' a fost ne
voită să contramandeze con
cursul internațional de fond 
de la Bușteni „Cupa Carai- 
manul", întrucît întrecerea 
nu ar fi putut fi deplasată 
nici pe platoul Bticegilor. 
unde viscolul este în luna 
sa de maximă activitate 
nicî în altă parte.

Urmează ca. în funcție de 
calendarul internațional, să 
se găsească altă dată pentru 
această întrecere. Oricum 
ea nu va mai putea fi, asa 
cum au dorit organizatorii, 
un concurs de verificare 
înaintea campionatelor eu
ropene de juniori (5—7 fe
bruarie), ci cel mult o re
vanșă

Desigur, se pune problema 
organizării unor concursuri 
interne care să completeze 
acest gol. în acest sens se 
fac pregătiri pentru a se or
ganiza duminică la Poiana 
(eventual în Poiana Ruia) 

o cursă de fond pentru toa
te categoriile de alergători.

MĂRUL 3 CIL BERCEANU
A hotărî cine a fost cel mai 

bun luptător „clasic" a>
României, este nu numai 

greu, dar ft riscant. In a- 
ceastă disciplină, la ramura 
ei „greco-romană", tara noas
tră a produs în ultimele do
uă decenii străluciți cam
pioni, răsplătiți din plin cu 
lauri mondiali și olimpici 
Pir vul eseu. Cernea, Rularea, 
Simion Popescu, spre a nu 
numi decit pe cițiva, ar pu
tea candida la un asemenea 
titlu. Poate vreodată, un 
specialist în ale calculului e- 
iectronic va recurge la ser
viciile unui computer și-i va

cere părerea, așa cum s-a 
făcut pentru a se cfla dacă 
Joe Louis a fost mai bun de
cit Jack Dempsey sau dacă 
Spasski ar fi avut șanse de 
victorie intr-un meci cu Ale
hin ori Canablanca...

Pină atunci putem totuși 
spune fără riscul de a greși 
că unul dintre cei mai stră
luciți maeștri români ai 
luptei de pe saltea este 
GHEORGHE BERCE A NU.

Acest oltean minuscul con
semnează in sportul româ
nesc o carieră senzațională. 
Debutează în 9965 ; devine 
campion ia lumii în 1969 !

FIȘA
Născut la 28 decembrie 1949, în comuna Dunăreni 
(jude)ul Dolj).
Are 1,50 m înâlfime, 53 kilograme.
Face parte din clubul sportiv Steaua (București).
Este elev in clasa a X-a la curs seral.
A început luptele în 1965, la .Electroputere’ Craiova. 
Primul antrenor: llie Marinescu
Antrenori actuali : Vascul Popovici și Gheorghe Șuteu

PALMARES
1966: — Campion național de juniori la categoria 

48 kg.
1967 : —Campion național de juniori (48 kg) ;

— Locul IV la campionatul de seniori (52 kg) ;
— Locul I la Turneul internațional al României 

(52 kg);
— Locul I la Turneul speranțelor olimpice de la 

Koszalin (52 kg).
Campion național de seniori (52 kg) 
Campion național de seniori (48 kg)

1968
1969

1970 :

— Campion național de seniori («8 kg)
— Locul I la Turneul internațional al României 

(48 kg)
— Campion

ta — Argentina)
— Compion național de seniori (48
— Locul I Io Turneul internațional 

(48 kg)
— Campion al Europei la categoria

calegoria

mondial la cat. 48 kg (Mar

Compion național de seniori (48

del Pla-

(48 kg)
României

lin — R.D. Germans) 
Campion mondial la 
monton — Canada).

St asta tntr-una din cele mai 
drastice discipline, cu rigori 
de pregătire pe care nu le 
poji înțelege dealt dacă asiști 
la un ciclu de antrenament, 
și vezi cu ochi proprii cum 
și cit lucrează un luptător, 
cu un teribil și permanent 
coșmar — greutatea — pen
tru care luptătorii se supun 
de bună vote torturii foamei 
și a setet, astfel ca tn ziua 
concursului cîntarul să nu 
arate un gram In plus.

Avantajul lui Berceanu es
te acela că el concurează la 
prima categorie de greutate, 
cea mai mică, unde forța lui 
ieșită din comun, viteza de 
reacție și de execuție re
prezintă arme teribile. Dar, 
fiecare medalie are un re
vers : la aceste categorii 
„mici", numărul de concu- 
renți este mare, iar drumul 
spre finale și medalii tot
deauna lung și greu.

La Gheorghe Berceanu ca
racteristic este spiritul activ, 
ofensiv, am zice chiar agre 
siv al luptei. Puternic, sigur

48

48

kg (Ber-

kg (Ed-

pe posibilitățile lui. înarmat 
cu cunoștințe tehnice, el 
pornește la atac imediat du
pă sunetul gongului, își încol
țește adversarul, îl hărțuiește 
neîntrerupt, îl sufocă. Proce 
deul tehnic al lui Berceanu. 
pe care ll stăplnește cu ade
vărată virtuozitate, este suple- 
ul, saltul executat, de obicei, 
pe neașteptate și fulgerător. 
El i-a adus nenumărate vic
torii prin tuș și-i va mai a 
duce cu siguranță încă foar
te multe.

La această oră. din palma
resul impresionant al ttnă- 
rului luptător mai lipsește 
o singură piesă pentru a-l 
face d'esăvîrșit l MEDALIA 
DE AUR DE 0AMPION O 
LI M PIC.

Dar, Berceanu se pregăteș
te cu strășnicie, a început 
numărătoarea inversă a celo< 
600 de zile cite au mai ră
mas pină la marea întrece
re de la Milnchen. așa că, a- 
vein toate motivele să sperăm 
alături de el.

Valeriu CHIOSE

CIOBĂNAȘULUI"
Renumita așezare a oieri

lor din comuna Jina (județul 
Sibiu) a găzduit duminică 
tradiționala competiție dedi
cată școlarilor ..Cupa ciobă
nașului" — ediția a IIT-a. 
competiție organizată de 
C J O.P Sibiu. La startul pro
belor de slalom, fond si să- 
nius au participat elevi din 
comunele Miercurea. Tilișca. 
Siliște, Poiana, Gales, Jina 
si din satele Rod și Dobîrca. 
care s-au întrecut pe 3 cate
gorii de vîrsfă. Iată rezulta
tele ■ SLALOM, cat. I (cl. II 
—III) : I Aurel Mihu (Jina).
2. Ion Mihu (Jina), cat a 
H-a (cl. IV—V) ; 1. Ion Cun
ton (Jina. Ion Serban (Poia
na), cat. a HI-a : (cl. VI
VI!) ; 1. Inn Bozdoc (Poiana), 
și Daniel Lascu (Jina). 2. Ion 
Morar (Jina).

FOND cat. I (1000 m) : 1 
Cornel Moraru (Jina). cat. 
a II-a (2000 ni) : 1. Gh Pacă 
(Jina), 2. Grigore Teoacă 
(Jina), cat. a HI-a (3000 m) : 
1 Grigore Teoacă (Jina), 2. 
D Serban (Poiana).

SĂNIUȚE : 1 persoană :
cl. II—IV: 1. Gh. Bija (Po
iana), Viorel Moga (Jina), 
Gh Sterp (Jina); cl. V—
VIII: Peta Melbraut (Lie. 
Miercurea), Livia Sălișteanu 
(Lie. Miercurea), Eugen Cîm- 
peanu (Lie. Săliște). săniuțe 
dublu : 1. Ștef Dordea 4* Gh 
Stanciu (Jina), 2. Nicolae 
Sufană 4> Nicolae Urziceanu 
(Poiana).

Clasament general: 1. Șc. 
gen. Jina (prof. C. Ceapă), 2 
Șc.. gen. Poiana, 3. Liceul 
Miercurea.

I. IONESCU 
— coresp. principal

• IN U.R.S.S. in
tră în curînd în 
producție o mare 
fabrică de schiuri. 
Anual ea va fur
niza peste 2 mi
lioane de schiuri de 
fond și 400 00o schi
uri pentru probele 
alpine. O parte a 
producției va fi ex
portată în Europa 
occidentală.
• ISABELLE MIR, 

cunoscuta schloară 
franceză a aflat, In 
urma unei recente 
vizite medicale, că

are trei rinichi. 
Ceea ce o liniștește 
este faptul că și 
alți sportivi mari au 
avut rinichi supli
mentari. printre el 
numărindu-se cele
brul rugbyst fran
cez Bastlat.
• ULTIMELE STU

DII ale sPletll schiu
lui" prevăd 3 mi
lioane de practi- 
canțl al schiului tn 
Franța în 1973. Rea
mintim că în 1968 
Federația franceză

PUNCTE DE VEDERE

Cînd pasiunea nu întîlnește nici un obstacol...
Faptul că orele de educație 

fizică, cele de activități spor
tive mai ales, pasionează o ma
să tot mal largă de elevi, a- 
•proape că nu mal trebuie de
monstrat. Astăzi, asemenea ore 
au intrat în circuitul firesc al 
activităților din orice școală. 
Iar dacă la existența lor. stipu
lată prin lege, sînt asociate 
entuziasmul Și competența pro
fesorilor de specialitate, suc
cesul educației fizice, nu nu
mai ca obiect de învățămlnt 
ci, totodată. ca manieră de a 
ocupa. în mod util, o bună 
parte din timpul liber al ele
vilor. este ferm asigurat.

Am relevat, nu o dată, că la 
reușita orelor de educație fi
zică și de activități sportive 
concură substantial și felul 
cum conducerile școlilor înțe
leg să le acorde sprijin. Si la 
fel. participarea comitetelor de 
părinți, interesate firește să fie 
asigurată copiilor o educație 
multilaterală, intelectuală, cul
turală dar și sportivă.

Mai recent, reporterul a fost 
pus în situația plăcută de a 
surprinde și un element cu to
tul inedit în viața școlii. în 
cea sportivă cu precădere. Și

Exemplul antrenorului Stefan Stăiculescu este urmat de elevele sale din lotul republican de 
schi-fond pe pîrtiile de antrenament de la Girbova spre Clăbucet plecare Foto: M. FELIX

111 SCHIORI LA CONCURSUL DE ÎNCHIDERE A TABEREI

DE
în perioada 26 decembrie 

1970—8 ianuarie 1971, Minis
terul învățămîntului a orga
nizat la Vatra Dornei o ta
bără centrală de instruire 
sportivă, la care au partici
pat 111 din cei mai buni 
schiori (fondiști și alpini) de 
la școlile sportive din Rîșnov, 
Gheorghieni, Toplița, Cîmpu-

de schi avea o Jumătate de milion 
de membri legiti
mați, din circa 1.5 
milioane de prae- 
ticanțl ai schiului.
• INGRID LA

FORGUE, campi
oană mondială la 
slalom, anul trecut, 
este a doua mare 
pierdere a echipei 
Franței pentru a- 
cest sezon (după
3. P. Augert). Ea a 
suferit o fractură a 
tibiei la un antre
nament de coborfre 
tn Italia (în ajunul 
primului concurs) șl 
nu va putea să-și 
reia activitatea de
cit spre primăvară.

anumeî prezența în diferite 
cercuri sportive a unor cadre 
didactice de cu totul alte spe
cialități decit educația fizică. 
Nu este o prezență determinată 
de vreo dispoziție oficială. Ni
meni. de bună seamă, nu poa
te obliga profesorul de mate
matici sau de geografie să a- 
siste la activitățile sportive ale 
elevilor. Se înțelege că dacă o 
asemenea situație există, ea nu 
face decit să-i stimuleze pe 
elevi. Asemenea profesori se 
vor bucura întotdeauna de pre
țuirea elevilor, poate intr-o 
mai largă măsură decit colegii 
lor. a acelora indiferenți față 
de fenomenul sportiv.

Surpriza ce i se oferă re
porterului îmbracă dimensiuni 
și mal mari, atunci cînd, de 
nildă. profesori de cultură ge
nerală nu se limitează la ati
tudinea de spectatori la unele 
inîreceri sportive ale elevilor 
din școală ci. mai mult, apar 
in postura originală de... antre
nori sau arbitri !

Un asemenea exemplu este 
cel al profesorului de istorie 
Constanții) Chită de la Școala 
generală nr. 188 din Capitală. 
Pasionat sportiv, In școală și

ELEVI DIN VATRA DORNEI
lung Moldovenesc și Vatra 
Dornei.

