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în Cupa cupelor la baschet,

Steaua joacă cu o echipă mare:
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IN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

0 ETAPĂ CU SURPRIZE 
Șl CU REZULTATE STRlNSE!

• A doua reuniune a turneu
lui de sală a echipelor femi
nine de handbal din divizia 
A, care a avut loc ieri după- 
Emiază, s-a caracterizat prin- 
tr-o acerbă luptă pentru vic- 
torie, pentru puncte. Din tn- 
dîrjita dispută a celor 10 for
mații s-au născut și două 
surprize i Textila Buhuși a 
învins Confecția, iar Con
structorul Timișoara a dispus 
clar de Rulmentul Brașov.

Cei peste 1 000 de spectatori 
prezenți în tribunele sălii 
Floreasca au fost satisfăcuți 
de numeroasele momente de 
suspense, dar nu și de cali
tatea jocului prestat de ma
joritatea formațiilor.

TEXTILA BUHUȘI —CON
FECȚIA BUCUREȘTI 21—18 
(12—4). Rezultatul constituie 
o primă surpriză a acestui 
turneu. Victoria obținută in 
extremis, dar pe deplin me-

Pe ptrtia de la Clăbucet, în decorul autentic al iernii, 
elevii Liceului din Predeal își încearcă pentru prima 
oaritșhiuțile. Foto; T. MACARSCHI
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ur-

Amatorii de baschet 
Capitală au prilejul să 
mărească, 
Floreasca 
unei mari 
Leningrad 
compania formației 
al doilea meci (primul a fost 
cîștigat de oaspeți cu 93—54) 
din turul ' secund al Cupei 
cupelor. Calificarea baschet- 
baliștilor sovietici neputînd 
fi pusă la îndoială, intere
sul pentru întrecere este ge
nerat de valoarea deosebită 
a actualei fruntașe a campio
natului sovietic, în compo
nența căreia intră nume de 
rezonanță din această disci
plină : Belov — titular în „5“-ul 
reprezentativei • U.R.S.S., Bol- 
șakov, Fedorov, Ivanov. De
sigur, misiunea steliștilor este 
dificilă, dar sîntem convinși 
că ei nu vor precupeți nici

astă-seară, în sala 
(ora 20), 
echipe — Spartak 
— care susține în 

Steaua

evoluția

un efort pentru o compor
tare onorabilă.

Partida va fi condusă de 
arbitrii R. Kinaci (Turcia) și 
V. Gancev (Bulgaria) și va 
opune următoarele loturi (în 
paranteze, înălțimea în cen
timetri) ; STEAUA î 4 — Ta- 
rău (198), 5 — Niculescu
(184), 6 — Baciu (179), 7 — 
Savu (191), 8 — Irimie (182), 
9 — V. Gheorghe (195), 10 — 
Popa (188), 11 — Dimancea
(178), 12 — Pașca (188), 13 — 
Oczelak (201), 14 — Spînu 
(196), 15 — Molin (191) ; 
SPARTAK : 4 — Roscin (201), 
5 — Potanin (202), 6 — Bol- 
șakov (179), 7 — Iumașev
(198), 8 — Krivoscekov (191), 
9 — Volkov (190), 10 — Ma
keev (197), 11 — Fedorov
(191), 12 — Stukin (195), 13 — 
Arzamaskpv (190), 14 — Belov 
(200), 15 — Ivanov (203).
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Asevoaie (Textila) a pătruns din 
nou impetuos pe semicerc, înscriind 
un alt gol pentru echipa sa. Fază 
din meciul Textila Buhuși — Con
fecția, cîștigat, surprinzător, de pri
ma echipă.

Foto; M. THEO
I

Ambiția
de a reface

terenul
pierdut 
învinge 

gerul 
și zăpada

Buhuși, con- 
team-ului

ritat, de Textila 
firmă declinul 
bucureștean, anul trecut aflat 
în lupta pentru titlu, acum 
incapabil să învingă pe teren 
propriu o echipă încă lipsită 
de experiență. Textila a cîș
tigat, de fapt, în 
nute (scor 16—6), 
pus presingului o 
sită de veleități, 
parcă din... convalescente. Se- 
sizînd letargia bucureștence-

lor, Seidner, Asevoaie 
goroaie au bombardat 
Confecției, majoritatea 
rilor oprindu-se în 
Spre sfîrșit, textilistele
bosit, permițînd adversarelor 
o tardivă revenire. Echipa 
Buhuși merită felicitări pen-

și A- 
poarta 

șutu- 
plasă. 
au o-

32 de mi
cind a su- 
echipă lip- 

alcătuită Hristache NAUM

!(gontinuarer tn pag. a 4-a)

„Nu ne sperie zăpada. Am început lupta pentru returul relansării1 
să exprime jucătorii timișoreni,

reporterul E. Robicsek

par 
surprinși la antrenament de către foto-

astă-

LA SIBIU,
LIPSA BAZELOR SPORTIVE
IN CONTRAST CU TRADIȚIA
Sibiul, unul dintre cele mai mari și frumoase orașe ale 

țării, nu reușește de loc să se mai impună pe tărîm sportiv. 
E drept, nu se poate spune că mișcarea sportivă sibiană este 
inexistentă. Din contră, există In orașul de pe Cibin o tra
diție sportivă cu care puține alte localități se pot mîndri. 
Atunci, de ce sportul de performanță se complace într-o vădită 
mediocritate la Sibiu ? Răspunsul la această întrebare este 
cit se poate de simplu: lipsa unei baze de masă. Și cum 
ar putea avea sportul sibian o solidă bază de mase atita 
timp cit numărul bazelor sportive este total insuficient ?

11 PATINOARE 
RALE), DAR 
DOUA PÎRTII

(NATU-
NUMAI 

DE SCHI

așezarea 
ar trebui 
al sportu-

Favorizat prin 
geografică, Sibiul 
să fie un bastion 
rilor de iarnă. Ar trebui, dar 
nu este așa. De ce ? Fiindcă 
nu-i de ajuns să ai munții 
la doi pași și condiții clima
terice propice pentru a scoa
te campioni. O pîrtie de schi 
alpin la Rășinari și alta pe 
dealul Gușterița considerăm 
că sînt totuși prea puține 
față de posibilități.

Dan VLAD
Ilie IONESCU, coresp. princ.

(Gontinuare în pag. a 3-a)

PERFORMANȚE AUTENTICE I

ÎN TOATE CLUBURILE
I

I
n aceste zile, tntr-un mare nu- 
mâr de cluburi sportive s-au 
declanșat ample dezbateri 
vizînd progresul și perspecti
vele în destul de pujin acce
sibilul domeniu al performan- 

autentice. Activiști sportivi ex- 
’, fruntași ai diferitelor dis

cipline, cadre de specialitate, fac-

felor 
perimeniați, 
cipline, CwMIO UO jpC'.K.IHUIU, IV. V.
tori de răspundere din aproape 70 de 
cluburi își propun (sperăm că peste tot 
acesta este un obiectiv centrali să confrunte
— în cadrul largii acțiuni , de organizare 
a adunărilor pentru analiza activității și 
desemnarea consiliilor de conducere. — 
performanțele de azi cu cele de ieri, să 
le raporteze la condițiile și cerințele anu
lui preolimpic, să evalueze astfel, realist, 
munca și talentul, pozițiile cucerite pe trep
tele afirmării.

Confruntarea se cere a fi sinceră, profun
dă, responsabilă si — mai mult ca ori- 
cînd — exigentă. Nu avem în vedere doar 
cluburile mari, cu. secții puternice, cu nume
roși reprezentanți în ioturile sau echipele 
reprezentative, ci absolut toate aceste ex
trem de importante unități ale sportului 
nostru de performanță. Așa încît, cu astfel 
de gînduri salutăm dezbaterile programate 
în aceste zile la cluburile Elecfroputere Cra
iova, Politehnica Galați, Jiul Petroșani, Uni
versitatea Cluj ș.a. — repetăm, indiferent 
de ponderea actuală a diferitelor ciuturi 
în împlinirea năzuințelor de afirmare inter
națională. Cu atît mai mult, cu cît, se știe
— și recenta plenară comună a C.N.E.F.S. și 
C.O.R. a reliefat acest lucru — descoperi
rea și pregătirea unor elemente dotate, ta
lentate, cu reale perspective este la îndemî-

na oricărui club, cu condiția ca potențialul 
organizatoric, tehnic și material să nu fie ri
sipit ineficient, ci îndreptat lucid în direc
țiile justificate total de viitorul unui sport 
sau altul.

Ar trebui, poate, spus limpede că nu nu
mai cluburile Dinamo și Steaua (și alte cî- 
teva — destul de puține) trebuie să propul
seze performanța sportivă. Nu peste tot, 
dar în destule locuri au fost reduse substan-, 
țial diferențele de condiții, s-au construit 
și amenajat complexe moderne,, s-au rea
lizat dotări importante cu utilaj, material 
și echipament, s-au rezolvat în bună mă
sură problemele privind cadrele de specia
litate.

Acum se poate — și trebuie — să se vor
bească altfel despre contribuția tuturor du
hurilor la creșterea performantelor, la în
deplinirea onorantei misiuni de reprezen
tare a sportului românesc la toate marile 
confruntări internaționale.

Nu va fi nimănui de folos să se întoc
mească grafice sau clasamente artificiale, 
să se confrunte performanțele de. azi cu 
niște rezultate modeste sau mediocre ale 
anilor trecuți, să se evalueze progresele 
doar în raport cu un alt club apropiat prin 
specific sau zonă geografică.

Abandonul unor practici mai vechi se 
impune. Oglinda confruntării performanțe
lor de azi trebuie să fie curată, fără nici 
o umbră, să reflecte fără greșeală — in
tenționată, sau nu — dimensiunile evoluției 
înregistrate în ultimul an și să arate fie
cărui club cît și cum trebuie să munceas
că, să acționeze, să îndrăznească.

Dan GARLEȘTEANU

Ambiția jucă
torilor învinge ge
rul și zăpada, 
Pregătindu-se in
tens, fără mena
jamente, ceferiștii 
timișoreni vor să 
demonstreze în 
returul campio
natului că alta 
este valoarea e- 
chipei, cu mult 
deasupra ce
lor 6 puncte obținute 
toamnă.

în zilele de 8 și 9 
rie, toți jucătorii au efectuat 
vizitele medicale. De dumi
nică au început antrenamen
tele zilnice. La apelul noului 
cuplu de antrenori, TACHE 
MACRI — prof. ION IO
NESCU, au răspuns prezent 
Tatar, Korek, Gaboraș, Spe- 
riosu, Mehedinți, Donca, Ră- 
celescu, Hangan, Chimiuc, 
Iiergan, Floareș, Nestorovici, 
Panici, Seceleanu, Bojin, Pe- 
riatu, Pîrvu, Popovici (de la 
tineret) și Regep, care a pri- 

■ mit dezlegare de la U.T.A.
Lor li se va adăuga și Zaha- 
ria, de la U.T.A.-tineret. 
Așadar, nu e vorba 
un bucureștean, cum 
zise prin Timișoara.

Antrenamentele (de
ori pe zi) se vor desfășura 
la Timișoara pînă la 18 ia
nuarie, dată la care ceferiștii 
își vor muta locul pregătirilor 
la Predeal.
Ștefan MARTON — coresp.

ianua-

de nici 
se au-

două

REPORTAJ LA LOTUL NATIONAL DE LUPTE

NU SE ClSTIGĂ»
0 MEDALIE

C. Rădulescu antrenor principal la S. C. Bacău
■ ECHIPA VA EFECTUA UN TURNEU IN LIBAN B 

TURNEU IN ISRAELSPECTIVA UN ALT
IN PER

ClT
■ ■ ■

Marți seara, Ia Sport Club 
Bacău, a avut loc ședința bi
roului secției de fotbal, con
dusă de tovarășul Aurel Ilie 
Calimadric, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, 
președintele de onoare al 
clubului.