în zilele de 6 și 7 ianua
rie, pe pîrtii bine amenajate 
și pe o zăpadă bună, a avut 
loc concursul de încheiere a 
activității din tabără, la care 
s-au obținut următoarele re
zultate i FOND 5 KM JU
NIORI MARI i 1. Pața Iuliu 
(V. Dornei) 19; 07,5, 2. Mathe 
lunii (Gheorghieni) 19 140, 3. 
Gyulay Alexandru (Gheor
ghieni) 19 143 ; 5 KM JU
NIORI MICI; 1. Chiriac Ion 
(Gheorghieni) 20 :54, 2. Gheor
ghe Dudu (Rîșnov) 21100, 3. 
Adalbert Iano.și (Gheorghieni) 
21 i 12,5 ; 3 KM BĂIEȚI 12— 
15 ANI ! 1. Ciobo Columban 
(Gheorghieni) 13,25, 2. Nicolae 
Vodă (Toplița) 13,51, 3. Vla
dimir Todațcă (V. Dornei) 
13,59; 2 KM BĂIEȚI 10—11 
ANI i 1. Petru Totoescu (V. 
Dornei) 9,25. 2. Mihai Stan
ciu (V. Dornei) 9,56, 3. Cristi- 
nel Munteanu (Rîșnov) 10,30 ; 
3 KM JUNIOARE MARI i 1. 
Floarea Chiriluș (V. Dornei) 
13,38, 2. Ortanța Bodea (V. 
Dornei) 14,32, 3. Stela Pisică 
(V. Dornei) 15; 3 KM JU
NIOARE MICI I 1. Elena Ilie 

în facultate, prof. Ghlță a 
reușit să înființeze la „183* 
un puternic nucleu de mini- 
fotbaliști, pe care de mai bi
ne de trei ani îl pregătește 
cu migală șl pasiune. De ce 
o face ? Evident, pentru că 
îi place fotbalul, fiindcă do
rește ccum, cînd porțile spor- 
tului-rege sînt larg deschise 
tuturor elevilor, să scoată și 
de la această școală de car
tier elemente care dovedesc 
aptitudini. Sigur, o asemenea 
preocupare este temeinic co
relată și cu latura educati
vă a problemei, profesorul- 
antrenor neîngăduind parti
ciparea la activitatea cercului 
de fotbal decit a elevilor 
sirguincioși. În acest fel prof. 
Ghltă a reușit două lucruri 
importante : a plasat in prim 
planul activității competitio
nale fotbalistice un colectiv 
de elevi care practicau cu 
predilecție handbalul și. in 
parte, baschetul (si I-a adus 
net. echipa dc fotbal a, scolii 
fiind fruntașă a septoruiui 5 
și a municipiului București) 
și. apoi. . a readus pe linfa 
de plutire o serie de elevi 
care demaraseră mai greu la

(Rîșnov) 14,47, 2. Mariana An
drei (Rîșnov) 15,24, 3. Elza 
Simon (Gheorghieni) 15.28; 3 
KM FETE 12—15 ANI : 1- 
Cornelia Mititelu (V. Dornei) 
14,25, 2. Nicoleta Stanciu (V. 
Dornei) 14,45, 3. Ana Sekelv 
(Gheorghieni) 15,12 ; 2 KM 
FETE 10—11 ANI: 1. Livia 
Vodă (Toplița) 11,58, 2. Ca
melia Scurtu (Rîșnov) 12,44, 
3. Marcela Crețan (Toplița) 
13,22; ȘTAFETE: 3X5 km, 
juniori mari : Gheorghieni ; 
3X5 km juniori mici ; Gheor
ghieni ; 3X5 km băieți
12—15 ani : Gheorghieni ; 
3X5 km juniori mari: Va
tra Dornei : 3 X5 km junioare 
mici: Rîșnov; 3X5 km fete 
12—15 ani : Vatra Dornei ; 
ALPINE — SLALOM PARA
LEL ! juniori mari: Muntea
nu Laurențiu (Cîmpulung 
Moldovenesc); Juniori mici : 
Benedek Kibedi (Gheorghi
eni) ; băieți 12—15 ani: Sorin 
Picealcă (C. Lung Mold); CO
BORÎRE : juniori mari • Lau
rențiu Munteanu (C. Lung): 
juniori mici • Levente Aved 
(Gheorghieni); băieți 12—15 
ani : Vlad Decebal (Gheor
ghieni).

Învățătură. Fotbaliștii profe
sorului Constantin Ghită sînt 
astăzi elevi cu note bune, 
ei remarcindu-se totodată prin 
ținută, prin disciplină.

Un exemplu similar. îl o- 
feră — tot în Capitală — 
Școala generală nr. 30. Lăsind 
la o parte faptul că sufletul 
activității sportive îl constituie 
un profesor de matematică. 
Cornel Stănescu, trebuie să re
marcăm prezenta activă in 
corpul de arbitri al școlii a 
unor cadre didactice, ca pro
fesorii Tiberiu Sirbu (mate- 
matică-fizică). Grigore Lenges- 
cu și Nicolae Floarea (lucru 
manual). Într-o școală in care 
există două campionate de 
fotbal și handbal (băieți șl fe
te) cu peste 20 de echipe este 
ușor de imaginat gradul de 
soliciLare a corpului de arbitri.

Și în tară exemplele nu lip
sesc. O profesoară de limua 
romănă. Aurelia Ioanin. de la 
Școala generală din comuna 
Roșiori. jt’'’ețu] Mehedinți, a 
pregătit, di 1 proprie inițiativă, 
o echipă de gimnastică mo
dernă cu care a evoluat nu 
numai în competițiile de pe 
aria județului, ci a ajuns și in 
Capitală, fiind prezentă la o 
demonstrație pe scena Tea
trului de Operă și Balet. De
monstrația fiind televizată, ini
țiativa profesoarei Ioanin a a- 
jnns să fie cunoscută pretutin
deni. in toate colturile tării. 
O altă profesoară, tovarășa

EilEVA DIN „SECRETELE" ECHIPEI SPAREAIÎ LENINGRAD
ADVERSARA DE JOI A STELEI

& De vorbă cu Aleksandr Kondrașin, noul antrenor al
Sosiți în Capitală, com- 

ponenții echipei de baschet 
Spartak Leningrad, nu și-au 
îngăduit prea multă odihnă 
și au și efectuat antrena
mente în sala Floreasca, unde 
vor juca al doilea meci (la 
Leningrad, 93—54 pentru 
Spartak), joi seara (ova 20), 
cu Steaua. în al doilea tur. 
al Cupei cupelor. Aici . i-am 
întflnii ieri dimineață cînd, 
sub îndrumarea antrenorului 
Vladimir Kondrașin, de cu- 
rind numit antrenor al re
prezentativei U.R.S.S., se 
pregăteau în vederea apropi
atei confruntări. Bineînțeles, 
nu am pierdut prilejul pen
tru a solicita conducătorului 
tehnic al formației sovieti
ce cîteva informații care, 
după cum se va vedea, pot 
fi de mare utilitate și pentru 
antrenorii noștri.

— Ce părere aveți despre 
meciul cu Steaua ?

— Cred că ne vom cali
fica, dar acest optimism nu 
ne scutește să privim cu se
riozitate întilnirea. tn phis:~ 
nu ne putem permite să pier
dem nici o zi de pregătire, 
deoarece ne aflăm in plin 
campionat unional și ne aș
teaptă și celelalte întreceri 
ale Cupei cupelor.

— Care este situația for
mației dumneavoastră în 
campionatul U.R.S.S. ?

— După 11 etape, ne aflăm 
pe primul loc, cu 10 victorii 
și o singură înfringere (in 
fața echipei Kalev Tartu). 
Am învins principala rivală, 
Ț.S.K.A., dar ne așteaptă 
meciuri grele, cu Jalgiris 
Kaunas și cu Dinamo Mos
cova.

— Vă rugăm să nominali
zați cei mai buni jucători.

— Bineînțeles, primul este 
Aleksandr Belov, jucător de 
bază în selecționatele parti
cipante la „europenele" din 
Italia, „mondialele" din Iu
goslavia și „mondialele uni
versitare" din Italia.

Iată și alți jucători de va
loare : Bolșakov, Fedorov, 
Ivanov, toți din lotul parti
cipant la Universiada de la 
Torino.

Vă rugăm . să ne spu
neți care este numărul minim 
de aruncări la coș în cursul 
unei ședințe de pregătire ?

Ildieo Marta, cu specialitatea 
geografie, care funcționează la 
Școala generală din comuna 
Brestovăț, județul Timiș, a pus 
bazele unui cerc de orientare 
turistică. Ce poate fi mai fru
mos pentru un dascăl, de a-și 
insot! elevii, in vacante, pe 
diferite trasee, pe cărările pa
triei, asigurîndu-le astfel o 
binemeritată destindere prin 
mișcare și îmbogățindu-le con
tinuu bagajul cunoștințelor lor? 
Un mod ideal de a forma, de 
a pregăti elevii pentru viață, 
dc a le clădi personalitatea.

Oprim aici seria exemplelor, 
nu fără regretul de a nu mai 
aminti și altele. Fără îndoială, 
ele există, scoțind în relief 
existenta unei mentalități cu 
totul alta, care consfințește pc - 
zitia importantă ce o ocupă 
educația fir'că și sportul, in 
general. în viata elevilor noș
tri. Cit de departe este o ase
menea preocupare de aceea a 
unor cadre didactice din tre
cut care vînau pur și simplu 
pe elevii practicant! ai spor
tului. făcîndu-le șicanii din- 
du-le note proaste șl califiein- 
du-i deliberat drept' exemple 
rele pentru restul cltt'ei.

Faptul că fruntașii in sport 
sînt astăzi de obicei elevii cei 
mai buni la carte nu reprezin
tă decit o pledoarie in spriji
nul noij mentalități.

Tiberia S7AMA

— Doresc, mai intii, să 
fac o precizare: in echipa 
noastră nu se ține socoteala 
încercărilor, ci aceea a arun
cărilor reușite. Și acum pot 
răspunde că numărul mi
nim al aruncărilor izbutite 
(de la semidistanță și distan
ță) este de 300. In perioada 
pregătitoare, în cursul celor 
două antrenamente zilnice, 
cifra coșurilor înscrise tre
buie să ajungă la 600.

— De unde vă recrutați 
bunii jucători pe care-i aveți 
în echipă ?

— Secția de baschet a aso
ciației noastre are în pregă
tire 300 de jucători, copii, 
juniori și seniori, care sînt 
instruiți de 10 antrenori. In 
plus, pe lingă asociație mai 
există o școală sportivă. Ba
za pregătirii se face vara, 
cînd. timp de trei luni, este 
organizată o tabără la Kav- 
golovo. Deci, avem o masă 
care asigură promovarea 
treptată. Trebuie să știți că

La antrenament, efort ca la meci. In imagine, Belov (în tricou) 
face sforțări deosebite pentru a-și împiedica „adversarul" 

să ajungă la minge Foto : V. BAGEAC

NOII ANTRENORI Al
La propunerea Celegiulul 

central de antrenori, Biroul 
F. R. Baschet a aprobat. în 
ședința ținută aseară, numi
rea următorilor antrenori 
principali ai loturilor națio-

PROGRAMUL TURNEULUI
După cum am mai anunțat, 

de vineri pină duminică, se 
dispută, în sala Floreasca, me
ciurile primului turneu al re
turului diviziei feminine A. 
Întrecerile se vor desfășura 
după următorul program I

— vineri, de la ora 10: 
A.S.A. Cluj — Mureșul Tg. 
Mureș, Voința București — 
Voința Brașov ; de Ia ora 16 • 
Politehnica București — Con
structorul București, I.E.F.S. 
— Griga). Oradea,^ănătataa 

reprezentativei sovietice
Belov se află tn pregătirea 
antrenorilor de la Spartak 
de la vîrsta de nouă ani.

— In sfîrșit o ultimă în
trebare : fn actuala perioa
dă, cînd echipa dv. este an
grenată în campionatul uni
onal și Cupa cupelor cite 
antrenamente se fac într-o 
săptămînă ?

— Zilnic cite unul, cu du
rata de 150 de minute, ti" 
nindu-se, însă, seama de so
licitarea mai intensă a celor 
5—6 jucători de bază. După 
trei zile de antrenament, a 
patra este rezervată odihnei. 
Doresc să menționez că toți 
componența echipei practica, 
la nivel de performantă și 
alte sporturi: hochei ve 
gheață, schi, atletism și no
tație. Această multila'era/i- 
tate îi ajută foarte mult in 
dezvoltarea fizică, precum ți 
a calităților de voință.

D. STANCUtESCU

REPREZENTATIVELOR
nale: Dan Niculescu (se
niori), Sigismund Ferencz 
(senioare). Valentin Dăscă- 
lescu (juniori), Gheorghe Be- 
nona (junioare).

FEMININ DIN CAPITALĂ
Satu Mare — Rapid București.

— sîmbătă, de la ora 10 : 
Rapid — A.S.A., Politehnica 
— Voința București; de Ia ora 
16: Constructorul — Mureșul, 
Voința Brașov — I.E.F.S., Cri- 
șul — Sănătatea ;

— duminică, de la ora 10: 
Mureșul — Rapid, A.S.A. — 
Crlșul ; de Ia ora 16: Voința 
București — Constructorul, 
Sănătatea — Voința Brașov,
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PE AOENDA ACTUALITĂȚII
Constăntenii 

fac crosuri pe plajă...
.Jucătorii de la Farul au e- 

fectuat luni după-amiază pri
mul antrenament în aer li
ber, la care au participat toți 
jucătorii. Ei își vor continua 
pregătirile cu crosuri pe pla
jă. alternate ca ședințe în 
sulă. Zilnic sînt programate 
antrenamente, urmînd ca lu
nea, miercurea șl vinerea să 
aibă loc cîte două ședințe (di
mineața și după amiaza). La 
pregătiri participă și jucătorul 
Turcu, de la Metalul Tîrgo- 
viște.

La primul apel al antreno
rilor au fost prezenți Ștefă- 
nescu, Popa, Stoica, Mareș, 
Antonescu, Pleșa, Chircă, Mus
tafa, Badea, Tănase, I. Con- 
stantinescu, N. Constantines- 
cu, Ologu, Oprea, Caraman, 
Tufan, Kalio și Turcu.
C. POPA, coresp. principal

La C. F. R. Timișoara 
prof. I. lonescu- 

secundul lui Macri
La C.F.R. Timișoara, ală

turi de antrenorul principal,
D. Macri, va funcționa ca se
cund prof. Ion lonescu.

Feroviarii participă la cîte 
două antrenamente pe zi. în 
rîn durii e jucătorilor domnește 
o atmosferă de optimism și 
toți cred în salvarea echipei 
de la retrogradare.

P. ARCAN 
coresp. principal

Dialog expres 
cu Ion Pircălab

Luni seara, pe bulevardul 
Băleescu... întîlnire neaștep
tată cu Ion Pîrcălab, care a 
.profitat de scurta întrerupere 
a campionatului francez pen
tru a-.și petrece sărbătorile 
acasă, în mijlocul familiei. 

•Marți dimineața pleca îna
poi și pornise prin oraș, îm
preună cu soția, pentru ulti
mele cumpărături.

Politețea m-a obligat la cel 
mai scurt dintre interviuri:

— în cîtp meciuri ai jucat, 
la Nimes ?

— Din momentul cînd am 
venit în Franța, n-am mai 
ieșit din echipă. Am susți
nut 12 meciuri, nefiind no
tat niciodată cu mai puțin de 
4 stele, ceea ce ar corespun
de... notei 8. Am înscris și 3 
goluri.

— Am auzit că în campio
natul francez angajamentul 
fizic este deosebit de puter
nic. Nu te incomodează a- 
cest lucru ?

— O aripă nu este, în ge
neral, un jucător care se an
gajează în lupta corp la corp. 
Oricum, printr-o pregătire 
bună, îi poți face față. Și

între 10 fi 20 februarie 

POLITEHNICA lAȘI-iN TURNEU IN IRAN
Ca urmare a tratativelor pur

tate cu Federația română de fot
bal, forul de specialitate iranian a 
confirmat aseară — prin telex — 
turneul Politehnicii Inși, progra
mat intre 10 și 20 februarie.

In acest interval, fotbaliștii ie
șeni urmează să dispute patru 

AGENDĂ SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ
STUDENȚEASCĂ, 1971

(Urmare din pag. 1)

drid lucrările Adunării Gene
rale a F.I.S.U. Reprezentan
ții celor 60 de organizații 
membre vor trece în revistă 
activitatea ultimilor doi ani, 
vor alege noul Comitet Execu
tiv și vor stabili programul 
de activitate al F.I.S.U. pen
tru perioada 1971—1973.

— Cu ocazia adunării gene
rale, la Madrid va avea loc 
în zilele de 11 și 12 septem
brie un turneu inxernațional 
universitar de atletism.

— Al VII-Iea Seminar in
ternațional de studiu a! spor
tului universitar va avea loc 
intre 20 și 25 septembrie, în 
localitatea Skiivde din Suedia, 
cu tema : „SPORTUL ÎNTR-O

LOTO-PRONOSPORT
Joi ultima zi pentru tragerea LOTO
Tragerea specială Loto a 

Revelionului, care s-a bucurat 
de o largă participare, dato
rită marelui număr de cîștigă- 
tori în autoturisme și prbmii 
în bani, a justificat pe deplin 
marele interes

Premiile care au fost atri
buite reprezintă un frumos 
succes, atît prin numărul 
mare : circa 20 000 cîștigători, 
cit și prin valoarea lor: 2 pre
mii a cîte 100 000 lei, 26 auto
turisme, 132 excursii în ITA
LIA și R. D. GERMANA și 
premii în bani.

Participanții Ia Loto au po
sibilitatea și în continuare să 
cîștige autoturisme și premii 
mari în bani.

Tragerea Loto de vineri 15 
ianuarie a.c. atribuie autoturis
me în cadrul valorii unitare 
a premiilor în numerar, indi
ferent categoria la care a fost 
obținut cîștigul în numerar de 
o valoare cel puțin egală cu 
cea a autoturismului ales, fe
lul biletului pe care a fost 
.ibținut premiul respectiv sau 

aceasta este principala pre
ocupare a fiecărui jucător 
participant la campionatul 
francez- El este conștient că 
orice concesie în această di
recție îi poate fi fatală- Pe 
banca rezervelor, 20 de ti
neri, poate la fel de talen- 
tați, abia așteaptă să-i ia lo
cul. De aceea, acolo, antre
norul nu-i... păzește pe ju
cători. Fiecare face ce vrea. 
Dar fiecare știe ce trebuie 
să facă. Să nu mă întrebați, 
de pildă, cum este vinul fran
țuzesc. Cînd eram la Bucu
rești, v-ași fi putut răspunde 
în cunoștință de cauză. Acum, 
nil.

— Cum te împaci cu... ar
bitrii ?

— Arbitrajul este corect. 
Și, mai ales, autoritar. Un 
simplu gest cu mîna, de de
zaprobare, la o decizie a ar
bitrului, te transformă în 
spectator. Și nu numai la 
meciul acela.

— Pe ce loc este Nîmes ?
— Cu trei etape înainte de 

sfîrșitul turului, ocupam lo
cul 4- Trei înfrîngeri conse
cutive ne-au împins, însă, pe 
locul 9 — din 20 de echipe.

— Voinea ?
— N-a jucat tot timpul, avînd 

o concurență pe postul lui. 
Dar și el se comportă bine, 
într-un meci a înscris 3 go
luri. Ne străduim să confir
măm — și prin evoluțiile 
noastre — cartea de vizită 
pe care și-a făurit-o fotbalul 
nostru, la Guadalajara.

J. B.

Sportul studențesc se 
pregătește la Predeal

Zilele trecute l-am întîlnit 
pe coridoarele Academiei de 
Științe Economice Pe Ion Va- 
sile, portarul divizionarei B 
Sportul studențesc. Se grăbea 
să ajungă la club, în vede
rea plecării la Predeal, unde 
studenții urmează să-și con
tinue pregătirile de iarnă.

Reîntoarcerea în București 
este prevăzută pentru .20 ia
nuarie, în preajma primei 
sesiuni a examenelor, pe 
care toți doresc s-o promo
veze cu rezultate bune. (Pavel 
PEANA).

CF.R. Pașcani speră 
să urce în clasament

După o binemeritată va
canță, fotbaliștii de la C.F.R. 
Pașcani s-au reunit marți 
pentru reluarea pregătirilor. 
Despre perioada de pregătire, 
antrenorul Marin Alexandru 
ne-a relatat următoarele: 
„Contez pe același Iot de ju
cători, 18 la număr, cu care 
voi face antrenamente zil
nice, în localitate. La începu
tul lunii februarie ne vom 
deplasa la Predeal, pentru 
două săptămîni. Aici vom 
pune accentul pe pregătirea 
fizică generală și specifică.

partide amicale — la 12, 15, 17 Ș* 
15 februarie — în compania unor 
formații din prima ligă iraniană. 
In acest mod, echipele fruntașe 
ale clasamentului divizionar A de 
toamnă sint angajate în perioada 
necompetițlonală în Jocu-I de pre
gătire în țări cu climă adecvata.

LUME IN PLINA SCHIM
BARE".

Agenda anului 1971 mai cu
prinde importante manifestări 
sportive studențești organizate 
sub auspiciile Uniunii Inter
naționale a Studenților, cum 
sînt: Campionatele mondiale 
de șah, taberele sportive de 
la Grenoble (schi) și Vltava 
— Cehoslovacia (sporturi nau
tice), turneul de volei dotat 
cu „Cupa 17 Noiembrie", la 
Fraga.

După cum se vede, după un 
an deosebit de bogat în mani
festări sportive pe plan inter
național, urmează un altul la 
fel de rodnic, în care U.A.S.R. 
își aduce o importantă contri
buție la dezvoltarea mișcării 
sportive studențești interna
ționale.

taxa de participare achitată cu
2 sau 5 lei varianta.

La toate concursurile și tra
gerile Loto și Pronoexpres din 
lunile ianuarie și februarie se 
oferă următoarele autoturis
me i Moskvici 408 cu caroserie 
412 (57 700 lei) Dacia 1100 
(55 000 lei), Moskvici 408 cu 4 
faruri și radio (54 500 lei), 
Skoda S. 100 (53 090 lei), Fiat 
850 (45 900 lei).

Deci, joi 14 ianuarie a.c., 
este ULTIMA ZI în care vă 
mai puteți procura biletele 
pentru tragerea Loto de vi
neri

PRONOSPORT 
PREMIILE 

CONCURSULUI nr. 2 
DIN 10 IANUARIE 1971

CATEGORIA I (13 rezultate):
3 variante a 22 269 lei fiecare 5 

CATEGORIA a II-a (12 re
zultate) ; 5.75 variante a 13 942 
lei fiecare ;

CATEGORIA a IlI-a (11 re
zultate) : 40,15 variante a 2 995 

■ lei fiecare.

La înapoierea acasă voi lu
cra pentru omogenizarea for
mației, care va susține mai 
multe jocuri de verificare- 
Dorim ca în returul campio
natului să facem jocuri de 
bună calitate și sperăm să 
urcăm pe scara clasamentu
lui seriei I a diviziei B“.

C. ENEA — coresp.

5 antrenamente 
pe săptămină 

la Metrom Brasov >
După 25 de zile de pauză, 

divizionara B Metrom Bra
șov și-a reluat luni pregăti
rile în vederea returului. In 
prealabil, 17 din cei 18 fot
baliști (I. Nicolae nu s-a pre
zentat. încă la echipă) au e- 
fectuat un riguros control me
dical, fiind declarați apți pen
tru reluarea efortului. întoc
mind programul de pregătire, 
antrenorul V. Grosaru a pre
văzut 5 antrenamente pe săp- 
tămînă, care se vor desfășura 
atît în aer liber, cît și în 
sală, cu accent pe latura fi
zică, capitol deficitar în tu
rul campionatului. Peste pu
țin timp, echipa se va de
plasa la Predeal pentru 10 
zile, după care antrenamen
tele se vor intensifica, astfel 
îneît în ziua de 4 februarie 
— data disputării primei e-

Peste cîteva minute va începe antrenamentul la C.F.R. Cluj.
Eugen Iordache citește planul de pregătire 

Foto : V. GHERGHELI—Cluj

După turneul In Liban al reprezentativei de juniori

RĂMÎNÎND ACASĂ. SMARANDACHE Șl HELVEI 
ȘI-AU... CIȘTIGAT LOCURILE IN FORMAȚIE!

Discuție-fulger cu profeso
rul Constantin ARDELEA- 
NU, antrenorul reprezenta
tivei de juniori, revenit luni 
seara din turneul în Liban.

— Așadar. în numai o 
săptămînă ați jucat trei 
meciuri-: 2—2 (2:—0) cu 
Homenetmen. 3—1 (2—0) 
cu o selecționată a clu
burilor din Beirut și 0—0 
cu Racing Club, campioa
na țării, partidă dispu
tată numai o repriză, din 
pricina ploii. Se s-a în- 
timpipt dincolo de aces
te 200 de minute de fot
bal ?

— Turneul a urmărit, in 
primul rină, omogenizarea 
lotului și apoi verificarea 
capacităților jucătorilor, pe 
care — in mare — le cu
noșteam. Sub aspectul coezi
unii, vreau să cred că am 
făcut cițiva pași înainte, deși 
mulțumirea — de ce n-aș 
recunoaște-o ? — e numai
parțială. Am impresia că 
nu toți băieții iubesc fotba
lul cu adevărat.