Pe ordinea de zi 
ței au figurat două 
pregătirea echipei pînă la re
luarea campionatului, și mă
suri organizatorice.

în cadrul primului punct

a ședin- 
puncte i

(Continuare Jn pao. a 3-aJ

FESTIVITATEA DECERNĂRII 
UNOR ORDINE SI MEDALII

consiliu a I.M.F. Bucu-Miercuri la prînz, sala de
rești a găzduit festivitatea decernării de ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste România, unor activiști 
sportivi, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înfiin
țarea clubului sportiv „Medicina" București, pentru 
contribuția deosebită adusă la dezvoltarea educației 
fizice și sportului în rîndul studenților.

La festivitate, au participat tovarășii Ludovic Lacacs, 
membru al Consiliului de Stat al Republicii Socialis
te România, conf. univ. Marin Bîrjega, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., academician prof. dr. docent Teodor Bure 
ghele, rectorul I.M.F., prof. dr. docent Vasile Predes- 
cu, prorector al I.M.F.

Au fost distinși i cu ORDINUL „MERITUL SPOR
TIV" clasa a Il-a, conf. Octavian Bănățan, șeful ca
tedrei de educație fizică a I.M.F., cu ORDINUL 
„MERITUL SPORTIV" clasa a IlI-a, conf. dr. Miron 
Georgescu și dr. Dumitru Medianu, cu MEDALIA 
„MERITUL SPORTIV" clasa I, prof. Dumitru Branga, 
lector Leontina Mircescu și lector Margareta Țigănuș, 
cu MEDALIA „MERITUL SPORTIV" clasa a Il-a, loan 

Cucoaneșși Remus Ludu, șef de lucrări la I.M.F.
Din partea Consiliului de Stat, a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu personal, tovarășul Ludovic Tacacs i-a fe
licitat călduros pe cei care au primit distincții și le-a 
urat noi succese în activitatea profesională și ob
ștească.

Eram 
pătul 
Cristianul 
mohorit. Stătea să ningă, și 
ceea ce vedeam în vale — 
zeci de tineri, unii mai slă
buți, alții din cale afară de 
zdraveni, urcînd pieptiș panta, 
sărind peste ripe, tăindu-și 
pîrtie printre crengile înghe
țate, căutînd cel mai scurt 
drum spre cabana telefericu
lui — mi s-a părut un spec
tacol straniu, halucinant.

l-am distins pe Martinescu, 
apoi pe Fodorpatachi, în sfîr
șit, pe Baciu și pe Ambruș,

la Poiană, sus, la ca- 
telefericului dinspre 

Mare. Cerul era

și în clipa aceea mi-am dat 
seama că este vorba de lup
tători. Să fi fost cu toții 
cincizeci — sau poate mai 
mulți —, transformînd aerul 
înghețat al muntelui în aburi, 
cu mustățile albe de omăt, 
cu mișcări mai domoale, mai 
resemnate.

Sus, antrenorul emerit Ion 
Corneanu cronometra:

— Bravo, Cernău, 32 de mi
nute. Aproape cit teleferi
cul...

★
Cînd i-am povestit cuiva, 

în Poiană, scena care mă sur-

prinsese cu o zi înainte, omul
— băștinaș al locurilor, lu- 
crînd la recepția unui hotel
— s-a mirat de spusele mele:

— Știi că ai haz... Cînd vin 
în Poiană, asta fac în fiecare 
zi, aleargă kilometri întregi. 
Zilnic. Ne-am obișnuit cu ei, 
fac parte din viața cotidiană 
a Poienii...

Și după o clipă:
— Luptătorii ăștia pun su

flet, nu glumă, și poate 
e explicația că sportul lor a- 
duce la fiecare olimpiadă cam 
un sfert din toate punctele 
românești.

M-a privit parcă cu do
jana, gindindu-se — mă în
șelam, oare? — la fotbaliști, 
acești mari răsfățați ai ga
zonului, pentru care efortul 
înseamnă de multe 
orificiu inutil.

Stau față-n țață 
CORN EA NU. omul

ori un sa-

cu ION 
prin mina

Ovidiu tOANIJOAIA

I Continuare tn pag. a 2-a)
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ê
xVXvXXXXXMXXXXXXXXXXXX*

Premlerlle sportive................. . de 
sfîrșit de an sînt la modă. 
Ziarul „MUnchner Merkur“ 
a avut originala idee să o 
prețuiască pe preferata 
cititorilor săi cu contra
valoarea greutății ei cor
porale în ciocolată ! Pe 
vremuri. în India, credin
cioșii dărulau lui Agha 
Khan, așezat în talgerul 
unei uriașe balanțe, atîtea 
pietre prețioase cîle să e- 
chilibreze cîntâritul. Da, 
vor spune sportivii, dar 
instituția maharadjahilor 
e pe ducă

VICTOR BANCIULESCU

S
*

1 $
a «•2
$

Secvență de ta antrenamentul lotului național de lupte, care s-ar potrivi de minune cu 
plaja de la Mamaia... Scena de mai sus — surprinsă de Theo MAGARSGH1 — se consumă, 
insă, la... Poiana Brașov. I E adevărat, o medalie la lupte nu se cîștigă cit ai bate din palme..

ROMÂNIA — 
IUGOSLAVIA 
4-3 LA HOCHEI

Amănunte în pag. a 'V-a
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Laureații anului sportiv 1970

Numărul 4-VALERIA BUFANU

Ș-a născut la Bacău, la

* 1960 la 
Butnaru.

Eveline

care ea le-a înregistrat 
diferite prilejuri, coiltri-

rapid ista a totalizat 
■ cele 72 puncte ale 

obținînd victorii 
la 100 m, 200 m și

b—ftr. 1141 (6575)

LA FIECARE SFÎRȘIT TELECRONICARULUIANTRENAMENTUL
ÎN EXCURSIE

• De-a lungul anilor a cîștigat

pen

■

nii 
critica

DE ȘÂPTĂMiNÂ,

faraonii *— 
și el om 
talent, nici

s-a dezobișnuit sâ 
despre ce-i place ? 
cumva a căzut pe 
negativismului ? Și

La desemnarea Valeriei 
Bufanu pe locul patru 
în clasamentul celor 

mai buni sportivi români ai 
anului trecut, cititorii ziaru
lui ,jSportul“ au avut, desi
gur, în vedere suita de suc
cese cu care atleta a înche
iat sezOniil cotrlpetițicmal 
1970, numeroasele recorduri 
pe 
cu

forțe în intîlnirea de la Pi
tești dintre formațiile. Ro
mâniei și Poloniei. Cu acel 
prilej
15,5 din 
echipei, 
aplaudate
100 mg.

Dar toate aceste 
aparțin de 
și Valeria 
dinții câre

izbinzi 
acum... trecutului 
Bufanu este cea 
știe că o „carte

S-a născut la Bacău, la 7 octombrie 
înălțime 170 cm, greutate 59 kg. 
Face parte din clubul Rapid București 
A început să practice atletismul în anul 
Bacău, sub îndrumarea antrenorului Ion 
în prezent este antrenată de profesoara 
Tudorache
Evoluția performanțelor sale:

8C0 m 100 mg 2(K) mg . lungime pentatlon

1960 12,4*
1961 12,7 12,2* —. 5,22
1962 12,7 — 11, 5,25
1963 12,9 26,8 11, 5,21
1964 13,0 11,5’ 5,20
1965 — 11,6* 5,Î7 •—
1966 — 11,9’ —
1967 — ■w 10,8* 5,511968 24,5 10,6* 5.991969 12,2 — 13,5 27,3 8,11
197q 11,6 23,5 12,9 25,9 6,25 4826

•) — rezultate înregistrate pe 80 mg.

• ue-a lungul anilor a Cîștigat numeroase titluri 
de campioană republicană la junioare și la senioare, 
a stabilit mai multe recorduri republicane, a parti
cipat Ia zeci de concursuri internaționale. Anul trecut, 
de pildă, a fost campioană a tării ia 100 m, 100 mg și 
pentatlon și a corectat de 11 ori recordurile naționale 
la 5 probe, între care 4 olimpice.

• în prezent, deține următoarele recorduri : 200 m 
— 23,5 s (egalat), 100 mg — 12,9 s, 200 mg —25,9 s, 
pentatlon — 4 826 p și în sală ; 50 mg — 7,2 s și 
60 mg — 8,4 s. Face parte, de asemenea, din echipa 
care a realizat recordul 
4x100 m.

republican de 45,8 s la

buția ei la punctajul general 
al echipei reprezentative fe
minine. Intr-adevăr, ca să 
pornim de la acest ultim cri
teriu de apreciere, se cuvine 
să consemnăm că anul tre
cut Valeria Bufanu a deter
minat, în 
schimbarea

bună măsură, 
raportului de

de vizită" orlcît de ornată 
ar fi nu valorează mai ni
mic atunci cînd este vorba 
de alte și alte concursuri. De 
aceea, de mai multe săptă- 
mîni ea a pornit la o serioa
să pregătire fizică generală, 
avind ca obiective pentru 
acest an, completarea actua-

lUlUi palmares de succese 
cu noi victorii in campiona
tele țării, la Jocurile Balca
nice și la diferitele concur
suri internaționale la care 
ra participa, cu îmbunătă
țirea, între altele, a recordului -- - -
200 
lie 
din 
De .
1971 reprezintă pentru Va
leria Bufanu un an de maxi-

mondial al probei de 
m garduri și cu o meda- 
la campionatele europene 
august, de la Helsinki, 

prisos să mai spunem că

mă importanță, 
apropierea lui 
ediția jubiliară, 
Jocurilor Olimpice de vară.

Și așa cum se pregătește, 
cu ambiția care-o Caracteri
zează, sîntern convinși că in 
decursul acestui sezon Vale
ria Bufanu 
căzii să se 
tiv despre 
recordurile

dată fiind 
imediată de 
a XX-a, a

va oferi multe o- 
vorbească lăuda- 
victoriile și de 
ei.

Romeo VILARA

■ ■ ■

(Urmare din pag. I)

căruia au trecut atîția cam
pioni ai patrulaterului. îmi 
spune că are tn pregătire — 
ajutat de colegii săi, Crîsnic, 
Bătrîn și Pavel — ceîe două 
loturi de lupte, libere și gre- 
co-romane, vreo 70 de spor
tivi, împărțiți în două grupe 
de antrenament: „consacrații" 
și „speranțele"...

Ii povestesc întîmplarea de 
la teleferic, și surprinderea 
mea are parcă darul Să-l â- 
rnuze:

— Așa-i in fiecare Zi! De 
jos, dăm startul, ca la cros, 
și fiecare o apucă pe unde 
știe. Totul e să ajungă sus 
în timpul cel mai scurt. A- 
colo îi așteaptă tricouri us
cate, un ceai, o baie cu... ză
padă și o cursă înapoi!

In aceeași zi după-amiază, 
la sală.

Intr-un colț, cîțiva luptă
tori mai tineri — Boțilă, mi 
se spune, Szabo, Păun — fac 
exerciții cu haltere, exerciții 
„modelate, din poziție de în
trecere, în efort anaerob", 
cum îmi șoptește doctorul Ni
colae Ploieșteanu.

In fața mea, Martinescu 
lucrează la manechin, adică 
se repede la bietul om din 
plastic și-l culcă cu umerii 
pe saltea, îl scoală — totul 
in interval, nemilos, a numai 
5 secutide! — și se năpusteș
te din nou asupra IUI, și fi
gura se repetă, se 
parcă la infinit.

Chipul luptătorului 
dat. Mușchii lui stau 
nească. Sudoarea dă 
lui un luciu aparte.

repetă

e încor- 
să plez- 
pieptu- 

metalic,

pe complete, la , libere" 
și la „greco-romane".

Se aude un fluier. Antre
namentul — oficial — s-a 
sfîrșit. Vreo douăzeci de 
luptători părăsesc sala, alții 
cam tot atîția — zăbovesc 
deasupra saltelelor, pentru a 
mai executa un „tur de cap"...

11 întreb pe antrenorul Cor- 
neanu ce speră de la Jocu
rile Olimpice, și-mi răspunde 
că ,d3erceanu are șanse a- 
proape sigure să cîștige me
dalia de aur".

— Și ceilalți?
— Baciu și Martinescu 

„merg" și ei spre prima 
treaptă a podiumului, iar 
lor ga, Albu și Cornan au po
sibilități Să aducă puncte pre
țioase pentru echipa Româ
niei.

Sala e goală. Ieșim. Cei 
patru antrenori di lotului 
merg unul lingă altul...

Trag cu urechea...
— Ce bine-ar fi să ningă! 
Tăcere.
— Da. 

mai mult 
cum nu-i
lutru... Ce 
ningă!

...Comentariile mi »e pair de 
prisos.

Apoi:
Băieții ar munci 

să ajungă sus. A- 
cine știe ce mare 

bine-ar fi să

luptătorilor :„Morișca

i
a® Mg 't•

>- . ■

EXAMENE DE AVANSARE
A ANTRENORILOR

Sectorul de pregătire și 
perfecționare a cadrelor, 
din Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, aduce la cunoștința 
celor interesați datele cînd 
vor avea Ioc examenele 
pentru avansarea antre
norilor :

1. Examenele vor avea 
loc în anul 1971, în pe
rioada 1—13 martie, după 
cum urmează :

• 1—6 martie pentru 
antrenorii de atletism,
box, călărie, ciclism, fot
bal, gimnastică, handbal, 
lupte, natație, caiac-canoe, 
canotaj, rugby, 
tenis de cîmp, tir 
tinaj.

• 8—13 martie 
antrenorii de 
turism, aviație 
baschet, haltere, 
moto, oină, popice, 
schi, bob, volei, tenis de 
masă, judo și modelism. 
Ele se vor desfășura la 
Institutul pentru Educație 
Fizică și Sport din Bucu
rești. str. Maior Ene rir. 
12. Dosarele cu actele ne
cesare pentru înscrierea la 
examene vor fi înaintate 
federațiilor piuă la 16 
ianuarie 1971.

2. Examenele pentru ca
lificarea ca antrenor a 
absolvenților institutelor 
de învăfămînt superior, 
indiferent de specialitate, 
vor avea loc în perioada 
12—14 aprilie în centtele 
ce vor fi anunțate ulteri
or. Dosarele cu acte, 
pentru înscrierea la exa
mene, vor fi înaintate

Sectorului pregătirea și 
perfecționarea cadrelor 
din cadrul c.N.E.F.S. pînă 
la 1 martie 1971.

Instrucțiuni detaliate cu 
privire la organizarea și 
desfășurarea examenelor 
de avansare și calificare 
a antrenorilor au fost 
trifriiSe C.J.E.F.S.-urilor 
unde cel interesați le pot 
consulta.

antrenorul Ion Corneanu, în mijloc, și sportivii, intr-o a- 
lergare parcă fără Sfîrșit...

iar manechiul — mulaj de 
mărimea unui om obișnuit — 
pare îh hiîinile lui o biată 
păpușă, inofensivă și stin
gheră.

Din cînd tn cînd, rriai ales 
la exercițiile cu partener, in
tervin antrenorii, dau sfaturi, 
corectează...

— Pentru ce vă pregătiți?
— întreb, și maestrul Cot- 
neanu mă lămurește:

—; In septembrie unul a- 
cesta, exact cu un an înain
tea Jocurilor Olimpice, au 
loc campionatele mondiale 
din Bulgaria, unde inten
ționăm să prezentăm eclii-

— In ceea ce privește „noul 
var...

Zimbește, termenul nu i se 
pare prea fericit: un luptă
tor are nevoie de multă ex
periență, la lupte nu se câș
tigă o medalie cit ai batetigă o medalie cit ai 
din palme.

— Ei bine. Ion Păun, 
hai Nicolae sau Marin 
mitru, toți de la

Mi- 
Du- 

„greco- 
lOmane", vor amenința serios
pozițiile t,senatorilor", puțind 
fiecare dintre ei să ne re
prezinte țara la Jocurile O- 
limpice.

«£--------------------------------------------------

scrimă, 
și pa-

pentru 
alpinisni- 
sportlvă, 

hochei, 
șah,

SÎMBĂTĂ VA
Activitatea competițională de 

sală a atletilor bucureșteni va 
fi inaugurată la sfirșitul acbstei 
săptămini cînd este programată 
etapa municipală a campionate
lor de juniori. întrecerile vbr 
avea loc sîmbătă și duminică 
în sala de la „23 August".

• BOGAT PROGRAM 
DE CONCURSURI

lată acum calendarul compe
tițiilor programate în aceasta 
sală : • 16—17 ianuarie, cam
pionatele de juniori I $i IIT 
(faza municipală) • 23—24 ia
nuarie. campionatele juniorilor 
II (faza municipală) • 30—31 
ianuarie. concurs studențesc
• 6—7 februarie, concurs pen
tru seniori și juniori 1 
® 13—14 februarie, campiona
tele republicane de seniori
• 20—21 februarie, concurs or
ganizat de Rapid • 27—28 fe
bruarie, concursul international 
dotat cu Cupa de cristal • 6—7 
martie, concurs organizat de 
Clubul sportiv școlar • 13—14 
martie, concursul dotat cu Cupa 
semicentenarului (etapa I)

Bucurîndu-se de unele faci
lități privind transportul pe 
calea ferată (cu permise) și cu 
autobuzul propriu, muncitorii 
uzinelor de utilaj chimic și 
reparații material rulant pleacă 
la fiecare sfîrșit de săptămînă 
în excursii. Drumețiile, dorin
ța de destindere după o săpt.ă- 
mînă de muncă intensă, au in
trat de multi ani în tradiția 
membrilor asociației sportive 
Grivița Roșie, asociație care 
tutelează — pe linie de sport 
— ambele Uzine. Excursiile la 
munte, la mare sau la pădu
rile din vecinătatea Capitalei 
au atins în anul 1970 o cifru 
remarcabilă: 44. Organizate
prin intermediul O.N.T. și Co
misiei de turism a Consiliului 
municipal al sindicatelor (care 
asigură reducerea cu 50 la sută 
a transportului), acțiunile tu
ristice se bucură de o parti
cipare tot mai largă (2244 de 
salariați. anul trecut), ele fiind 
totodată prilejuri de a partici
pa la diferite întreceri spor
tive ad-hoc. Foarte apreciate
sînt, de pildă, concursurile de 
orientare turistică la Brănești, 

Snagov, cele de schi și săniuș, 
la Predeal șl Poiana Brașov, 
materialele sportive (mingi, 
schiuri, săniuțe) fiind puse Ia 
dispoziție de asociație. Toate 
aceste acțiuni sînt conduse de 
secția de turism a asociației 
grivitene, secție veche ca și cea 
de rugby — ne spune secreta
rul acesteia, tov. Ion Gheorghe.

Dar, de organizarea excursii
lor se ocupă temeinic și comi
sia de turism de pe lingă Co- 
mitebul U.T.C. Este o concu
rentă în sensul bun ăl cuvîn- 
tului, între organizația de ti
neret și asociația sportivă „In
tre activitățile noastre, de edu
care a tineretului, e de pă
rere tbv. Pîrvu Chiriță, secre
tarul Comitetului U.T.G. de la 
Uzina mecanică de material 
rulant, excursiile, druniețiile, 
predomină. Uteciștii noștri au 
vizitat în 1970 Uzina de fire 
și fibre sintetice de la Săvi- 
nești, uzinele de tractoare Bra
șov, Hidrocentrala de pe Ar
geș, nelipsite fiind din itinera- 
riul nostru localitățile Bușteni, 
Sinaia și Predeal. Din fondu
rile organizației și din valori
ficarea fierului vechi, ne-am 
procurat numeroase materiale 
și echipament 
că — trebuie 
toate acțiunile 
tuie excelente 
practica sportul, 
fără pretenții de performanță".

Și la Uzina de utilaj chimic, 
apreciază tov. Nicolae Tihan, 
secretarul Comitetului U.T.C., 
acțiunile turistice sînt foarte 
căutate de tineri. Cu excepția 
lunilor octombrie șl noiembrie, 
in toate celelalte am organizat 
excursii pentru tineri Ia Pi
nul Rece, Predeal, Costinești, 
Gîrbova etc., întrecerile de schi, 
săniuțe, înot fiind îndrăgite de 
uteciștl. Intenționăm să dăm 
un impuls și mai mare excursi
ilor, în 1971, deoarece organi
zația noastră îșl va cumpăra 
un autobuz, cu care vom putea 
merge pe traseele pe care le 
vom stabili noi*.

sportiv, petitru 
știut — absolut 
turistice consti- 
prilejuri de a 

bineînțeles

r. a

Ce face un telecronicar 
sportiv — iarna, cînd te- 
lesportul îi dă pacea albă 
și confortabilă a cîtorva 
sărituri cu schiurile de pe 
trambulină ? E frumos, li
niștitor, foarte estetic, dar 
prea-i artă pentru artă, 
chiar dacă transmisiile sînt 
excelente — mdi ales a- 
ceea din Austria — chiar 
dacă Epuran ne aduce 
competența sa îh comenta
rii, încrîncenarea luptei e 
văzută prea de sus, prea 
de departe, fiindcă nu se 
poate altfel. Spectacolul e 
prea individual, zborul are 
poezia lui, dar îi lipsește 
proza și de aceea nu ațîță, 
nu captează și a doua zi, 
trecînd prin băcănii, tutun
gerii și simigerii, la o be
re, nu auzi și nu vezi oa
meni luîndu-se de piept 
sau de cap pentru Jiri 
Raska și norvegianul ace
la fantastic. E adevărat că 
nici nu avem cultură hiver- 
nală. N-o să ne 
pentru ,care-i
’.. : Bașa 

Flotescu ?' 
*Lu- 

în

mai bun : 
saU 
Specialistul 
ceafărului* 
sport, suplinitor 
a! nu știu cîtelea, 
căci cu suplinito
rii ăștia e precum 
cu 
dar 
de 
vorbă, fiindcă nici 
un scriitor spor
tiv la noi nu e 
lipsit de talent, 
oricb s-ar spune — 
treba mai zilele trecute se
mi în glutnă, semi serios, 
că cum vine în hochei 
„duritate inutilă" și „de
gajare interzisă". Glumele 
au și ele fondul lor, o ba
ză — altfel nu le faci. Ni
meni nu va face bancuri 
îh România pe tema ofsai
dului sau cornerului, 
tea-s elemente de 
în cultura nobstră 
noi avem respect față db 
cultura noastră... Tot dșa, 
apropo de glume, săptămî- 
na trecută, atît de agrea
bilul cronicar Valeriu Mi- 
ronescu, acest Eliott Ness 
al fotbalului nostru, se în
crunta — fără ură, desigur
— că de ce în fanteziile 
mele de sfîrșit de an l-am 
numit antrenorul naționalei 
de fotbal și nu dl naționalei 
de handbal în 7 ? Păi ce 
fantezie ar fi să fii antre
norul naționalei de hand
bal ? Asta ar fi realism 
din ăl mai gros I Visul u- 
nei nopți de iarnă e să 
fii în locul lui Angelo I Aia 
aiureală, aia sinucidere, 
aia fantezie la gura sobei...