In ceea ce privește pregă
tirea in sine a echipei, față 
de cele trei meciuri aminti
te, am mai făcut două an
trenamente, extrem de dure.

— Să revenim la me-

Există o permanentă asemănare 
Intre antrenorii de atletism, eei 
care lucrează In mod obișnuit 
cu juniorii, și profesorii de li
ceu care descoperă talente șl le 
șlefuiesc, pregăt!ndu-le pentru 
Olimpiada, să zicem, de matema
tică. Dar cînd elevul termină 
cele 12 clase, prin forța lu
crurilor, el își părăsește dască
lul, după cum — in cele mai 
multe cazuri — un junior trece 
la un alt antrenor odată cu se- 
nioratul său. De aceea, pentru 
a se menține la cota ridicată a 
exigențelor șl unii și ceilalți sini 
intr-o continuă căutare, într-o 
continuă activitate de cizelare a 
talentelor, ca-ntr-un fel de... per- 
petuum mobile 1

Acesta este și motivul pen
tru care, în ceea ce privește at
letismul, prin grija federației de 
specialitate. în fiecare vacanță de 
iarnă a elevilor la Predeal, Cio
plea a devenit un loc tradițio
nal pentru taberele de pregătire 
ale atlețllor juniori. Anul acesta, 
în tabăra F.R.A. de la „Cabana 
schiorilor" au fost convocațl peste 
100 de juniori și junioare din 
București. Brașov, Brăila, Baia 
Mare, Arad. Cluj, Ploiești, Con
stanța, Oradea, Hunedoara Satu 
Mare etc. Acestora 11 s-au adău
gat și cîțlva tineri atleți, de 
certă valoare, pînă mal ieri com
ponent! ai lotului republican de 
juniori. De pregătirea lor se 
ocupă, sub îndrumarea antreno
rului federal Nicolae Mărășescu. 
tțn colectiv de antrenori, omogen 
și pasionat t Irma Kiss din O- 
radea. Ion Moroiu (Brăila), Pe
ter Naghi și Peter Kllenl (Cluj). 
Traian Prundan (Arad), Liviu 
Mereută (Brașov), Ferdinand 
Moscovici (Baia Mare), Constan
tin Craia (Constanta), Xenofonte 
Boboc (Ploiești), șl bucureștenii 
Elisabeta Angeleseu, Ellsabeta 
Stănescu, Georgeta Dumitrescu, 
Georgeta Mușat, Nicolae Taeo- 
rian. C-tln Nourescu, Gii. Fodo- 
reanu, -tin Mușat. Colectivul de 
tehnicieni este completat cu me
dicul Gabriel Ionită și asistentul 
medica! Liviu Borș.

Mai întîi cîteva cuvinte des
pre criteriul de selecție a an
trenorilor pentru lotul republican. 
Acesta este foarte simplu șl, 

tape a „Cupei memoriale Sil
viu Ploeșteanu" — echipa să 
dețină o formă corespunză
toare.

lată și lotul pe care se ba
zează antrenorul Grosaru i 
Szalad, Smeu (portari), Siscă, 
Răuți, Bădițoiu, Grecea, Stai- 
cu, Ochea (fundași). Petrescu, 
Gabor, Roman (mijlocași), 
Ferenț, Selmesi, Furnica, 
Gane, Darie, Nicolae (înain
tași). Este posibilă transfera
rea tînărailui jucător Keresz- 
tes II de la Torpedo Zărnești. 
C. GRUIA — coresp. princip.

Dragoș Cojocarii- 
noul antrenor 

al Politehnicii Galați
♦ Eugen Mladin și-a luat 

in primire postul 
la Fotbal Club

• De marți. Politehnica Ga
lați are un nou antrenor. La 
conducerea tehnică a echipei 
studențești a fost numit Dra
goș Cojocaru, fostul jucător al 
echipei Steaua.

• In aceeași zi, Eugen Mlă
diu și-a luat în primire pos
tul de antrenor la F. C. Ga
lați.

T. SIRIOPOL — coresp.

ciuri. Cu ce v-a ajutat 
acest turneu, raportîndu-1 
la preliminariile U.E.F.A. 
care încep în primăvară ?

— In linii mari, am cris
talizat echipa cu care vom

MIRCEA SANDU

„ataca" primul loc din gru
pa noastră preliminară.

— Adică ?
— BUCARU — MATEES- 

CU. SMARANDACHE. SAN
DU GABRIEL, CIOCIRLAN, 
DONOSE, BOLONI, HELVEI,

după părerea noastră, foarte e- 
chitabil. Vin la lot, aproape au
tomat, antrenorii cu cel mai 
multi atlefi selecționat! (în cazul 
de față — Tacorlan. Naghi, Mos
covici, Irma Kiss) sau cel care 
prezintă anumite valori certe 
(Prundan-Mihai Negomireanu șl 
Ellsabeta Stănescu-Buxandra Vu- 
lescu). Același criteriu este păs
trat valabil șl pentru perioada 
de activitate competițională, pen
tru diferitele deplasări ale echi
pelor reprezentative de juniori.

In tabăra de la Predeal au fost 
convocați acei atlețl care și-au 
cucerit, de fapt, acest drept, 
Îndeplinind cerințele standardu- 
rilor de selecție, dar șl cițiva

Cabana schiorilor-cabana atleților juniori
sportivi foarte tineri, recoman
dați de antrenorii lor ca atlețl 
cu mari posibilități, cu certe 
perspective de progres.

Alegerea Predealului ca loc de 
pregătire pentru speranțele atle
tismului nostru s-a dovedit, de 
mai mulți ani, ca foarte inspi
rată. In afara faptului că prin 
grija direcției I.S.C. Predeal (di
rector D. Stoian) lotului de at
lețl l-au fost create anumite con
diții de cazare și de masă, co
respunzătoare efortului depus în 
antrenamente, datorită sprijinului 
cabanierului C-tln Stoeneseu o 
sală de mese (18X9 m) a fost 
pusă exclusiv la dispoziția atle
țllor. în această încăpere a fost 
amenajată chiar o sală de... for
ță (haltere, mingi medicinal >. 
covoare de cauciuc, saltele, stîlpi 
și ștachetă pentru înălțime etc). 
In afara acestora, vecinătatea 
văii poliștoaca oferă un cadru 
ideal pentru antrenamentele a- 
lergătorilor pe distanțe medii și 
lungi, iar platformele pentru a- 
runcări, amenajate de către în
săși atlețl) și antrenorii lor, per
mit un volum sporit de lucru 
șl descongestionează stadionul de 
jos, din oraș. A.propo de acest

Dr. Șerban Florian are ° 
Îndelungată activitate în lu
mea fotbalistică.

A început să joace fotbal la 
Craiova, la juniorii Generalei. 
La seniori, a evoluat sub cu
lorile lui F.C. Craiovan Și 
C.F.R, Craiova, apoi a trecut 
Ia Telefon Club, unde a Jucat 
pină în 1936. Cu un an înainte, 
fusese cooptat în Comisia cen
trală sanitară de fotbal.

In 1939, a devenit medicul 
echipei Rapid, de care s-a des
părțit in 1958. De atunci este 
medicul echipei de fotbal a 
studenților bucureșteni. Poli
tehnica (azi Sportul studențesc). 
Calitățile profesionale, cărora 
le-a adăugat profunde cunoș
tințe fotbalistice, l-au impus 
printre cei mai aprcciați me
dici sportivi din țară. A lost 
medicul diferitelor loturi na
ționale de fotbal (juniori, ti
neret. olimpic. Iî și A), precum 
și lector la școala de antrenori. 
O a doua pasiune a dr. Șerban 
Florian este boxul, fiind aproa
pe 20 de ani membru al Co
misiei centrale de hox.

— V-am ruga, doctore Flo
rian. să ne spuneți ce părere 
aveți despre fotbalul nostru 
actual și despre cel antebelic 2

— Fotbalul antebelic l-aș nu
mi romantismul fotbalului ro
mânesc. Atunci se făceau 2—3 
antrenamente pe săptămină. ur- 
mărindu-se în aceeași proporție 
.spectacolul și rezultatul. Astăzi, 
fotbalul este cu totul altceva. 
Rezultatul primează și trebuie 
să ne înclinăm în fata acestei 
realități. Jucătorii de azi tre
buie să îndeplinească sarcini 
duble și. de aceea, li se cere 
o condiție fizică mult supe
rioară. Prin absurd, o partidă 
dintre naționala '39 și cea '70 
ar însemna — cred — o adevă
rată catastrofă pentru prima

— Și. totuși — s-a constatat 
in confruntări internaționale — 
fotbaliștii noștri stau destul de 
slab la capitolul pregătire fi
zică.

— într-adevăr. Exemplele o- 
fertte de întîlnirile susținute 
de echipele noastre în ..Cupele 
europene" sînt edificatoare. 
Cauzele acestei situații sint 
două. Una — secundară — se 
datorează faptului că nu se 
lucrează cu intensitate maximă 
la antrenamente. Organismul 
omenesc e capabil să suporte 
mai multe solicitări decît cele 
la care sînt supuși fotbaliștii 

Cine cîștigă totul acasă
(Urmare din pag. 1)

bui să lucreze mult — „în 
fiecare zi. pînă la 22. cînd 
plecăm în turneul din Gre
cia" — cu aiacul, care n-a 
izbutit decit 10 goluri in tot 
turul.

— Vreau să schimb ni
țel... Pe Ghergheli îl arunc 
pe dreapta, pe Dumitriu il 
trimit mal în față, la gol, 
iar pe Pescaru... ei bine...

AELENEI, SANDU MIRCEA, 
COJOCARU.

— Bine, dar Smaran- 
dache și Helvei n-au fă
cut deplasarea în Liban !

— Intr-adevăr, răminînd 
acasă, accidentați, ei și-au... 
ciștigat m loc aproape sigur 
in formație, întrucit înlocui
torii lor n~au dat satisfac
ție. In continuare, însă, Do- 
brău, Micloș și Dănilă ră- 
min în atenția noastră, iar 
promovarea lor va depinde 
doar de ei !

— Dacă v-aș întreba 
care a fost cel mai bun 
jucător român în acest 
turneu, ce mi-ați răspun
de ?

— V-aș răspunde Aelenei... 
și Sandu Mircea, pentru jo
cul tehnic, rafinat, al doi
lea pentru eficacitate. Sandu 
Mircea a înscris 3 din cele 
5 goluri ale echipei.

— Cînd preconizați vi
itoarea reunire a lotului 
național ?

— La mijlocul lui februa
rie, cînd vom convoca și 
cițiva jucători noi, disponi
bili la progres. Pînă la în
ceperea preliminariilor, cău
tăm cu înfrigurare formula 
optimă de echipă.

Ov. I.

stadion; grație I.E.A.B.S. Bra
șov (director Al. Taus) el a fost 
readus în circuitul atletismului .și 
utilat cu vestiare, grupuri sanita
re etc, putînd fi folosit de juni
ori cu maximum de randament.

DRUMUL PERFORMANTEI, 
DRUM AL MUNCII 
ȘI SERIOZITĂȚII

O singură zi petrecută în mij
locul acestor atleți care, în noap
tea Revelionului au toastat pentru 
sănătate, prietenie și... perfor
manță. îl este suficientă reporte
rului pentru ca să-și dea seama 
de principala caracteristică a ta
berei : disciplină, seriozitate, am
biție, muncă intensă.

Există aici o disciplină strictă 
impusă de chiar natura activi
tății tinerilor, de eforturile re
marcabile pe care le realizează 
cu conștiinciozitate în vederea 
performanțelor viitoare, a parti
cipării la mari concursuri, !a 
campionate europene și chiar la 
Olimpiade, așa cum nutresc de
sigur cel mai mulți dintre acești 
tineri în Intimitatea lor. Unii o 
și declară într-un fel... Astfel, 
bălmăreanca Leontina Săiajan 
și-a propus pentru acest an 2:06.6 
pe 800 m și 54,8 s pe 400 m. E- 
vident, cifrele par puțin exage
rate dar eleva lui Ferdinand 
Moscovicj spune foarte convinsă 
și conștientă de ceea ce poate : 
..Anul trecut am alergat 2:10,3, 
coborind cu mai bine de 11 se
cunde față de anul anterior. Este 
oare exagerat să-mi propun să 
mal cobor acum mai puțin de
4 secunde ? Cred că nu 1“

și pentru aceasta Leontina se 
scoală 2ilnlc la ora 6 șl pînă să 
plece la școală (in paranteză fie 
spus ea este o elevă bună) face 
un antrenament de 40 de minute 
și după amiaza încă unul de 
aproape 2 qre...