Și atunci, ce face tele- 
croriicaru! — sătul de glu
me și mai ales de ironii
— căci nenorocirea ironi
ilor constă în aceea că nu 
pot fi explicitate și riscă 
a fi înțelese mereu bram
bura. (Am un stoc de «cri-

«ori, la care voi răspunde 
In curînd, care mă întorc 
pe o parte ți pe alta, ca 
pe grătar, pentru că 
„m-am luat* de Țopescu. 
Formidabil de adorat e 
omul acesta în țară. A- 
tît de adorat îneît nimeni 
nu vrea să facă deosebirea 
între o ironie tandră și o 
înjurătură grosolană, ceea 
ce subsemnatul n-a prac
ticat niciodată și nu va 
practica...). Atunci, telecro- 
nicarul face gimnastică de 
dimineață : fondări, flexi
uni, alergări pe loc, poate 
răsare busuioc... I Adică, 
se antrenează pentru ma
rele sezon de stat în foto
liu. Numără

mâ în-

omorîm

liu. Numără genuflexiunile, 
ascultă bătăile inimii — 
căci mai ale* de inimă va 
avea nevoie. își îa si ten
siunea. Face și testul Coo
per (deși eu personal, nu 
știu ce-i aia...). în timpul 
mișcărilor, cît bate mătă; 
nii laice, își face și 

și autocritica, 
ales autocritica:
de ce nu a scris 
nimic despre re
trospectiva lui 
Țopescu pe anul 
70 ? de ce nu 
și-a spui părerea 
despre portretul 
lui Dinu, realizat 
de Tiberiu Vătă- 
șescu ? de ce nu 
â scris despre 
Năstase, în viziu
nea lui Schefer ? 
Nu cumva 
fru că i-au plâ 
cut ? Nu

As- 
bază 

si

cumva 
scrie 

Nu 
panta 

_______ , dacă 
da7 care e rădăcina, tova; 
rășe ? Aici, oricîte flexiuni 
fac, nu găsesc răspuns. 
Niciodată n-am fost tare 
la capitolul „rădăcini". 
Chiar și la dentist, am fă
cut pe dracu-n patru să-mi 
salvez rădăcinile ■ Dar cea 
mai cumplită întrebare ră- 
rriîne aceasta : cum de 
l-am omis pe Mocanu, cînd 
am scris că Petrolul e pe 
un loc fruntaș, fiindcă nu 
dă oameni în națională ? 
Unde mi-a fost capul ? 
Mocanu e om de uitat ? 
Bat mătănii la sol și un 
gînd obscur mă face să 
cred că Mocanu și supor
terii lui vor interpreta a- 
ceste mișcări de gimnasti
că drept temenele pentru 
o tardivă iertare...

Iar săptămtna 
— dacă nu va fi

viitoare
_  ... .. nimic din 
cele promise, ca de pildă 
reluarea marelui film de 

italia
reluarea marelui 
dragoste R.F.G.
— plec și eu cu voia re- 
dactorului-șef in turneu 
peste hotarele Bucureștiu- 
lui —■ la Sinaia sau la 
Paris, văd eu, la Chitila, 
unde mă decid. Ce, eu nu 
sînt om ?

BELPHEGOR

Cei mai buni 5 pugiliști amatori europeni ai anului 1970

In anul care a trecut au fost 
consemnate numeroase șl Impor
tante confruntări pugillsHce Inter
naționale, ca de pildă, turneul 
din Olanda, cel de la Berlin, Di- 
namovlada. Balcaniada, campio
natele naționale ale diferitelor 
țări, campionatele europene de 
tineret de la Miskolc șl alte com
petiții care au constituit criteriile 
de alcătuire a clasamentului celor 
mal buni 5 pugiliști europeni, de 
la categoria semlmuscă la catego
ria grea. Este Interesant de ară
tat că, spre deosebire de ultimii 
10 ani, In clasamentele întocmite 
de noi, ca și în cele întocmite de 
presa străină, la diferite catego
rii, figurează numele a 10 pugi
liști (mal mulțl ca niciodată) de 
pe meleagurile patriei noastre. 
Pentru prima oară apar în aceste 
clasamente numele lui G. Po~ 
metcu. Aurel Mlhal. P. Nedelcea 
și A. Iliescu. Felicitări I Ne bucură 
că semlmuscă Aurel Mihal se 
află pe primul loc în Europa, la 
fel ca șl C. Cuțov, campionul eu
ropean al semlușorllor. care a 
trecut cu succes la cat. ușoară. 
L-am preferat pe C. Cuțov, redu
tabilului Kulej, deoarece campio
nul nostru nu a pierdut nici 
un meci de la J.O. 19fis încoace, 
în timp ce Kulej nu a avut nici o 
activitate, anunțînd la un mo
ment dat că se retrage din acti
vitatea competițională. Fără în
doială. ca urmare a insuccesului 
din cadrul turneului de la Berlin, 
reprezentantul nostru V. SUber- 
man a pierdut locul doi la „sem1- 
mijlocie". în dauna tenacelui ma
ghiar L. Kajdl. Ciucă. deși a pier
dut accidental la Berlin, se men
ține în clasament, avînd, ca și 
I Monea. circumstanțe atenuante. 
Nu l-am Inclus în clasamentul 
primilor ),«“ pe campionul euro
pean A. Dumitrescu, preterlndu-1 
Pe G. Pometcu, care are meritul 
de a fl cîștigat turneul de la 
Berlin șl de a-1 fi învins nu nu
mai pe polonezul Golonska, cl și 
pe Schultze (R.D. Germană). O 
mențiune pentru combativul nos
tru I. Covaci, care eu mari sacri
ficii, șl-a menținut poziția bl com-

ponența categoriei. Greul sovie
tic Sarolan, care l-a învins pe 
Alexe, a primit votul celui mai 
bun boxer „plus 81 kg“ din Eu-

de formă, 
lider,

ropa. Alexe. în declin 
nu s-a putut menține 
ales că a pierdut si în fața 
Pandov.

70 boxeri români printre ei!
cat. semlmuscă

1. AtrilEL (Românii)
2 G6do (Ungaria)
3. Semlonov (URSS)
4. Rozek (Polonia)
5. Weinhold (R.D.G.)

cat. muscă

1. ZAPOROJEȚ (U.R.S.S.)
2. CIUCA (România)
3. Khaloufl (Franța)
4. Șkrzypczak (Polonia)
5. Frelstadt ~‘

3. SIIBEKMAN (România)
4. Wolka (R.D.G.)
5. Abdrahmanov (U.R.S.S.)

cat. mijlocie mică

1. TREGUBOV (U.R.S.S.)
2 Kottysch (R.F.G.)
3. Bellcl (Iugoslavia)
4. I. COVACI
5. StachurSkl

(România)
(Polonia)

(R.F.G )

cât. cocoș

1. BADAltl
2. Melnikov . . .
3. CoSentino (Franță)
4. Kokoszka (Polonia)
5. POMETCU ~ ----- -

(Ungaria)
(U.R.S.S.)

(România)

cat. pană

1. SOKOLOV
2. Richardson ____
3. NEDELCEA (România)
4. J. Kovacs (Ungaria)
5. Prochon (Polonia)

cat. semi ușoară

1. HROMOV (U.R.S.S.)
2. Orban (Ungaria)
3. Tatar (Turcia)
4. Hess (R F.G.)
5. ILIESCU (România)

cat. ușoară

(U.R.S.S.)
(Anglia)

mai
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FI INAUGURAT SEZONUL COMPETIȚIILOR DE SALĂ
• 20—21 martie, concursul do
tat cu Cupa semicentenarului 
(etapa a II-a) • 27—28 martie 
concurs universitar

• CROSUL LA ORDINEA 
ZILEI

formațiile : C.S. Școlar. S.S.A. 
II. Constructorul, Viitorul. Lie. 
35 cu program do educație fizi
că. Progresul. Cutezătorii și E- 
nergia. în prezent, se lucrează 
la definitivarea regulamentului 
acestei competiții extrem de 
importante pentru atletismul 
bucureștean

(B.D.G.)
2.
3.
4.
5.

cat. mijlocie

1. brauske
Juskaviclus (U.R.S.S.)
Parlov (iugoslavia) 
Lemesev (U.R.S S.)
Hebel (Polonia)

cat. semigrea

1. KARATAȘEV (U.R.S.S.)
2. MONEA (România)
3. Fablch (Polonia)
4. Schlegel (R.D.G.)
5. Facchlnettl (Italia)

cat. grea

1. SAROIAN (U.R.S.S.)
2. ALEXe (România)
3. Pandov (Bulgarii)
4. VukuslC) (Iugoslavia) 
«. B. Anders (R.D.G.)

8, 9, 10... out!
• In sala sporturilor de la Flo- 

reasca, pe podiumul de onoare al 
laureaftlor, am aplaudat «l pre
zența a doi profesori de pugilat 
șt a unui ex-camplon la catego
ria grea. La sfirșitul carierei lor, 
înaintea pensionării, U s-a decer
nat titlul de antrenor emerit bucu- 
reșteanului Marcu Spakow, an
trenorul care i-a făcut campioni 
europeni pe Gh. Negrea fi pe N. 
Giju, șt popularului „om de colț" 
din Ctmpulung-Muscel, Cristian 
Panaitescu, care pe acele melea
guri a aruncat cu folos sămlnța 
boxului, tn sfîrșit, l-am revăzut 
și pe greul Vasile Mariuțan, as
tăzi antrenor al Juniorilor. dina- 
movlști, care merita șl el titlul de 
maestru emerit al sportului. Să 
ne aducem aminte : tn 1957, la 
Praga. cind avea 21 de ani, Marlu- 
țan. se califica tn finală, iar la 
sfirșitul carierei sale, l-a învins 
înainte de limită pe italianul Ma
rio Baruzzl, campion european la 
Roma, tn prezent profesionist cu 
20 de victorii și nici o înfrîngere 1
• Ne-a scris antrenorul echipei 

de tineret a Finlandei, Jorma 
Limmonen, fostul adversar a Iul 
C. Gheorghiu (pană) la J.O. de 1» 
Roma. După ce ne-a felicitat cu 
ocazia noului an, Llmmonen ne-a 
rugat să anunțăm că oricind o 
echipă muncitorească din Româ
nia. Metalul, Voința, etc. poale 
Inttlnl o formație finlandeză, 
„îmi plac boxerii romănl. pe 
care-l apreciez ca unii dintre cei 
mal valoroși din lume — ne-a 
scris Llmmonen _ șl dorim să 
să avem meciuri cu ei“.

9 Se mai găsesc șl boxeri care... 
intră tn grevă chiar tn timpul 
meciului i Recent, în cadrul unei 
gale care a avut loc th BerliPul 
Occidental, greul Charly Graf a 
rămas tn colțul său și a refuzat 
să continue partida cu Keita din 
Guineea. Motivul ? Scuztndu-și 
gestul, Graf a declarat la micro
fon că a semnat un contract pen
tru 4 reprize șl nu pentru 6 cum 
doreau organizatorii. Acum, ca
zul urmează să fie elucidat la 
masa vsrde. pau| OCHIALBI

Tn acest an va fi acordată 
în Capitală o atenție deosebită 
competițiilor pe teren variat. 
Comisia de specialitate 
C.M.E.F.S. a recomandat clubu
rilor să organizeze fiecare cel 
puțin un concurs de cros in 
decursul acestui an. Săptămi- 
nile următoare vom putea asis
ta la crosurile organizate de 
Progresul. Rapid. Dinamo și 
Metalul și care vor constitui 
ocazii prețioase de pregătire a 
alergătorilor români în vederea 
„Crosului Balcanic".