La fel șl bucureșteanul Sandu 

noștri. De ce nu se acționează 
In consecință ? Pentru că ma
rele secret al obținerii și men
ținerii unei condiții fizice exce
lente nu-1 constituie, totuși, 
antrenamentele, ci recuperarea. 
Or. la noi. acest capitol este 
complet neglijat. Recuperarea
— activă, pasivă, psihică ș 
fizică — se adresează în pri
mul rind. . . conștiinței jucate 
iilor. Cînd după două ore jir 
antrenament, in care organis
mul e solicitat intens, in loc să 
te odihnești, te duci la o șuetă 
presărată din belșug cu vin sau 
bere și te culci la orc mici 
toată acumularea se duce 
pe apa simbetei. ODIHNA 

TREBUIE SA FIE CEL PUTIN 
EGALĂ CU ANTRENAMEN
TELE. Cînd raportul se schim
bă in defavoarea odihnei, se 
produce un dezechilibru in or
ganism. care generează obosea
la fiziologică, apoi surmenajul. 
La capitalul recuperare trebuie 
trecute neapărat băile calde și 
reci și masajul. Dar. făcute 
după un program științific al
cătuit. nu la voia întimplării. 
Din păcate, insă, foarte mulți 
dintre fotbaliștii noștri fug 
de ele. pretextind că sint obo
sitoare. Si chiar dacă le ac
ceptă — mai mult de nevoie
— majoritatea și-au luat pros
tul obicei ca la ieșirea de la 
baie să se oprească la o bere, 
care anulează efectele băilor 
și masajului. în recuperarea 
efortului, un alt element de 
mare importanță este instalația 
de oxigenare. Cite echipe din 
divizia A au asemenea instala
ții î Cred că se pot număra 
pe degetele unei singure mîini... 
Vitaminizarca are. de aseme
nea. o însemnătate mare pen
tru rezolvarea recuperării efor
tului. Rolul vitaminelor nu tre
buie exagerat, cum se face de 
obicei chiar de către corpul 
medical. Eu sînt adeptul folo
sirii vitaminelor în perioadele 
pre și post competițională. în 
perioada competițională ele a- 
jută maî puțin organismul și, 
in plus, lasă jucătorilor impre
sia că sînt.., dopat’

— Vă rugăm, totuși, să ne 
spuneți părerea dumneavoastră 
despre felul în care se efec
tuează antrenamentele la noi.

— Antrenorii noștri greșesc 
în ceea co privește dozarea e- 
fortului. Sau lucrează prea 
mult intr-o anumită perioadă, 
sau prea puțin. Dacă vă mai

Pescaru va fi un fel de pen
dulă în teren. Acum fundaș 
central, acum vîrf de atac..

îl întreb ceva despre Du
mitriu și-mi spune că Nichi 
se pregătește mai serios de
cît în alți ani:

— Am greșit eu, n-ar fi 
trebuit să-l las să joace meci 
de meci! Nu era total refă
cut... In retur, insă, va veni 

•sus de tot. și Angelo (n.n 
Nieuleseu) va trebui să-l aibă 
în vedere...

★
O oră mai tîrziu, înaintea 

mesei de seară, discuție cu 
Ivăncescu.

îmi povestește cum decurg 
antrenamentele, cît de greu e 
circuitul de sub trambulina 
mare — „ce să vă spun, cînd 
ne ia doctorul Taus pulsul, 
unii au și 220!“ —. că după 
toată munca de aici testul 
Cooper î se pare o jucărie...

— Cine aleargă cel mai 
bine, Ivane ?

— Balint și Cadar. Nu-i a- 
jungi nici cu mașina...

îl întreb cum se acomo
dează cu pregătirea noii ve- 
niți. portarul Albu (de la 
Tractorul) și mijlocașul Ră- 
duț (de la Caraimanul Buș
teni).

— Toată lumea e bine, 
toți aleargă. Liviu (n. n. 
Drăgoi) a reluat antrenamen
tele și se pare că piciorul 
nu-l mai deranjează; Drăgă- 
noiu și Șerbănoiu, veniți mai 
tîrziu, au intrat și ei în ritm, 
sînt bine dispuși, veseli.

Continuă, vorbindu-mi des
pre grupul celor cu examene 
— Gyorfi. Dumitriu, Oltea- 
nu, Cadar și Drăgoi — care 
au încă regim preferențial, 
antrenîndu-se „printre pică
turi". între o ecuație și o 
subordonată atributivă.

— Spune-mi, îvane, ce-ți 
urezi pentru ’71?

— îmi urez să joc in e- 
chipa națională și... să mă 
însor!

Fără comentarii.
•ir

— Ascultă. Ghergheli. cîte 
goluri ai marcat în acest tur?

Privește în jos, și între
barea Jui Valentin Stănescu

Mitrofan care șt-a propus pentru 
1971 un rezultat de 10,3 s pe 
ion m. Anul ■ trecut el a obținut 
10,5 și de mai multe ori 10,6 s. 
în timp ce în 1969 cel mai bun 
rezultat al său era doar de 
11.1 !

Și un aspect caracteristic pen
tru actualul lot de Juniori, a- 
ceșt! junlori-performeri. care în 
decursul sezonului trecut au fă
cut cunoștință cu performanța 
și i-au simțit rigorile, sînt as
tăzi cel mai harnici, cel mai 
disciplinați fiind. în această pri
vință, niște autentici catalizatori 
pentru întregul efectiv de spe
ranțe. De altfel, tocmai înțelegînd 
la justa valoare pretențiile de 

muncă (cantitate șl calitate) pe 
care le cere astăzi adevărata 
performanță cel mai mulți dintre 
juniorii prezenți ia Predeal au 
desfășurat o activitate generală 
de pregătire extrem de laborioa
să. Astfel, pentru prima oară a- 
lergătorii de semifond și fond 
au executat cîte 3 antrenamente 
pe zi totallzînd peste 100 km 
(60 km-fetele) pe săptămînă. șt 
tot așa aruncătorii care ridică 
intr-un ciclu de antrenament 
săptâmînal 40 de tone șl mai 
bine 1

La Intrarea în t.sala de forță” 
unul dintre ploieșteni, Th. Cru- 
ceanu, a pus un afiș pe care a 
scris : „Pe aici se întră-n bra
țele „durerii" t Precum afirmă 

Dante Alighieri 1 Zadarnic orice 
protestare / Lăsațl... năravul la 
intrareAci, în această sală, 
l-am văzut în condiții — totuși 
improvizate —- pe arădeanul Mi
hai Negomireanu jucîndu-se cu 
înălțimea de 2 metri. Față de 
cei 2.11 m în sezonul trecui anul 
acesta el dorește 2.15 m șl, vS- 
zîndu-l cum se pregătește, sin- 
tem siguri că va Izbuti. De altfel, 
Negomireanu speră ca la -„eu
ropenele” din august, de la Hel-

aduceti aminte. Rapidul din 
timpul lui V. Stănescu pornea 
foarte bine la începutul fiecă
rui sezon. Iar spre sfirsit ca
pota lamentabil, pierzînd astfel 
3—4 titluri pe care, cu o dozate 
mai bună a efortului, le-ar ti 
ciștigat cu ușurință. Apoi, fie
cărui jucător trebuie să i «e 
stabilească un plan de antre
nament ținlnd cont de posibili
tățile sale maxime. Trebuie $ă 
știm să-i păstrăm fiecăruia a- 
numite rezerve de energie, 
care să fie folosite numai în 
situații excepționale. înainte d« 
a trece la stabilirea planului 
de pregătire, antrenorul trebuie 
să apeleze la serviciile științei 
pentru a șli ce să ceară de la 
fiecare jucător. Iată de ce salut 
introducerea testelor anunțată 
de federație.

— Sinteți adeptul pregătirilor 
in comun înaintea meciurilor ?

— Nu. dintotdeauna. Pe a- 
ceastă temă, pe vremuri, cînd 
eram medic ia Rapid, am avut, 
dese conflicte cu regretatul 
Ronay, adeptul lor. Această op
tică a lyi era determinată de 
neîncrederea în jucători, gene
rată la rindul ei de comporta
rea lor. Chiar cu oarecare sa
crificii. trebuie să ajungem să 
creăm la jucători — mă refer 
desigur, la cei care nu o au — 
o conștiință dublată de perso
nalitate. Exemplul lui Qil Măr- 
dărescu. la Iași, este elocvent.

— Ce v-a făcut să rămîneți 
mereu lingă fotbaliști ?

— N-am cuvinte mari pentru 
a exprima un adevăr simplu : 
iubesc sportul și pe sportivi 1

Interviu realizat de
Don VLAD

răniîne mult timp suspen
dată, fără răspuns. Abia în
tr-un tîrziu :

— Nici unul I
— De ce ?
— Doar știți, am fost mult 

timp accidentat,.. Vă promit, 
însă, ca în primăvară să mar- 
chez măcar un gol mai mult 
decit GyOrfi !

Antrenorul stegarilor se a- 
muză, în. timp ce eu ridi» 
nedumerit din umeri:

— De ce neapărat mai mult 
decît Gyorfi?!

— Apăi, noi sîntem din 
Cristur, și-am fost acasă de 
Anul Nou... Tata m-o certat 
că l-am făcut de rîs, că 
n-am marcat nici un gol. 
Uite la Gyărfi, mi-o zis,..

•ir
Ziua s-a lăsat învinsă și 

șaiba de lumini a Poienii 
s-a aprins triumfătoare. Ju
cătorii Steagului roșu dorm, 
liniștea stâpînește totul. Noap
tea se luptă cu gerul.

Nicolae Proca, antrenorul 
secund, vorbește calm, așe
zat, parcă indiferent.

— Am început antrenamen
tele la 5 ianuarie, în Brașov, 
avînd drept scop reaciimati- 
zarea la efort. Din ziua de 
9 am urcat la Poiana, unde 
urmărim îmbunătățirea pre
gătirii fizice generale, cu mij
loace specifice și nespecific" 
în ideea realizării unei capa
cități fizice de efort cores
punzător solicitărilor ma
xime.

Simplu, nu?
— Alternăm două iile cu 

două antrenamente. între care 
ițnul în sală, cu o zi cu un 
singur antrenament. Săptă- 
mlnal, jucătorii s'nt supuși 
unor probe de control, ale 
căror sarcini sint mărite pro
gresiv. pină la dublare sau 
triplare.

îl întrerup, întrebîndu-1 
ceva despre retur :

— Vă temeți de vreo e- 
chipă?

își privește caietul de pla
nuri de parcă acolo ar afla 
r’.spunsul salvator. Ia creio
nul în mînă, îl lasă pe masă, 
aprinde veioza.

— Eu mă tem dc toate!

sînkl, România sS fe reprezentată de 3 concurent! la înălți
me : Șerban loan și de Juniorii 
de ieri. Csaba Dosa și el.

OBIECTIVE 1971 VIZIND. . . 
MONTREALUL

Dintr-un biblioraft,, pe car» 
antrenorul federal Nicolae Mă
rășescu îl păstrează ou multă 
grijă, am răsfoit fișele tuturor 
atleților noștri din tinăra gene
rație. Acolo , am văzut obiectivele 
de performantă pe care fiecare 
sportiv și antrenorul său șl 
le-au propus pentru 1971. Iată cî
teva dintre acestea î D-tru lor- 
daclie (antrenor C-tln Craia) 15,90 
m la triplu (15.46 anul trecut), 
Gherghina iordache (Georgeta Du
mitrescu) 2:07,5 pe 800 m (2:10,4), 
ștefan Lenghel (Liviu Mereuță) 
15,50 m la triplu (15,00), Cornel 
Anton (Gh. Fodoreanu) 4,70 in la 
prăjină (1,50 m), Vaslle Majdic 
(Peter Naghi) 48.o pe 400 m (19,2). 
Marin Iordan (Dan Serafim) 16.U0 
m la greutate (14,93 tn), Eva Z8r- 
gd (Peter Naghi) 55,00 m la suli
ță (50.10 m), Roxana Vuleseu (E- 
lisabeta Stănescu) 1,75 m la înălțime (1.88 m). Alexandru Moldo
van (Ferd. Moscovici) 1 ;51,5 pe 
aoo m (1:53,4) etc. Sîntem de pe 
acum foarte curioși să vedem 
ce vor face aceștia, dar și cei
lalți, tn concursurile acestui an...

★
vacanța este totuși vacantă ! 