• O DIVIZIE DE JU
NIORI ÎN CAPITALĂ

Cohiisia de atletism a muni
cipiului București inițiază pen
tru sezonul concursurilor in aer 
liber o divizie a echipelor de 
Juniori, la care vor lua parte

*
La 17 februarie, va începe în 

Capitală un curs pentru forma
rea de noi arbitri. In același 
timp, vor fi organizate mai 
multe lectorate pentru ridicarea 
nivelului profesional al celor 
peste 100 de antrenori care 
funcționează în cadrul secțiilor 
de atletism ale cluburilor și a- 
sociatiilor sportive

• ANUL ATLETISMULUI 
ȘCOLAR

Preocuparea cea mai de sea
mă a comisiei municipale de 
atletism este legată de marea 
acțiune Organizată de U.T.C. și 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor — anul at
letismului școlar.

în vacanța școlară S-au 
la o tabără ele pregătire la 
culane atleții de la A.C. Roman, 
C.S. Școlar București, C.F.R. 
Timișoara și alții din județele 
Caraș-Severin, Dolj. Galați. La 
încheierea taberei au fost orga
nizate competiții de cros și 
marș, care au arătat un stadiu 
mulțumitor de pregătire a ce
lor mai multi dintre concu
rent, i. Citeva rezultate : MARȘ: 
juniori I 6 km: C, Rașcu 
(CAR) ; juniori II 5 km ; Șt. 
Alexa (CARI : jurtibri III 3 t:m: 
G. Musat (CSS) ; CROS : lu- 
nioare It 690 hi : C. Bucătaru 
(CAR) ; junioare III 500 m : 
L. Cosma (CAR) : juniori I 
1800 m : M. Băncilă (CSS) : ju
niori II 1600 m : C. Bîrcă 
(CAR) ; juhiori III : țAl. loan 
țCSS).

Foto : 
DRAGOS

cercetează 
de reac- 

stimuli 
și au-

• CROS Șl MARȘ
HERCULANE

1. CUȚOV (România)
2. Kulej (Polonia)
3. V. Frolov (U.R.S.S.)
4. Vujln (Iugoslavia) 
«. Beyer (R.D.G.)

cat. semlmljlocla

1. MAIER (ti F.G.)
2. Kajdl (Ungaria)

La Stăttul diferitelor concur
suri vor fi prezenți elevi și 
eleve din peste 200 de școli 
generale, 60 de licee și 30 de 
școli profesionale.

LA

1 
aflat 
Her-

St 
timpul 
ție la 
luminoși
ditivi, simpM 
complecși, 
biectul cercetării: 
Constantin Ciucă

N.

CAMPIONATUL
15 februarie se va daLa 

startul în campionatul repu
blican de box al juniorilor. 
Etapa I se va încheia la 21 
februarie, faza județeană se 
va disputa intre 1 șl 8 mar- 
tia. Zonala xot *.W

JUNIORILOR
localitățile Oradea. Craiova, 
lași. Buzău, între 21 și 28 
martie. Finala campionate
lor aste programată la Cluj, 
între 19 și 25 aprilie, și se 
va disputa pe categorii de 
vwttâ i j wwo ai «wt
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Șl TOTUȘI, CARI E CAUZA CAIIZEIIIII?
Pe marginea ședinței de

de la Universitatea
analiza

Cluj

AII DREPT DE JOC
IA NOILE LOR ECHIPE

De la biroul de legitimări al 
Federafiei române de fotbal 
am aflat că, tn urma intro
ducerilor formelor legale de 
legitimare, COMAN a primit 
drept de joc pentru Steaua, 
iar PURCARU pentru Dună
rea Giurgiu. O „rocadă" în 
urma căreia fostul internatio
nal Coman revine In divizia 
A.

''JiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiminiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Flacăra roșie vrea să-și onoreze aniversarea
Anul 1971 prilejuiește pen

tru cunoscuta asociație sporti
vă bucureșteană Flacăra roșie 
lin eveniment deosebit — îm
plinirea a două decenii de la 
înființare. Aniversarea va fi 
sărbătorită cum se cuvine de 
către sportivii întreprinderii 
de încălțăminte și produse de 
piele din București.

Fotbaliștii, antrenați de fos
tul internațional Nicolae OAI- 
DA, vor să-și aducă și ei con
tribuția la marcarea eveni
mentului. Angajamentul lor : 
o comportare onorabilă în re
turul campionatului div. C, o- 
cuparea locului II în seria a 
III-a (în tur, echipa s-a cla-

PREGĂTIRILE

S

r:

5 minute cu M. Moraru

ÎMI PARE RĂU 
CĂ AM VENIT LA PETROLUL

ABIA LA 23 DE

//

e:r:

E

Pe mijlocașul Petrolului, 
jucătorul a cărui tehnicitate 
și bună orientare în teren 
am remarcat-o de atîtea ori 
în tuful campionatului ac
tual, l-am întîlnit deunăzi în 
Capitală. Cum pînă la 21 
ianuarie, fotbaliștii ploieș- 
teni te află in concediu. 
Marin Moraru, bucureștean 
de origină, a venit tă-ți pe- 
treacă vacanta acasă. Am 
folosit prilejul pentru a-1 
întreba pe unde sînt colegii 
săi în aceste zile.

— Fiecare pe la oasele lor. 
Eu, de pildă, nu sint un 
sentimental, Ploiețtiut e 
doar la o oră de mers cu 
trenul, dar simt nevoia să 
revin aici, lingă cei dragi, 
la părinți, de fiecare dată 
cind am un pic de timp 
liber.

— Și cînd vacanța se 
va termina, cu ce sen
timente va reveni fot
balistul Moraru în ora
șul în care Și-a găsit 
consacrarea 7

— Ca la a doua lui casă 
părintească... La Petrolul 
am găsit un adevărat colec
tiv, colegi de echipă pe ca- 
re-i animă totdeauna senti
mentul de prietenie și in 
tnijlocul cărora te simți ori- 
bind bine. Jucătorii și cei 
doi antrenori, Constantin 
Cernăianu și Nicolae Mari
nescu, sînt gatd in orice 
moment să te ajute, lthi 
pare rău insă că am veriit 
la Petrolul abia la 23 de 
ani.

— Ce poți spune des
pre ascensiunea Petro
lului ?

— Ne aflăm pe lotul doi. 
Uneori nu ne vine să cre
dem. Dacă stăm și analizăm, 
ne dăm seama că acesta e 
rezultatul muncii, al încre
derii in forțele noastre. De
pășind momentul critic din 
finalul campionatului trecut. 
Petrolul a redevenit ceea ce 
era de fapt: o echipă 
bună. Ar fi fost păcat să 
ajungă in B

— Și iată, după ce a 
avut în față spectrul 
retrogradării, Petrolul a 
ajuns să lupte pentru 
un loc fruntaș. Ce pă
rere ai despre cursa 
pentru titlul de cam
pioană a tării 7

— E greu de dat un pro
nostic. De ce să mă hazar
dez I Calcule se pot face cu 
sutele. Eu știu doar că tre
buie să ne apărăm șansa

îiiiiiliiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiilliiiiiinfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinmiintimtiniS

sat pe locul 
tem gîndi la 
ne spunea C. Toader, secreta
rul asociației, întrucît avem 
•Un adversar de care nu pu
tem trece. E vorba de Delta 
Tulcea, ana dintre cele mai 
bune formații ale diviziei C, 
care conduce cu autoritate și 
pe care o vom întîlni tn re
tur pe propriul ei teren".

De aproape 10 ani, Flacăra 
roșie activează în divizia C și 
se află mereu printre cele mai 
bune formații ale acestei 
categorii. De aici au plecat 
numeroși fotbaliști valoroși la 
echipele de divizia A, printre 
care Răducanu și Lupescu 
(Rapid), Olteanu și Pigulea (F. 
C. Argeș), Florian Dumitrescu 
(U.T.A.), Ștefănescu (Farul), 
Tănăsescu (Progresul). Recent, 
Flacăra roșie a dat un nou 
produs Rapidului, pe Marcu. 
Deci o adevărată pepinieră 
fotbalistică, cum trebuie să 
fie o echipă de divizia C.

O dată cu reluarea pregă
tirilor (prifnul antrenament a 
avut loc zilele trecute), lotul 
a fost remaniat, fiind promo
vați juniorii I. Dacin, Qv. 
Neagu și M. Gheorghe. (T. R.)

IV). „Nu ne pu- 
cîștigarea seriei, ARBITRILOR PRAHOVENI

Zilele trecute, pe ttadlonul Pe
trolul din Plolfești a avut loc pri
mul antrenament al arbitrilor' 
prahoveni, membri al loturilor di
vizionare șl județean. In cursul 
acestei săptămlnl, ei vor efectua 
vizita medicală, după care vor 
participa 1» ședințele de pregătire 
f'rră și teomaoL (- -

La ora 18, sala Casei stu
denților era plină pînă la 
refuz, deși — după cum e- 
ram informați — nu sosise
ră, încă, toți cei care-și anun
țaseră prezența.

Iată un indiciu — ne-am 
zis, privind afluența audito
riului — că soarta lui „tJ“ 
este o problemă a Clujului 
sportiv, că echipa are im 
suport moral de invidiat și 
că ședința va avea, Intr-ade
văr, un caracter lucrativ, așa

clas ament), 
jucătorilor 
tîri și de 
atmosfera existentă astăzi în 
echipă socotită total impro
prie.

Cauzele locului modest ob
ținut de ,,U“ ar fi (după 
considerațiile antrenorului) : 
oboseala — generată de re
turul care s-a prelungit pînă 
în miezul verii șl da partici
parea multor „U“-iști la cam
pionatul european studențesc

față de atitudinea 
(vizavi de pregă- 
competiție) și de

Con- 
în 

din Parcul sportiv Dina-

U DINAMO

parcurs ; deficiențele din jo
cul echipei („capacitate de e- 
fort insuficientă, care nu 
permite o angajare fizică to
tală și determină o aplicare 
doar parțială a presingului", 
„greșeli în transmiterea 
mingii, execuții eronate, im
precizie și inoportunitate în 
destinație", „lipsa de susți
nere a Jucătorului cu min
gea, atît între compartimen
te, cit și în cazul aceluiași 
compartiment"); diminuarea 
simțului de răspundere a ju
cătorilor („se lucrează econo
micos, fără eforturi psihice 
și fizice"); lipsa de perseve
rență a antrenorilor în urmă- 

obiective- 
Și 

exi- 
față 

in

CONCURSUHI DE SELECȚIE

Secția de fotbal Dinamo 
București organizează în zi
lele de 19, 21, 26 și 28 ianua
rie, la orele 9 și 16, con
cursuri de selecție la care 
pot participa tineri născuțl 
în anii 1956 și 1957. 
cursurile se desfășoară 
sala ” ' ‘ ‘
mo.

• 
ora
București are loc prima în- 
tîlnîre din acest an cu mem
brii susținători.

In ziua de 14 ianuarie 
16,30, la clubul Dinamo

Universitarii clujeni se 
în vestiarul

pregătesc 
echipei

unei

pe
pentru prima ieșire pe teren. Iată-i 
Cimpeanu, Adam și Petra

Foto : V. GHERGHELY — Cluj

rirea
lor esențiale 
diminuarea 
genței lor 
de seădeirile
joc ale elevilor 
și față de abate
rile acestora de 
la obligațiile vie
ții extra-sportive. 

Continuînd se
ria „cauzelor", 
cităm din rapor
tul secției • „lip
sa de dăruire 
totală pe tot par
cursul Jocului, 
consecință a unei 
insuficiente par
ticipări în proce
sul de instruire 
(Anca, Barbu, Ui- 
făleanu, Crețu)" î 
latura moral-vo- 
litivă deficitară;

abateri disciplinare la an
trenamente, la jocuri și în 
viața extra-sportivă (Moldo
van, Anca, Milnteanu, Uifă- 
leănu, Barbu, Iordaehe, Șop- 
tereanu, Bungău)" etc. etc.