De aceea buna dispoziție nu lip
sește nici un moment din viața 
taberei. Recent au avut loc două 
concursuri, unul de dans, oiș- 
ligat de săritorul cu prăjina Cor
net Anton si un altul pentru 
desemnarea celor mai simpatici 
atlețl fcPredeal-1971". Juri
ile. formate din atleți l-au ales 
pe Nicoleta Gușă (ab la Școa
la soortivă din Ploiești) șî, res
pectiv. pe Gabriel Călin, aruncă
torul de ciocan. Premii, ciocola
tă, portocale șl mai mult decit 
orice, aplauzele colegilor 1

Dar „spectacolul" frumuseții 
n-a puiuț dura cît s-ar fi cu
venit ■ entru că antrenorul de 
servic .i a ținut să amintească 
tuturor că ora stingerii fusese 
depășită cu 5 minute l.d

Rome.» VILARA
Predeal, ianuarie
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ROMÂNI A-FRANT A AȘTEAPTĂ înghețul 1 In lume
LA HALTERE

Lo miilocu) sâptdmînii viitoare, echipa de haltere 
României va susține prima întîlnire internaționala

a 
a 

anului. La 20 ianuarie, la Ploiești, va avea loc meciul 
dintre reprezentativele României și Franței. , Intîlnirea 
este programatâ în sala Petrolul, cu începere de la 
ora 17.

CAMPIONATUL FEMININ

Text 1* prinz *m luat legătura 
cu boberiî noștri care, chtar 
tn ziua încheierii campionatului 
european de bob 2 persoane, s-au 
deplasat la Innsbruck pentru a 
începe cît mal curind antrena
mentele în vederea celuj de al 
doilea campionat continental (bob 
4 persoane). Ca și ei s-au gră
bit să ajungă pe pista olimpică 
de la Igls mai toate echipajele 
prezente la Konlgssee. Numai că 
graba lor a fost zadarnică. Un 
val de căldură care s-a abătut 
asupra Alpilor a făcut să se ri
dice simțitor mercurul termome
trelor. Efectul 7 Duminică seara, 
la ultimele manșe al® unul con
curs internațional local, pîrtia 
a fost avariată șl antrenamentele 
programate pentru luni seara nu 
s-au putut disputa. Singurele nou
tăți pe care le-am putut alia

prlvesc participarea. Astfel, tint 
prezente la aceste campionate 24 
de echipaje din 3 țări, cele mai 
numeroase reprezentînd R. F. a 
Germaniei (4), Austria (3) și El
veția (3). România va li repre
zentată de un singur echipaj con
dus de Ion Panțuru, avîncl ca 
impingâtori pe I. Zangnr, D. Pas
ca și D. Focșeneanu (rezervă V. 
Papadopol). Deși ieri continua să 
fie cald la Innsbruck șj în îm
prejurimi, se spera că antrena
mentele vor putea să înceapă în 
cursul serii. De altfel, timpul pre
sează, organizatorii programînd 
cele patru manșe în zilele de vi
neri și sîmbătă, duminică ur- 
mtnd să se facă — la Cervinia — 
deschiderea oficială a campiona
telor mondiale. Să sperăm că 
vremea va ti de partea hoherilor.

«iniininitiiiiiiiiiiiitiiiiiinininiiînniiînnmittiiitiiHiiiiiînnnniiiniiiiiiniiimiiînninttnmiiiînnniiînniiiitnimtnimnimiimînnitmrt

„FARMACIA INTERZISA” ATRAGE
PE SPORTIVII

a 
în 

! ci- 
i dr. 
Uni-

Analizînd rezultatele 
trei teste diferite luate 
cursul unor mari curse 
eliste. medicul american 
Donald Cooper, de la 1 
versitatea din Oklahoma, a 
ajuns la concluzia că cea 
mai mare parte a sportivi
lor care apelează la doping 
(medicamente stimulatoare) 
se recrutează dintre cei slab

DE HANDBAL
«✓ai (Urmare din pag. l)

pripeala unor atacante au în
semnat marea șansă a stu
dentelor. In continuare Băico- 
ianu a apărut mai des și mai 
bine în momentele de fina
lizare ale acțiunilor ofensive 
construite de bucureștence 
reușind să marcheze trei go- 
luri decisive pentru cuceri
rea unei victorii pe care 
I.E.F.S. a meritat-o totuși. 
Au marcat: Băicoianu (8), 
Bunea (2), Pepene și Ma- 
Wtiaca pentru I.E.F.S.. Evoniu 
(2), Kasparî (2), Bratie, Ciș- 
unaș și Stef pentru Construc
torul. Au arbitrat: N. An
drea și I. Rădulescu 
din . Craiova).

U NI VERSITATEA 
ȘOARA — MUREȘUL 
MUREȘ.............. " '

(ambii

I. Pândele și Șt. Șerban (am
bii din București).

CONFECȚIA — VOINȚA 
ODORHEI 12—12 (10—6). Par
tidă de mare luptă, încheiată 
palpitant. După ce a condus 
majoritatea timpului (min. 
32 : 10—6) Confecția s-a vă
zut egalată . în. min. 45 : 
11—11. ‘ Voința a obținut ega- 
larea în ultima secundă prin 
transformarea unei _ aruncări 
de la 7 m. Au înscris : Ilie 
(5), Serediuc (3), Matache (3), 
Zamfirache pentru Confecția, 
Mieloș (5). Magyar, (4), Te- 
glaș (2), Marcoș pentru Vo
ința. Au arbitrat: P. Radvanî 
(Cluj) și V. Erban (Ploiești).

RALIUL MOMTE CARLO IM PREAJMA STARTULUI
Traseul concurențîlor care pleacă

Paste 10 zile, din nouă orașe 
europene și unul african. 250 
de echipaje din cele 283 în
scrise (niciodată nu s-a reușit 
ca toți cei înscriși să plece în 
cursă) vor porni motoarele. în- 
dreptîndu-se spre Monte Car
lo. Nu cu toată viteza de care 
dispun mașinile, pregătite spe
cial in vederea acestei tradi
ționale întreceri caro — 
cu mici întreruperi — 
se dispută de șase . dece
nii și a ajuns la a 40-a 
ediție, ci numai cu media ora
ră impusă, de 55 km. medie 
care trebuie realizată cu stric
tețe in condițiile respectării 
totale a regulilor de circulație.

De oriunde vor porni, concu
rent ii au de străbătut între

din București

TIMI- 
TG. 

Mureș 19—11 (ii—4). După 
o repriză în care a jucat ca 
IA carte, . ajungînd să con- 

1 ducă în min. 20 cu 11—2, ti- 
'njișorenceie au abordat

VEDETA SAPTAMINII

JIRI RASKA
,. CLASAMENT : 1. Uni
versitatea București 22 p; 
2. Universitatea Timișoara 

'21 p; 3. I.E.F.S. 21 p ; 
Rulmentul Brașov. 13 p ;. 
Confecția București 12 p
6. Voința Odorhei 12 p;
7. Textila Buhușj 12 p ; 8. 
Constructorul Timișoara 8 
p ; 9. C.S.M. Sibiu 5 p; 
10. Mureșul Tg. Mureș 4 p.

mai puțină concentrare par
tea a doua a meciului. în plus, 
prof. C. Lache a introdus în 
teren multe dintre 
câtoarele de rezervă, 
fel că aspectul jocului 
mai echilibrat. Au marcat: 
Szekely-Popa (7), Metzenrath 
(4), Hrivniak (3), Rigo (2), 
Neghină, Gavrilov și Topir- 
ceanu pentru Universitatea, 
Sos (6), Cordoș (4), Szebeny 
pentru Mureșul. Au condus

S-a născut la 
bruarie 1941. 
montor în 
M.F.Z. din Erenstadt. 
căsătorit, tatăl unei 
fete de 6 ani; A de
butat în competiții 
de schi la 14 ani. La 
17 ani a fost .selec
ționat în echipa na
țională. In 1966, ciș- 
tigâ primul campi
onat al Cehoslova
ciei ; se clasează de 
două ori pe locul 4 
Ia C. M. (70 m
și 90 m) : cîș
tigă. .primele con
cursuri internațio
nale. 1903 : campion 
olimpic la trambu
lina de 70 m și me
dalie de argint pe 
trambulina de 90 m: 
cîstigător în turneul 
celor 4 
1969 : 
argint 
(90 m).

4 te- 
Este 

uzina

trambuline, 
medalie de 
la C. M.

CLAR
OBSCUR...
O știre transmisă da agenți

ile internaționale de presă, in 
cursul serii de luni, este me
nită să provoace vîtvă tn lu
mea tenisului. Se anunță din 
Johannesburg că organizațiile 
sportive din Republica Sud-A- 
fricană intenționează să invite 
la turneele &opcn" din această 
țară pe noua stea a tenisului 
australian, jucătoarea aborige
nă Evonne Goolagong. Știrea 
precizează că federația sud- 
africană și-a asigurat și spri
jinul autorităților de la Pre
toria, care ar garanta elibera
rea vizei de intrare pentru sus- 
amlntlta sportivă.

Schimbare de mentalitate 1 
Abolirea draconicelor legi de 
segregație rasială care interzic 
negrilor de a concura alături 
de albi pe terenurile de sport 
din Africa de Sud ? Evident, 
știrea ce ne sosește de la ca
pătul continentului negru are 
darul et «ugprtndd. React a- 
cum un an, unui alt mare te
nisman de culoare, americanul 
Arthur Ashe, îi era refuzată 
viza de intrare in R.S.A.

De ce se face acum excepție 
cu Evonne Goolagong ? Foarte 
simplu. Anul trecut, după „ca
zul Ashe", federația sud-ajrl- 
cană de tenis a primit, din 
partea forurilor internaționale, 
usturătoarea sancțiune de a 
nu fi acceptată în Cupa Davis. 
O scrie întreagă dc țări anun
țaseră oficial că nu-șl vor 
prezenta echipele, in. meciuri 
cu reprezentativa sud-africani 
și — în fața acestui refuz ri- 
proape unanim — organizatorii 
întrecerii recurgeau la măsu
ra cea mal drastică.

Acum, o jucătoare neagră 
va fl primită la Johannes
burg... Evident, este vorba de 
o manevră care se vrea abl- 

•O 
Goolagong. dar 
în Cupa Davls..." 
ar suna termeni1, 

inițiate la Johan- 
care — trebuie să 
cu regret — par 

în alte 
le

NEPREGATIȚI...
pregătiți și care deobicei se 
clasează pe ultimele locuri. 
Testele au fost efectuate în 
Tururile cicliste ale Franței 
și Italiei și la Jocurile Pan
americane de la Winnipeg 
(Canada).

„Știindu-se neantrenați su
ficient și cu posibilități atle
tice modeste, unii sportivi 
recurg la „farmacia interzi
să", așteptînd un miracol, 
a declarat dr. Cooper. Din 
nefericire, folosirea droguri
lor, în special a am fel ami
nelor, este în creștere, feno
menul fiind semnalat chiar 
în rîndul juniorilor și șco
larilor".

Medicul Hardin Jones, de 
la Universitatea din Califor
nia, atrage la rîndul său a- 
tenția asupra pericolului ce-1 
reprezintă amfetaminele, cu
noscute ca puternice stimu
latoare nervoase, dar în fond 
extrem de nocive, mai ales 
pentru tineri.

3299 și 3632 km pentru a ajun
ge la Monte Carlo, capitala mi
cului principat Monaoo. al că
rui Automobil Club organizea
ză, această întrecere. Condițiile 
itinerarelor sînt desigur diferi
te. Concurenții vor înfrunta zo
ne înzăpezite, drumuri acoperi
te cu polei, dar. pregătiți să 
le facă față, cei mai multi tre
buie să fie prezenti — ca in 
fiecare an — luni 25 ianuarie 
la Monaco. După o noapte de 
odihnă, cei rămași in cursă 
vor începe a doua etapă a în
trecerii : un parcurs comun 
(Monaco — Vals Les Bains — 
Chambery — Monaco) de 1417 
km, împărțit in 20 de etape, 
cu medii impuse, dintre care 
9 cuprind sectoare special cro
nometrate (totalizînd 252 km) 
menite să trieze serios pe con- 
curenți și sâ stabilească o 
primă ierarhie între cei mai 
buni. De menționat că acest 
parcurs comun se dispută în- 
tr-o zonă muntoasă, sectoarele 
reprezentînd pretențioase curse 
de coastă, cu trecători in ju
rul și peste 2000 metri. _

Cu această probă iși încheie 
raliul concurenții din grupa B. 
amatori, pentru care- se întoc
mește un clasament special, 
cîștigătorii fiind răsplătiți cu 
medalii. ..Raliul laureaților”. la 
care participă premiații de altă
dată ai acestui raliu (in virstă 
de cel puțin 50 ani — bărbații 
— sau 40 de ani — femeile) 
nu cuprinde decit parcursul de 
concentrare și o etapă cu me
die impusă (a 9-a) din par
cursul comun.