Lipsuri, deficiențe...
TRACTORUL A DEPĂȘIT MOMENTUL CRITIC.

Divizionara C Tractorul 
Brașov și-a reluat de cîteva 
iile pregătirile sub semnul 
refacerii terenului pierdut în 
prima parte a campionatului. 
Desigur, locul VI în clasa
ment nu poate satisface pe 
nimeni. Eșecul neașteptat, su
ferit vara trecută la barajul 
pentru divizia B a avut re
percusiuni asupra icompor- 
tării echipei în prima parte 
a turului. S-au mai adăugat 
apoi și unele indisponibili-

noastră si si jucăm bine. 
Ce va fi, vom vedea. In 
lupta aspră ce se va da in 
retur, vă asigur că Morar-a 
na
am 
am

va sta deoparte. In tur 
lipsit doar o etapă, cind 
avut examen la liceu.

— După inai multe 
jocuri bune, te-ai aflat 
la un moment dat în 
atenția selecționerilor 
lotului olimpic. Apoi, ăi 
fost uitat. Spune-mi. ai 
renunțat, oare, la ideea 
de a reveni printre cei 
ce încearcă calificarea 
la J.O. ?

— Știu. 
pund ? Că 
„olimpic", 
cund. Dar 
mimai de 
că alții au .. ....
nulă cind erau mult mdl bi- 
trini ca mine. Atunci, eu, 
la 25 de ani, de ce să nu 
mă gindesc la un tricou na
tional ? Mai ales că evolu
ția bună a formației de 
club, prezența ei în pluto
nul fruntaș constituie un 
prețios stimulent in 
gătirea și 
Viitoare.

Aici discuția 
Moraru a Juat 
locașul 
din artizanii recentelor suc
cese ale echipei ploieștene, 
s-a scuzat — „mai am tre
buri și in vacanță" — șl și-a 
luat la revedere. Il așteptau 
Bucureștiul, familia și prie
tenii.

eu ce să răs- 
doresc să devin 
nu pot s-o as- 
asta nu depinde 
mine. Știu, însă, 
debutat in națio-

pre-
comportarea

cu Marin
__  sfîrșit. Mij- 

Petrolului, until

C. ALEXE

Metalul Plopeni - 
proverbială 
ghinionistă 

a barajelor—dorește 
să infirme „tradiția''

Lidera seriei a Il-a a di
viziei C, Metalul Plopeni, a 
început de o săptămînă pre
gătirile în vederea returului. 
După cum ne-au informat Gh. 
Bărbulescu și V. Dridea, cei 
doi conducători tehnici ai a- 
cestei formații, de ani de zile 
fruntașă în divizia C, lotul 
de jucători se pregătește ih- 
tens, efectuînd săptămînal cîte 
patru antrenamente. După 1 
februarie, cînd accentul se va 
pune pe pregătirea tehnico- 
tăctică, numărul antrenamen
telor se va mări.

Toți jucătorii sînt hotărîți 
să-și mențină poziția fruntașă 
în serie și să nu mai capo
teze la... eternul baraj, promo- 
vînd. în slîrșit, în „B“.

Pentru retur, antrenorii con
tează pe următorii jucători : 
C. Șerban, Șt. Homan, P. 
rtlitu, 1. Bogaciu, Gh. Giurgiu- 
veanu, I. Anița, M. Dragomir, 
I. Alexiu, C. Cristea, Gh. Pe
tre, T. Manolache, M. Negoi- 
(ă. I. Plăiașu și N. Florea — 
trănsfet-ăt de la Șoimii Buzău.

M. SIMA — coresp.

tați (Mareș, Budai, Roma
nov). Acum, după o 
pauză, echipa și-a 
pregătirile cu un lot 
toți jucătorii fiind 
de dorința de a se 
în fața numeroșilor 
porteri.

în programul de pregătire 
sînt prevăzute antrenamente 
zilhice, în sală și în aer li
ber. iar din februarie vor 
urma 10 partide de verifica
re. Avînd condiții excelente 
de pregătire (sală proprie, 
teren, instalații, echipament, 
sprijinul conducerii clubului) 
și sperînd să-și completeze 
lotul printr-o bună colabora
re cu Steagul roșu, căruia 
i-a cedat pe tînărul și talen
tatul portar Albu (cu pers
pectiva de a primi în schimb 
alți jucători), Tractorul are 
toate atu-urile unei compor
tări meritorii în rbttirul cam
pionatului, cînd speră să b- 

3

lună de 
reluat 

complet, 
animați 
reabilita 
lor su-

cupe unul din primele 
locuri îh seria respectivă.
C. GRUIA — coresp. 

principal

C RÂDULESCU-ANTRENOR PRINCIPAL LA SPORT CLUB BACĂU
(Urmare din pag. 1)

s-a stabilit, printre altele, ca 
22 de jucători să se deplase
ze în intervalul 14—28 ia
nuarie în stațiunea Slănic 
Moldova. în continuare, e- 
chipa va efectua un turneu 
de pregătire în Liban, între 
1—15 februarie, avînd, de 
asemenea, în perspectivă, 
pentru cea de-a doua jumă
tate a lunii, un 
rael.

Apreciind că 
de instruire a echipei s-au 
manifestat anumite carențe.

ne
din 
an- 
nu 

exi

turneu In Is-

în procesul

câre au avut consecințe 
gative asupra evoluției 
turul campionatului, că 
trenorul Valeriu Neagu 
s-a dovedit suficient de
gent și de autoritar în rapor
turile cu jucătorii, luînd, de 
asemenea, în considerație do
rința acestuia ca într-un vii
tor apropiat să vină mai a- 
proape de familia sa, care se 
află la București, biroul sec
ției a hotărît numirea ca 
antrenor principal a lui Cos- 
tică Rădulescu, fost pînă 
acum antrenor secund. La a- 
ceastă promovare s-a avut în

vedere făptui că C. Rădu- 
lescu are o mare vechime ca 
jucător și antrenor la Bacău 
și că, lucrînd mulți ani ală
turi de alți antrenori valoroși, 
a căpătat 
pentru a 
ducerea 
băcăuane.
vește, Valeriu Neagu va con
țină să activeze la Sport Club 
Bacău, ea antrenor secund, 
el angajîndu-se în ședința bi
roului secției să contribuie 
cu toată priceperea sa la 
pregătirea și afirmarea echi
pei.

experiența necesară 
putea prelua con- 
tehnică a echipei 
Tn ceea ce-1 pri-

„CUPA
SEMICENTENARULUI P.C.R."
Consiliul orășenesc pentru e- 

ducațle fizică șl sport Tg. Ocna 
și asociația Sportivă „Petrolul", 
in colaborare cu C.M.E.F.S. Gh. 
Gheorghlu-Dej șl cu asociațiile 
sportive „Energia" șl „Construc
torul", au organizat pe arenele 
Energia și Constructorul o com
petiție de popice, In cinstea ce
lei de a 50-a aniversări a creării 
P.C.R., la care au luat parte » 
echipe din județul Bacău.

tn proba feminină pe locul I 
s-a clasat echipa asociației spor
tive ,Voința" din Bacău, care a 
totalizat 1 428 p.d. (la 80 bile 
mixt). Pe locurile următoare — 
echipele Petrolul—Tg. Ocna, cu 
1 309 p.d., și Viitorul—Bacău, cu
1 081 p.d.

Ld băieți, „Cupa semicentena
rului P.C.R." a revenit echipei 
„Viitorul" Bacău care a totalizat
2 289 p.d. (la 100 bile mixt). Pe
loȚul 11 s-a clasat echipa Pe
trolul— Tg. Ocna cu 2 201 p.d.,
iar pc locul III, echipa Energia— 
Gh. Gheorghlu-Dej cu 213S p.d.

GH. GRUNZU — coresp.

Sovietică, Iar In anul viitor in
tenționează să facă o expediție 
la Miinchen In perioada Olim
piadei.

GH. BRIOTA — coresp.

O SITUAȚIE INTOLERABILA
De la sosirea anotimpului fri

guros. antrenamentele și jocurile 
oficiale ale echipelor gălâțehe de

din Galați. De aceea, credem că 
a sosit timpul să se Intervină cu 
hotărire, luindu-se cele mai efi
ciente măsuri, care să asigure 
desfășurarea manifestațiilor spor
tive In bune condlțlunl.

t. SIRIOPOL — coresp.

CURS DE INSTRUCTORI

EXPOZIȚIE CICLOTURISTICA

Cicloturiștil de Ia Școala gene
rală de 10 ani din comuna Mlc- 
falâu — județul Covasna, cunos- 
culi in țară și peste hotare, au 
deschis o interesantă expoziție 
cu expedițiile lor cicloturistice 
de-a lungul unui deceniu, pe șo
selele țării, ale Europei și ale 
Asiei Mici. SInt prezentate al- 
buihe tu fotografii, vederi din 
Iugoslavia, Italia, Turcii, 
garia, Cehoslovacia, Austria, al
bume filatelice cu exemplare 
rare din țările pe unde au tre
cut. mal multe „Jurnale de bord“, 
hărți ale excursiilor efectuate. 
De o deosebită atenție se bucură 
scrisorile primite pe adresa șco
lii din diferite țări. In acest an, 
eiclotiirlșili din Micfalău și-au 
produs o ekcutsie Iri Uniunea

Un-

De
Comitetul județean V.T.C„ în 

colaborare cu C.J.E.F.S.,-Galați 
au organizat un cura de Instruc
tori sportivi pentru mediul ru
ral, la care au participat 80 de 
persoane, provenind din rlndul 
foștilor sportivi, Invâțitori, e- 
ducatori.

Cursurile teoretice șl practi
ce — care au durat 7 zile — au 
fost pregătite șl susținuți de 
prof. Gh. Cohciu (lupte șl hal
tere), dr. ST. Slătineanu (Igiena 
personală și cdlectlvă a spor
tivilor), prof. Gh. Virgil (hand
bal. volei), prof. V. Vasilache 
(organizarea duminicilor cultu
ral-sportive) etc.

Inițiativa ni se pare valoroasă 
' merită a fl extinsă.Și 

I
O SALA DE SPORT 

LA CUMPĂNA
i

cum se cere înaintea 
noi etape de lucru.

Dar...
La nici două ceasuri 

a durat ședința) ne strecurâm 
printre grupurile care pără
seau sala, înregistrând, cu 
tristețe, corhentarii violente, 
invective adresate... (dar cine 
nu era, oare, vizatul ?!) 
felul de imprecații.

Era acum cea de a 
ședință, „de stradă",

la sfîrșitul lui iulie, ne-

(atît

și tot

doua 
care 

continua exacerbînd spiritul 
criticist din prima și care 
voia, cu orice preț, să con
cluzioneze Că astăzi 
nimie nu mai e 
jucătorii, nici antrenorii, nici 
conducerea...

Dar, pînă la comentarii, să 
răTnînem la cele trei rapoar
te prezentate ședinței de că
tre antrenorul Andrei Șepci, 
de președintele secției de 
fotbal, Sever Groza, și de 
medicul echipei, Alexandru 
Pop.