Cea mai dificilă probă, hotă- 
ritoare pentru clasamentul fi
nal. se va disputa în noaptea 
tic 2,8—29 ianuarie și sa tnnsta 
dintr-o cursă complimentară 
lungă de circa 630 km, împăr
țită in 11 etape, din care șapte 
includ sectoare cu medii spe
ciale. cronometrate, in liingime 
totală de 153 km. Doar după 
această probă vom cunoaște 
premiatii acestui raliu, destul 
de numeroși, fiindcă în afara 
clasamentului general se vor 
întocmi altele pe clase (după 
cilindree) și grupe (niașini de 
turism, de serie, și speciale sau 
mașini de mare turism, de se
rie sau speciale). De altfel. 16 
premii în bani și 55 de trofee 
vor fi împărțite celor mai buni.

Cine va ciștiga. este greu 
de spus. Dar. toate echipele 
tari și-au luat măsuri speciale 
și au pregătit îndelung cursa, 

, alegindu-și. din motive tactice, 
punctul de plecare. Astfel, echi
pa Alpine-Renault care urmăreș
te victoria, pornește din Marra
kech (Maroc). Tot de aici plea
că o parte a echipei Lancia, 
fruntașii ei preferind însă Ate
na. De la Varșovia pornesc 
echipele Porsche. Polsky . Fiat 
și Volkswagen. în timp ce 
B.MAV. a ales Reims, Opelul — 
Monte Carlo. Ford-Anglia — 
Glasgow, iar unii din pilotii scan
dinavi — Oslo. Capitala tării 
noastre figurează și ea printre 
punctele de plecare ale acestui 
raliu uriaș care impinzește mai 
toate drumurile Europei. Revenit 

după multi ani printre orașele 
de start. Bucureștiul _a fost 
ales de patru echipaje, cite 
unul din Luxemburg „11 Pilote" 
(Bony Zanchati pe Porsche), 
Bulgaria (frații Chibrikov. pe 
Alpine-Renault). Italia (Dino 
Pizzinaio — Jean Franz pe Alfa 
Ttomeo) și România (Florin 
Hainăroșie — cu un navigator 
ce urmează a fi stabilit — Pc 
Alfa Romeo).

Destul de puțini desigur, dar 
pste un început. Concurenții 
(lin București vor lua startul 
in ziua de 23 ianuarie la ora 
0,46 șî vor urma itinerarul : 
București — Pitești — Craiova 
— Tr. Severin (7,01) — Caran
sebeș — Simeria — Sebeș — 
Cluj (11.07) — Oradea — Arad 
(19.03) — Timișoara — Bel
grad. de unde vor urma un 
traseu comun cu concurenții 
plecați din Atena.

A. R. PENU

Cine este vinovat de
accidentul lui Giunti ?

ROMA 12 (Agerpres). —
Comisia de automobilism 

sportiv din Italia a cerut fo
rurilor internaționale de spe
cialitate să întreprindă o 
anchetă riguroasă în cazul 
accidentului care a dus la 
moartea pilotului italian Ig
nacio Giunti. pe circuitul de 
la Buenos Aires. In comuni
catul publicat la Modena 
de firma Ferrari, s-a arătat 
că moarțea lui Giunti a l’ost 
cauzată de o manevră impru
dentă și neregulamentară a 
pilotului francez Jean Pierre 
Beltoise. Ziarul ,,It> TEMPO3 
publică, la rindul său. un 
comentariu în care se evi
dențiază faptul că Beltoise, 
a cărui mașină se afla în 
pană de benzină, a efectuat 
o manevră nepermisă pe 
cînd încerca să-șj conducă 
automobilul spre pista de de
gajare.

lă, o tactică de culise. 
primim pe ~ ’
acceptațl-ne
— cam așa 
tratativelor 
nesburg. Și 
consemnăm 
a avea audiență și 
părți, căci acum citeva 
d Basil Reap, secretarul co
misiei dc organizare a Cudel 
Davis, anunța, la Londra, 
că „...nu vede Inconveniente 
in participarea sud-alrleanllo; 
la ediția 1971". Aceasta, chiar 
in preajma tragerii la sorti 
pentru grupele europene.

Să speram ci alte păreri, 
cmanînd de la forul dirigui
tor al competiției supreme, 
vor aprecia la justa lor va
loare aceste obscure mane
vre ale federației sud-afrlca- 
ne de tenis, revenită ad-hoc 
la sentimente umanitare de 
moment.

Radu VOIA

După cum anunță din Praga 
agenția cehoslovacă de știri 
(C.T.K.), foștii antrenori ai. 
reprezentativei de fotbal a 
Cehoslovaciei. Jozef Marko și 
Jan Hucko, precum și medicul 
selecționatei Cestmir Naprav- 
nik, au fost sancționați disci
plinar. Sancțiunea este moti-

vată de faptul că aceștia fără 
încunoștiintarea și 
niunii cehoslovace 
au dus tratative și 
acorduri cu firme 
străine, atrâgînd la 
țiuni și fotbaliști ai selecțio
natei.

Hotărîrea a fost adoptată 
d? Prezidiul Uniunii ceho
slovace de fotbal, după ree
xaminarea acestui caz la 9 și 
10 ianuarie. Lui Jozef Marko 
i-a fost, interzisă activitatea 
în echipele reprezentative 
cehoslovace pînă la sfîrșitul a- 
nului 1975 și i-a fost interzisă, 
în mod condiționat, activi
tatea de antrenor în toate e- 
chipele de fotbal pînă la sfîr
șitul anului 1973, fiind de 
asemenea amendat cu suma de 
10 000 coroane. Lui Jan Hucko 
i-a fost interzisă activitatea în 
echipele selecționate ceho
slovace pînă la sfîrșitul anului 
1973 ți, în toate echipele 
pînă la sfîrșitul anului 1971. 
El a fost amendat cu 3 000 
coroane. Medicului Cestmir 
Napravnik i-a fost interzisă 
activitatea în echipele selec
ționate cehoslovace și, în mod 
condiționat, în toate echipele 
de fotbal.

Pentru nerespectarea disci
plinei sportive în timpul pre
gătirii și desfășurării campio
natului mondial din Mexic, 
unui număr de 24 fotbaliști li 
s-a interzis activitatea în e- 
chipele selecționate. în mod 
condiționat, pină la sfîrșitul 
anului 1971. 14 din acești fot
baliști au fost amendați cu

1 000 coroane pentru încălca
rea disciplinei în timpul par
ticipării la campionatul mon- 
din din Mexic.

Antrenorilor și fotbaliștilor 
echipelor reprezentative ceho
slovace 
tegoric 
contact 
melor 
hotar’, 
meatului va fi asigurată 
comisia respectivă a Prezidiu
lui Uniunii cehoslovace de 
fotbal. In urma faptului că ac
tiviști ai fostului Prezidiu al 
Uniunii cehoslovace de fot
bal au avut în oarecare mă
sură o vină în acest caz. acești 
activiști au fost eliberați 
din funcțiile de membri ai 
Prezidiului.

acordul Ti
de fotbal, 
au semnat 
comerciale 
aceste ac-

început. a sărit frumos, dar 
mult timp săriturile sale erau 
scurte. Aici a intervenit însă 
calitatea muncii sale de la an-, 
trenament, care l-a dus la 
reușită totală.

Din păcate, la ultimul con
curs din recentul „Turneu al 
celor 4 trambuline", cîștigat de 
Jiri Raska. telespectatorii noș
tri nu au putut vedea șl prima 
lui săritură, aceea care l-a 
purtat pînă la 1QL5 -m. A fost 
o săritură model. Un zbor de 
mare precizie și armonie. A 
doua săritură a fost puțin re
ținută. fiindcă in acest sport 
al curajului există totdeauna 
și‘ un risc. Iar Raska, bun tac
tician. a preferat să-și asigure 
victoria in clasamentul general, 
chiar cu riscul de a o pierde 
pe cea din ultimul concurs. 
Norvegianul Ingolf Mork l-a 
întrecut 
fiindcă a 
învins în 
trebuit să 
trecere...

de înalta performanță 
se glntlesc, de obicei, la clipa 
— un pic amară — a despărți
rii de activitatea competițib- 
nală. Jiri Raska nu se yin- 
deste insă să se retragă. Si 
nici nu ar avea de ce să o 
facă. De altfel, proba sa — 
zborul pe schiuri — mai cu
noaște destule cazuri de lon
gevitate, iar recenta Sa per
formanță care ne-a făcut să-l 
alegem ca vedetă a săptămânii 
dovedește că. la al treilea de
ceniu de viață, el păstrează 
toate calitățile care l-au ridi
cat printre marii săritori ai 
ultimilor ani.

Care este secretul său ? Fără 
îndoială, hărnicia si perseve
rența, cele două calități care 
l-au făcut să reușească și in 
viată și în sport. De altfel. 
Jiri Raska nu a apărut ca un 
talent, de excepție. A muncit 
mult pentru a ajunge printre 
cei mai buni din lume. De la

Penicilina lași-Dinamo Moscova sa

Ion Tiriac I

la ' Bischof shofen, 
riscat, dar a fost 

turneu tocmai că a 
riște în fiecare in

Datele meciurilor

FOTBAL MERIDIANE

LA CORTINAEXCELENTEdecisiv
6—8). Laver cîștigă

SPRINTERII GHEȚII
Apoi, în „sferturi" 

împotriva Ilie Năstase evoluind la Salisbury, în finala care avea să-i 
aducă titlul de campion international pe teren acoperit al S.V.A.

Foto: „WORLD TENNIS"

Pentru meciurile din sferturile 
de, finală- ale Cupei campionilor 
europeni, dintre, Penicilina Iași și 
Dinamo Moscova, conducerea teh
nică a campioanei române a 
propus datele de 10 februarie, la 
Iași și 14 februarie, la Moscova. 
Clubul moscovit a trimis ieri o 
ndtă de răspuns, prin care se 
declară de acord cu datele pro
puse.

D
e mai multe ori în dis
cuțiile mele cu iubitorii 
de tenis de acasă, fie ei 

oficiali sau simpli „microbiști", 
cirtd depanăm împreună amin
tiri culese de-a lungul anu

lui ce s-a încheiat, am simțit 
O 'ușoară intonație nostalgică, 
dacă nu chiar de compătimire : 
„meat, 
zoo, c_.............. . ........ . _...
supa în cuvinte, ceea ce 
ghicește doar în zîmbete 
priViri.

1970 un an slab pentru 
nîSul românesc? Nu sînt 
acord "cu’ ă.șâ 'ceva, ’O''span 'tfe ’ 
la bun început. Nu sînt de 
acord nîcîcua-1 considera ceva 
mai jos decît anul precedent, 
in care intr-adevăr am avut 
satisfacții deosebite. în pri
mul rînd acel loc doi în ie
rarhia mondială a tenisului pe 
echipe. Dar — aci fac preci
zarea esențială — „sportul alb" 
răfnîne în primul rînd un 
sport individual, iar Clasamen
tele mondiale, întocmite de 
specialiști la fiecare sfîrșit de 
spzon. se fao numai pe baza 
rezultatelor din turnee. A- 
cestea contează în mod aproa
pe exclusiv. Jar prin prisma 
acestor rezultate — trebuie să 
fie limpede pentru oricine — 
sezonul care se încheie a fost 
cel mai fructuos în rezultate 
înalte pentru. .tenisul, nostru- 
Titluri la Roland Garros (du
blu) și Wimbledon (dub’u 
mixt), victorii la simplu obți
nute de Ilie Năstase în alte 
două „clasice". Roma și Sa
lisbury, 5 titluri, la dublu în 
mari turnee. în fine o victorie 
a iliii Ion Țiriao în open-ul de 
la'.Munchen — iată într-o
scurtă trecere în revistă acest 
bilanț care poate fi numit
fără exagerare drept excep
țional.

E drept, n-am mai avut 
„Cupa Daviș" lingă fileu, ca 
atunci la Cleveland. într-un alt 
sfînșit de an...'z Să . cintgrim, 
insă, bine lucrurile. ■ Și;<. mai 
ales, să nu lăsăm să-se veste
jească lauri care au fost, de- 

lîll !■ Ml— ...........................

n-am mai avut >un se
ca în/69...“ .cam „așa ar 

se 
sau

te- 
de

le-a fost interzis ca
să stabilească vreun 
cu reprezentanții fi r- 
comerciale de peste 
Achiziționarea eChipa- 

de

9 Rezultate înregistrate în turul 
III al „Cupei Angliei": Rotherham 
— Leeds 0—0: Newcastle — Ipswich 
1—1 ; Oxford — Burnley 3—0; 
Carlisle — Souhend 3—0; Roch
dale — Coventry 2—1 ț Southam
pton — Bristol City 3—0: Nottin
gham Forest — Luton Town 4—3; 
West Bromwich Albion — Scunt
horpe 3—1.• Echipa vest-germană de fot
bal Borussia Dortmund a jucat la Nathania cu o selecționată a clu
burilor Macabl din Haifa șl Nat
hania. Pe care a învins-o cu 1—0 
(1-0).
• La Bordeaux echipa locală 

Girondins a dispus de Sparta 
Praga cu 2—1 (1—0) prin golurile 
marcate de Jensen și Giresse, res
pectiv de Jarablnskl.

sigur, mai strălucitori ca ori- 
cînd. Aș vrea să-i reamintesc 
succesiv. în rindurile ce ur
mează. fără a uita și de în- 
lrîngeri. cînd au fost. Vă in
vit, deci, cititori ai „Sportu
lui". la o întortocheată călăto
rie în universul acesta cu pa
jiști verzi de gazon, terenuri 
roșii de zgură și betoane ce
nușii. care sînt lumea așilor 
rachetei. Acolo unde ne-au 
purtat drumurile noastre în a- 
cest foarte bogat ah de te
nis ’70.

★
Ca totdeauna, un sezon de 

.sport. începe cu... anul prece
dent. 1970 n-a făcut excepție 
de la această regulă și am 
început, să jucăm, eu și Ilie 
Năstase, cu acea frumoasă 
„zestre" a Challenge-roundului. 
Prima invitație ne*a venit de 
la învingătorii noștri, singurii, 
din întrecerile „Salatierei" — 
ediția ’69. Americanii voiau 
să ne vadă din nou la lucru, 
conștienți probabil că scorul 
de 5—0 cu care pierdusem fi
nala era. Intr-adevăr, îreal.

Deci, ne-am făcut bagajele 
pentru S.U.A. și — după zece 
zile de încălzire în sala Fio- 
reasca — iată-ne pășind în 
faimosul „indoor" american, 
circuit de turnee pe teren a- 
coperit, cu toată elita tenisu
lui la start. Debutăm Ia ©- 
maha (Nebraska), oraș mare, 
ca atîtea altele- în țesătura de 
citadele dintre -cele . două țăr
muri de ocean. Era sfîrșit de 
ianuarie.

glezul Taylor, în plină ascen
siune.
joacă de la egal 
marelui Laver, obligindu-f la 
prelungiri în setul 
(6—4, 2—6. ‘ “
turneul.

Consider 
tase escala 
a fost o primă opțiune asu
pra sezonului său excelent, 
care avea să-1 aducă printre 
primele zece rachete din lume. 
Indiferent, dacă este plasat pe 
locul 6 în clasamentul mon
dial — așa cum au opinat 
majoritatea specialiștilor — pe 
locul 4 sau pe 10.. el este pre
zent cu certitudine în acest 
eșalon fruntaș. Și, totodată, 
primul tenisman român atît 
de sus cotat.

Dar Philadelphia a fost, de

OBȚIN TIMPURI

că pentru Ilie Năs- 
de la Philadelphia

întreaga opinie publică. Cle- 
veland-ul este ca niciodată mai 
bine răzbunat...

★
Și ca revanșa să fie completă, 

urinează apoteoza lui llie Nâs- 
tase la Salisbury. Campiona
tele pe teren acoperit ale 
S.U.A., echivalente cu un 
campionat, mondial _ .indoor", 
au reunit pe toți așii rachetei, 
aproape fără excepție. Năstase 
face vid în jurul Iui. Cînd 
i-am văzut învingîndu-1 în 
optimi pe Ashe. după un meci 
de mare intensitate și frumu-

ționat al acestei finale de ne
uitat, dar pînă atunci îmi fă
cusem și eu datoria de jucă
tor. cît se poate de bine, cred. 
Deși nu sînt un specialist al 
jocului pe terenuri rapide, 
am ajuns printre primii 8 în 
acest campionat mondial de 
avanpremieră al anului '70, 
calificîndu-mă după o victorie 
cu 2 seturi 
Tom Okker. 
amorul meu 
globetrotter 
puțin lucru.

la O asupra lui 
Ceea ce pentru 

propriu de vechi 
în turnee, nu e

în cadrul concursului inter
național de patinaj viteză des
fășurat la Cortina d’Ampezzo, 
campionul suedez Hasse Boer- 
jes a câștigat proba de 500 m 
cu iui timp excelent: 38,88. 
Pe locul doi s-a clasat compa
triotul său Ove Koening cu 
38,95. urmat de japonezii 

Keiichî Suzuki 39,10 și Shida 
Tatazumki 39,50. Recordmanul 
vest-german Erhard Keller a

ocupat locul 5 în 39,88. In 
cursa de 1500 m victoria a re
venit lui Gerhard Zimmermann 
(R.F.G.) cronometrat în 2:06,80 
Ove Koening și-a adjudecat 
victoria în cursa de 1000 m — 
1 :19,09.

Concursul a fost cîștigat de 
Ove Koening cu un total de 
157,870 puncte, urmat de Boer- 
les 158,20 p. și Keller 160 p.

• MAI DĂINUIA AMINTIREA „SALATI
EREI' • ORIZONTUL SE LUMINEAZĂ
• NĂSTASE-CAMPION AL AMERICIU

• RELAXĂRI.»

ie
Primul pas în sezon a-, fost 

o experiență, mai curînd, a- 
mară. Americanii și austra
lienii. rodați în alte trei tur
nee precedente ne-au devansat 
ușor și Omaha a trecut rapid 
pentru noi, cu unul-două tu
ruri jucate, pînă a ieși din 
concurs. Năstase pierde în 2 
seturi 'la Richey, într-un prim 
episod al ..serialului" lor 
dueluri directe ce avea 
urmeze.

Urmează Philadelphia, 
prim mare open pe terenuri de 
...uniturf", suprafață de joc 
din compoziție 'sintetică, cu 
care facem prima cunoștință 
aci. O cunoștință mai plăcută, 
fiindcă sîntem acum mai ro
dați și Năstase învinge pe.-en-

de 
să

un

fapt, prima noastră mare reu
șită ca formație de dublu. 
Aci, în întrecere cu cele mai 
puternice cupluri proiesioniste 
și amatoare din lume, aveam 
să cucerim lauri nesperați și 
deosebit de strălucitori. Ea- 
ver-Emerson, Newcombe — 
Roche. .Rosewall — Ștolle, Ri
chey — Taylor, Ashe — Ral
ston.... Iată syita de vedete 
afișate pe. tablou, dar finala o 
dispută românii Năstase și Ti
riac. în fața superechipei -a- 
niericane formată din (încă) 
amatorul Arthur Ashe și li
derul profesionist Denis Rals
ton. Camerele de televiziune și 
interesul 
nelor ne 
meci în 
sportivă.
aparține ___ , __ ____ _____
6—4. 6—3 ținem la inspect pe 
faimoșii noștri adversari și

nestăvilit al tribu- 
urmăresc în acest 
care se scrie istorie 
fiindcă victoria ne 

nouă, românilor. Gu

sețe (8—6, 5—7. 6—2), mî-am 
dat seama că Ilie al nostru 
e pe cale de a face o mare 
performantă. Și a făcut-o... Nu 
s-a oprit decit în finală, iar 
acolo,. în fața spectatorilor ex- 
taziați, îl răpune pur și sim
plu pe Cliff Richey, ajuns la 
capătul puterilor în setul 
cinci: 6—0!

Nu știu dacă mai trebuie să 
adaug ceva la cele ce s-au 
scris pînă acum, despre a- 
ceastă extraordinară victorie. 
Este, desigur, cel mai mare 
succes obținut vreodată de un 
tenisman român în probe in
dividuale și dacă într-un fel, 
am contribuit -și eu cu ceva 
la călirea brațului de tenis- 
mari al iui Ilie Năstase. ca 
să-1 fac capabil de această 
performanță, atunci pot să mă 
declar satisfăcut

Am fost un spectator ano-

Nu exagerez dacă spun eă 
după triumful lui Năstase în ma
rele „indoor" american, acesta 
devenise în tenis cam ceea ce 
este Richard Burton pe ecran, 
începusem, la un moment dat, 
să mă tem că asemenea suc
ces poate să-i aducă și un rău 
lui Iliută, adică — pe româ
nește — să i se ufee la cap. 
Dar n-a fost cazul, noul nos
tru „star" neprezentînd semne 
dăunătoare de vedetism.

Totuși, cred că galoanele 
cîștigate î-au inoculat o oare
care relaxare, căci m-a sur
prins să-1 văd la Macon, 
turneul următor al circuitu
lui, pierzînd la chilianul Jai
me Fillol, oricît de talentat ar 
fi și acesta. Astfel, se ratează 
poate o nouă finală cu Richey 
și americanul profită de ocazie 
cîștigînd proba de simplu. Na 
dublu ne menținem pe o linie 
bună (6—4, 6—1 cu Graebner— 
Richey în semifinale), 
pierdem inadmisibil finala cu 
Carmichael—Addison.

Ultimul nostru turneu 
pămînt american, la Hamp
ton (Virginia), se situează cam 
în aceeași notă medie. Năstase, 
calificat in sferturi, cedează 
lui Clark Graebner (redivi- 
vus!), iar finala o pierdem în 
fata vechiloi- noastre cuno
ștințe Ashe și Smith, după un 
prim _set chinuitor; 13—15.

Lăsăm gazdelor unei’ sa
tisfacții, căci le-am avut și 
noi pe ale noastre...

5 BOXERI ROMANI 
INVITAȚI LA TROFEUL 

OSCAR 71

manșe 94,18 s. fiind urmată de 
Annie Vamose (Franța) în 94.12 
s și Marilyn Cochran (S.U A.) în 94,93 s.

dar

pe

(Va urma)

Cu prilejul marelui turneu In
ternațional de box dotat cu Tro
feul Oscar ’71, ce va avea loc în 
zilele de 6 Șl 7 februarie la Bel
grad. federația de specialitate 
din Iugoslavia a adresat Invitații 
nominale boxerilor români C. Ciucă, A. Dumitrescu, C. Cuțov, 
V. Silberman și I. Alexe.

.VASILI ALEXEEV, LAUREAT 
AL ACADEMIEI FRANCEZE 

DE SPORT
Academia franceză de sport a 

decernat premiul lunii decem
brie halterofilului sovietic Vămii 
Alexeev pentru noul său record 
mondial de 625 kg.

NI CHIH-CHIN 
INVITAT] ÎN S.U.A.

at-Organizatorii concursurilor 
letice de sală din Los Angeles și 
Detroit au adresat Invitații cu
noscutului sportiv chinez Nf Chib- 
chin pentru a participa la cîteva 
reuniuni internaționale în cursul 
lunii februarie.

FRANCOISE MACCHI 
ÎNVINGĂTOARE 

LA GRINDELWALD
Proba

fășuratâ
prilejuit __ ___ ______
coise Macchi o frumoasă ___
fie. Ea a totalizai tn ede două

de slalom special des- 
ierl la Grindeltvald a 
schioare! franceze Fran- 

victo-

CICLOCROSUL DE 
MAGSTADT

Concursul international de 
cros desfășurat la Magstadt

LA

eiclo- 
. .________ _(R F.

a Germaniei) a fost cistigat de 
ciclistul cehoslovac V. Certnek, 
cronometrat pe distanța de 21,600 
km în 57:43,0. Pe locul secund s-a 
clasat vest-germanul Ueblng la 
20 sec.s urmat de elvețianul Kus- 
ter la 3o sec. etc. Campionul bel
gian Vermlere. principalul favorit 
at cursei, a ocupat locul șapte. 
Pe echipe, victoria a revenit Elveție, cu S3 p. urmată de Belgia eu 23 p.

OLANDA — ELVEȚIA 4—3 
LA TENIS DE MASĂ1

La Geneva s-a desfășurat În
tâlnirea dintre echipele mixte ale 
Elveției șl Olandei contînd pentru 
-Cupa ligii europene" (grupa B) 
la tenis de masă. Victoria a re
venit oaspeților cu scorul de 4—3.

CURSA' DE 6 ZILE 
DE LA BREMEN

După 1 744 km parcurși, în Cursa 
clcllstă de 6 zile, care se desfă
șoară în prezent pe velodromul 
acoperit din Bremen, pe primul 
loc a trecut cuplul vest-german 
Rudi Altig — Albert Fritz. Ii ur- 
meaxă la un tur perechile Post 
(Olahdaț — Sercu (Belgia). Bug- 
dahl (R.F. a Germaniei) — Van 
Lancker (Franța) etc.
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