Concluzia degajată din a- 
cest ansamblu de „comuni
cări" a fost aceea a unei 
stări generale de nemulțumi
re față de rezultatul echipei, 
la sfîrșitul turului (locul 11, 
mult prea depărtat de dezi
deratul lunii august: unul 
din primele șase locuri în

la 
bun :

de 
permițîndu-se o refacere to
tală după efort, intrîndu-se 
astfel, în noul campionat, cu 
un potențial fizic și psihic 
doar parțial refăcut și cu o 
pregătire sumară, grăbită pe

ROBII TRADIȚIEI
și exagerând nota 
autocritică a ra- 

vorbitorii s-au

Preluînd 
critică și 
poartelor, 
referit mereu la formația de 
i-ăsunet a anilor ’30, la vre
murile cînd antrenorii dese
nau chinograme pe gazon, 
arătînd jucătorilor cum se 
eifeCută o lovitură de colț, 
coborând, de la acest presti
gios freest, doar pentrU a-i 
întreba pe... epigonii de as
tăzi : „de ce numai jocuri 
mediocre ?“, „de ce numai 
14 puncte ?“, „de ce un an
trenor care-și umbrește ma- 
rele-i trecut, cu umiTu-i pre
zent ?“

Era un fel de corset al 
criticilor ce se strângea per
manent și din care de-abia 
au reușit să se desprindă 
Adam și Cîmpeanu și să pro
mită că vor face totul să sal
te echipa în clasament și 
aducă pace la Cluj.

Ei au fost, de altfel, și

NUMAI ARBITRII
SĂ CUNOASCĂ REGULAMENTUL?
Recenta „masă rotundă", organizată de 

redacția ziarului „Sportul" cu arbitrii de fot
bal, trebuie considerată riu numai ca opor
tună, dar și ca foarte utilă, prin confrunta
rea opiniilor și prin formularea unor ade
văruri — mult prea evidente sprb a mai pu
tea fi eludate.

De la sine înfeles că prima condiție ce se 
cere îndeplinită de arbitru este aceea de a 
fi îmbrăcat (simbolic vorbind), cu hermina 
imaculată a unei depline imparțialități, el 
urmînd să oficieze pe dreptunghiul de gazon 
întocmai magistratului pe podiumul sălii de 
ședlnfă a tribunalului.

Reflectorul confruntării din 
rului a fost fixat și asupra 
ce merită o mai largă dezba
tere ; îh ce măsură contribuie 
arbitrii la progresul foibolu- 
lui modern ? Recunoscut ca 
avînd drept atu dăcisiv viteza 
maximă și un fatal angaja
ment fizic, jocul timpurilor 
noastre solicită arbitrului un ____
cernăjnînt pentru a sesiia limite lă care

Oprească jocul bărbă-
începe cel brutal, cu

-------- neavenite și ciocniri violente, ge
neratoare de accidente și dec- prea dese
fracționări ale cursivității acțiunilor Aici, ju
decătorul de pe ’eren și cei doi asesori ai 
săi sînt chemați să fie și primii pedagogi ai 
jucătorilor pe care, după gradul infracțiunii, 
să-i pendl'zezS progresiv, pînă la înmînarea 
„cartonașului roșu’ al eliminării din joc. 
Nu este, însă, suficient ca toato aceste trep
te ale vinovăției să fie cunoscute numai de 
arbitri. în egală măsură ele trebuie adîncite 
de înșiși cei ce cad în păcat și care, de 
multe Ori (am verificat-o prin sondajele per
sonale făcute în masa jucătorilor), nu posedă 
decît foarte vagi cunoșiirițe despre regula
mentul ce statuează normele acționării lor 
tn teren.

Rolul arbitrilor ar putea fi, însă, extins si 
dincolo de limitele terenului. După cum spun 
statisticile, avem în țară circa 5 000 de ar
bitri, la toate eșaloanele. Ce-dți zice de în
ceperea unei puternice ofensive a arbitrilor 
pentru popularizarea celor 17 articole, cu ul
timele interpretări, date de International

trebuie să se 
tesc, spre a nu 
durități

să

a-

redacția zia- 
unei probterrie

foarte fin dis-

Board ? Cluburile și asociațiile sportive să 
organizeze, la sediile lor, conferinfe, simpo
zioane, în cadrul cărora arbitrii să pună in 
lumină subtililăjile legii avchfajului, secretele 
ofSaidului, momentele culminante ale acordării 
unui penalty. Prin discuții cu antrenorii si 
jucătorii, arbitrii ar puiea elucida multe din 
problemele la care avem încă atîjia „res- 
tanțieri". Familiarizarea pînă în cele mai 
mici amănunte cu interpretarea regulilor de 
joc ar pune pe componentii echipelor și în 
situația de a fi convinși de justețea pena
lizărilor, dar le-ar da ghies să evile, singuri, 
cauzele ce duc la asemenea nedoriie sanc
țiuni. Iar din perfecta cunoaștere a mecanis
mului arbitrajului, jucătorii ar putea trage și 

ceva mai multe avantaje de 
ordin tactic în executarea di
verselor procedee, înscrise 
precis în regulament.

Dar, pentrU a asigura o 
bună desfășurare partidelor de 
fotbal, n-ar fi, oare, nevoie de 
acest proces de cunoaștere a 
și . pe 

r____ . . curios
mUrire CU arbitri Să 
înflăcărați suporteri 
care ricum pronunță

ceia care au dezvăluit meca
nismul intim care stopează 
mașinăria „U“-ului i lipsa de 
eortiuniune între cele două 
generații existente astăzi în 
echipă, diferența de vederi 
și de interese, concepția deo
sebită

Nici 
secției 
bului, 
cuții, 
(în afara indicațiilor 
rioruiui) pe parcurs, ce au de 
corectat în joc, nu le-a suge
rat cum se pot suda cele 
două generații existente azi 
în echipă, cum se poate re
face un spirit de colaborare, 
cum se pot elimina suspiciu
nile dintre jucători.

Era, de altfel, și greu s-o 
facă cineva, din moment ce 
printre auditori și vorbitori 
nu s-a aflat nici un student, 
constatare care ne-a surprins 
foarte tare și care ne-a tri
mis, totodată, la întrebarea : 
a cui este, oare, această echi
pă STUDENȚEASCĂ, pe cine 
reprezintă ea, ale cui idea
luri le înmănunchează ?!

Subscriind notelor critice 
obiective, am apreciat fap
tul că peste impasul echipei 
nti s-a trecut rapid, cu es
chive și < menajamente, și că 
explicația poziției ei prea pu
țin confortabile n-a fost cău
tată în... arbitrajele slabe și 
părtinitoare.

N-am putut accepta. însă, 
notele 
nu ne 
ganul 
gii la 
preț".

Locul 11 nu poate, desigur, 
să thulțumească, dar asta nu 
trebuie să se transforme, 
nicidecum, într-o tragedie...

Nușa DEMIAN

despre pregătire.
un membru, însă, al 
și al conducerii ciu

nti s-a înscris la dis- 
nimeni nu i-a sfătuit 

antre-

negativiste după cum 
putem împăca cu slo- 
care face, acum, rava- 
Cluj: „puncte cu orice

LOTO-PRONOSPORT

o arfgreno în 
legilor jocului 
părea de loc

spectatori ? Nu ne-ar 
ca la ședințele de lă; 
fie invifăti și cei ma. 
ai echipei respective, 

......... ,_____ _ verdicte infailibile din
tribună și aruncă anatema (cu sau fără sti
cle) asupra arbitrilor, ori de cîte ori li se 
pare că aceștia n-au dat satisfacția cuvenită 
echipei idolatrizate. Or, am observat că de 
foarte multe ori pasiunea suporterilor e în 
raport invers proporțional cu cunoașterea 
regulamentului de joc... O asemenea compa
nie de lămurire — realizată la „rece" — ar 
fi nimerită tocmai în această perioadă .din
tre două sezoane, cînd și suporterii, și ju
cătorii, și arbitrii — văduviți de spectacolul 
de pe teren — pbt să se adune laolaltă în- 
tr-o sală, pentru c adinei toate paragrafele 
ce le vor conferi celor dinții o optică mai 
puțin subiectivă, iar judecătorilor de joc po
sibilitatea de a veni în înfîmpinarea unui 
mare număr de infracțiuni.

Dintr-o asemenea campanie, fotbalul și toți 
iubitorii lui n-ar avea decît de ciștigat.

VIRGIL ECONOMU

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 2 DIN 13 IANUARIE 

1971
Fond general de premii : 1103 144 

iei.
Extraget-ea I : 33 1 21 5 27 1 8 
Fond de premii : 581 239 lei.
Extragerea a H-a : 35 25 7 20 6 
Fond de premii : 526 905 lei.
Plata premiilor de la acest 

concurs : în Capitală începînd 
de joi 21 Ianuarie pînă la 27 fe
bruarie 1971 inclusiv. Iar în țară 
de aproximativ luni 25 Ianuarie 
pină la 27 februarie 1971 inclusiv. 
PREMIILE TRAGERII DIN 8

NUARIE 1971
Extragerea I : Cat. 1 : 2,35 

riante a 95 880 lei j a 2-a : 1 
riantă 25% a 84 552 lei ; a :

a 4-a t
74.85 a 

113o lei : a 6-a : 335,70 a 252 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 2,60 

variante a 41 042 lei ; B : 4,30 a 
14 639 lei ; C : 13,85 a 4 545 lei : D:
24.85 a 2 533 lei ; E : 36,45 a 1727 
161 ; F : 40 a 1 574 lei.

Ambele extrageri : Cat. Z :
1042.85 variante a 100 lei.

Participantul Anastaslu Romu
lus din Ploiești și participanta 
Vaida-Volevod Dora din Brad, 
județul Hunedoara au obținut cite 
un premiu de 95 880 lei, iar par
ticipantul Lăculeanu Florea din 
București a obținut un premiu de 
84 552 lei
V-ÂȚI PROCURAT BILETELE 
Pentru tragerea loto de 

MIINE 7
Participați Ia tragerea LOTO 

de mîine care vă oferă posibili
tatea obținerii de autoturisme la 
alegere, precum șl a numeroase 
premii In bani.

LiclllVtj <1 yo ooU LtfL , — -
riantă 25% a 84 552 lei ; 
11.4r> variante a 7 417 lei

- 27,60 a 3 063 lei î a 5-a :

1A-

i va- 
. va- 
3-a :

LA SIBIU
(Urmare din pag- 1)

un deget și terenurile, răma
se ale nimănui, s-au trans
format în... maidane.

PÎNÂ TN 1975 FIECARE 
ȘCOALĂ VA AVEA O 
BAZĂ SPORTIVĂ SIMPLA

Pentru a rezolva problema 
bazelor sportive școlare 
C.J.E.F.S. Sibiu, în colabo
rare cu Comitetul municipal 
U.T.C., Consiliul municipal 
al organizației pionierilor și 
Inspectoratul municipal șco
lar a luat o inițiativă 
demnă de toate laudele : ins
tituirea unui concurs pentru 
cea mai frumoasă bază spor
tivă. Cîștigătorii concursului 
vor primi premii (5000, 2000 
și respectiv 1000 de lei), în 
fiecare an pînă în 1975. Pro
fesorii de educație fizică 
și-au propus ca pînă în anul 
1975, folosind resursele 
le și munca patriotică, 
curțile școlilor să fie 
minizate. Deci, peste 
ani, fiecare școală din
va dispune de cel puțin o 
bază sportivă simplă.

tul rege" spre sfîrșit. Cele 
peste 25 de echipe de seni
ori și juniori, angajate 
diferite campionate, au 
dispoziție, iii momentul 
față, doar două terenuri 
gazon (Metalul și Obor) 
trei cu zgură (Voința, Elec
trica și C.F.R.). Dacă terenul 
gazonat al asociației sportive 
Voința va putea fi folosit în 
acest an. 
reparație, 
se poate 
Electrica, 
ani în reparație și a cărui 
redare în folosință este a- 
mînată sine die. Explicațiile 
președintelui asociației, Ni
colae Petrovici, „nu avem 
mină de lucru, timpul nefa
vorabil etc. etc." nu au va
loare nici măcar de... pretext, 
în perimetrul terenului „O- 
bor", aflat în proprietatea 
asociației sportive „Indepen
dența", se mai află încă 
două terenuri de fotbal. De 
doi ani s-a hotărît ca acestea 
să fie cedate Școli! sportive 
Sibiu și Școlii sportive „Șoi
mii" dar nimeni n-a mișcat

în 
la 
de 
cu 
si

sit de mai mulți ani ca de
pozit de lăzi!

Investigînd sălile de sport 
am întîlnit o situație aidoma 
la Grupul școlar textil „7 
Noiembrie". Sala de sport a 
acestei școli a devenit... dor
mitor.

Practic, sportivii din Sibiu 
au la dispoziție două săli de 
sport, cele ale Școlii sporti
ve Sibiu, (una pentru jocuri 
și una pentru gimnastică), 
în rest, am mal putut 
nota trei săli de dirrtensiuni 
reduse (Grupul școlar „Inde
pendenta", Grupul școlar 
agricol Și Liceul Gheorghe 
Lăzăr). Oricîtă bunăvoință 
am avea, cele două încăperi 
de 4x14 m de la Facultatea 
de istorie nu le putem nu
mi săli de sport.
DOUĂ TERENURI GAZO- 
NATE LA PESTE 25 DE 

ECHIPE DE FOTBAL !
Ne-am permis, ținînd cont 

de anotimp, să lăsăm „spor-

Amatorii de patinaj vor 
avea la dispoziție trei pati
noare (C.S.M., Luceafărul și 
Vcrința), iar curțile școlilor 
generale nr. 4, 5. 7, 8. 12, 13, 
17, 18, și 20 vor fi transfor
mate, de asemenea în pati
noare
METAMORFOZE, CEL PU

ȚIN CIUDATE
Am vizitat trei dintre cele 

mai mari fabrici din Sibiu : 
Steaua roșie, Dumbrava și 
Libertatea. Marea majoritate 
a salariaților o formează fe
meile. Ne-am fi așteptat ca 
flecare dintre aceste unități 
să dispună cel puțin de cîte 
un teren de handbal (sport 
cu mare tradiție la Sibiu), 
baschet și volei. Iată, insă, 
bilanțul : trei terenuri de 
volei mari șî late, linul, cel 
de la Libertatea, este foio-

deși este încă în 
nu același lucru 

spune de cel de la 
aflat de peste doire- 

ele-
Prin muncă patriotică 

allzat o veche doleanță 
vilor școlii generale din

s-a 
a

Cumpă
na (județul Constanța), aceea de 
a avea o sală db sport. Ame
najată intr-o fostă sală de 
cursuri ea poate asigura atît 
desfășurarea orelor de educație 
fizică, cit și activitatea sportivă 

/ist- a diferitelor echipe ale Școlii, 
jucătorii și spectatorii slnt Astfel, sala a fost Înzestrată “t 

- ■ - panouri de mini-baschet, porți de
handbal, suporți pentru volei, a- 
parate de gimnastică și vestiare, 
împreună cu frumoasa bază spor
tivă din Incinta școlii, notia Sală 
dă posibilități elevilor din Cum
păna să desfășoare o intensă 
activitate sportivă pe tot par
cursul anului,

ELENA TANASE — elevă

baschet, volei, handbal, se des
fășoară în condlȚli cu totul anor
male. Cauza 7 Indolența gospo
darilor sălii do sport „Construc- 
torlil" — care au uitat de o 
obligație elementară și anume 
ASIGURAREA ÎNCĂLZIRII. Ast
fel, 1 
nevolțl să suporte o climă arcti
că, din cauza nefuncționăril ca
loriferelor. In afară de aceasta, 
sala are foarte 
sparte.

Nu este pentru 
semnalăm unele ____ __________
mult sau mal puțin Importante 
In gospodărirea singurei săli de 
spc-t cu e capacitate mai mare

multe geamuri

prima oară cînd 
deficiențe mai

loca- 
toate 
bitu- 
cinci 
Sibiu



(Urmare din pag. 1)

tru acest succes nescontat. 
Despre Confecția doar atît i 
este o umbră a formației pe 
care a constituit-o și a în
vățat-o să joace handbal an
trenorul Valeriu Gogîltan. 
Poate că actualii antrenori, 

I conducerea asociației vor găsi 
explicațiile. Au marcat i Seid- 
iner 8,, Asevoaie 4, Agoroaie 4, 
jȘerbaiî 2, Vieru 2, Pioara — 
pentru Textila Buhuși, Ilie 

;6, Dincă 4, Serediuc 3, Ma- 
tache 2, Zamfirache 2, An- 

.ehel — pentru Confecția 
[București. Au arbitrat : N. 
jAndrea și V. Rădulescu (am
bii din Craiova).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
C.S.M. SIBIU 10—9 ~(5—4). 
Cele două echipe au mers 
„cap la oap” pînă cu .5 

secunde înaintea fluierului fi
nal (scor 9—9), cînd Sos — 
bine angajată pe semicerc de 
Cordoș — a marcat golul vic-

f f

Programul de azi (înoe- 
pînd de la ora 14) : Vo
ința Odorhei — C.S.M. 
Sibiu, Rulmentul Brașov — 
I.E.F.S. București, Mureșul 
Tg. Mureș — Constructorul 
Timișoara, Universitatea 
București—Confecția Bucu
rești, Textila Buhuși — 
Universitatea Timișoara.

toriei. Au înscris Șoș 5, Cor- 
doș 2, Szoloși, Martha și 
Bufa pentru Mureșul Tg. Mu
reș, Trandafir 3, Aftenie 2, 
Brezaie 2 și Birthelmer 2 
pentru C.S.M. Sibiu. Au ar
bitrat N. Ionescu și M. Ma
rin (ambii din București).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — RULMENTUL 
BRAȘOV 16—11 (8—4). Vede
ta acestei partide a fost por
tarul Iolan Benko. Timp 
de 21 de minute, Benko 
â stopat toate atacurile bra- 
șovencelor. dînd posibilitate 
coechipierelor sale să înscrie 
fără a încărca și pasivul. în 
acest fel a parcurs Construc- 

■ torul drumul de la 3—4 (min.
11) la 11—4 (min. 32), perioa
dă în care șl-a asigurat victo
ria. Au înscris : Ștef 5, Kaș- 
pari 3, Cișmaș 3, Bratie 2, 
Viciu 2 și Franz pentru Con
structorul, Nako 4, Oancea 2, 
Prundaru 2, Allies 2 și Că
ciulă pentru Rulmentul. Au 
arbitrat P. Tîrcu și Al. Hîr-

topeanu (ambii din București)-
UNIVERSITATEA BUCU

REȘTI — I.E.F.S. 8—8 (6—5). 
Universitatea — mai bună — a 
condus cu 5—3 (min. 17), 6—4 
(min. 23) și 8—6 (min. 41), 
dar n-a reușit să-și păstreze 
avantajul pentru că Simona 
Arghir s-a încăpățînat să tra
gă din poziții nefavorabile și 
pentru că atacul n-a ținut 
mingea cît trebuia, n-a creat 
principalei sale realizatoare 
poziții favorabile. I.E.F.S. a 
făcut cel mai bun meci al 
său, obligîndu-și adversara la 
o luptă de uzură. Au marcat: 
Ibadula 3, Arghir 2. Dobîr- 
ceanu, Furcoi și Schram- 
ko pentru Universitatea, Băi- 
coianu 3, Bota, Mohanu, Cos- 
tandache, Popescu, și Mania
ca pentru I.E-FjS. Au condus 
V. Sidea și V. Pelenghian 
(ambii din București).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — VOINȚA ODOR
HEI 9—8 (5—6). Timișo-
rencele, evoluînd slab, mult 
sub posibilitățile lor, au sal
vat în ultimul minut al în
tâlnirii o victorie, ce părea 
definitiv compromisă. Forma
ția din Odorhei. intrînd pe 
teren decisă să-și apere cu 
dîrzenie șansele, 
printr-o apărare 
prin atacuri atente șă fructi
fice posibilitățile create prin 
surprinzătoarea cădere a Uni
versității, 
astfel în 
lui: 3—1 
(min. 11).
8—6 (min. 44) 1 Abia în ul
timele minute, beneficiind și 
de avantajul unei superiori
tăți numerice, studentele au 
realizat ceea ce nu mai pă
rea posibil : trei goluri con
secutiv. Nu-i de omis nici 
faptul că la 8—8 (min. 45) 
Magyari (Voința) a ratat o 
aruncare de la 7 m ! Au în
scris : Neghină 3, Hrivniac 2, 
Szekely-Popa 2, Onofraș și 
Metzenrath pentru „U“. Mi- 
cloș 4, Magyari 3 șj Marcoș 
pentru Voința. Au condus 
slab I. Dobre și H. Boschner 
(amicii din Brașov).

Clasament: 1. Universita
tea București 23 p ; 2. Uni
versitatea 
3. I.E.F.S. 
Buhuși 14 
Brașov 13 , „. vvxxiva v—
dorhei 12 p ; 7. Confecția 12 
p ; 8. Constructorul Timișoa
ra 10 p ; 9. Mureșul Tg. Mu
reș 6 p; 10. C.S.M. Sibiu 
5 p.

a reușit 
activă și

Voința a condus, 
majoritatea timpu- 

(min. 10), 4—2
5—3 (min. 13) și

Timișoara 23 p ; 
22 p ; 4, Textila 
p ; 5. Rulmentul 
p; 6. Voința O-

SjOin lume

obstacol de netrecut pentru

Arbitri meciului

aba- 
grea 

in

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 4-3

PETRA RIVERS 60,38 m 
EA ARUNCAREA SULIȚEI 
Intr-un concurs atletic 

desfășurat La Sydney, atleta 
australiană Petra Rivers a 
aruncat sulița la 60,38 m, iar 
compatriotul ei Phil May a 
reușit la triplu salt o perfor
manță de 17,11 m (cu vînt 
din spate).

CASSIUS CLAY1
AȘTEPT LINIȘTIT 

MECIUL CU FRAZIER"

i / ■ H / \ 1In

De mult timp nu s-a 
tut o iarnă atît de 
asupra Budapestei, ca 
acest an. Gerul și zăpada 
mare nu au constituit însă un 
echipele din capitala Ungariei, care și-au început antrenamen
tele în aer liber, în vederea reluării campionatului. In foto
grafie, un aspect de la antrenamentul echipei Ujpesti Dozsa, 
lider al campionatului.

Foto-, L. PETROVICS

FOTBAL-MERIDIANE
• La Barcelona, Espanol și Ra

pid Viena au terminat la egali
tate : 1—1 (1—1).
• In campionatul portughez s-au 

disputat două meciuri restanță : 
Guimaraes — Barreirense 1—l ; 
Setubal — Sporting Lisabona 0—0. 
După 17 etape, conduce formația 
Sporting Lisabona eu 26 p. ur
mată de Setubal — 25 p.

• Intr-un meci din campionatul 
englez. Liverpool a terminat la 
egalitate (0—0) cu Manchester 
City.

• Echipa S.V. Hamburg a în
vins la San Francisco, 2—1 echipa 
„AII Stars" — California. In parti
da următoare, S.V. Hamburg a 
întrecut cu severul scor de 9—0 
echipa orașului Hollywood.

• Echipele reprezentative ale 
Spaniei, Italiei, Ungariei șl Bra-

ziliei au fost invitate să participe 
în cursul lunii iulie la un turneu 
internațional organizat de fede
rația din Venezuela.

• Anul viitor, echipa Argenti
nei va efectua un turneu de mai 
multe jocuri în Europa. Fotba
liștii argentinieni vor juca prooa- 
bil 6 meciuri în Franța, R.F. a 
Germaniei, Spania și Portugalia, 
cu Bayern Miinchen, F.C. Koln, 
Benfica etc.

Universitatea Timișoara 
H. G. Copenhaga

După cum s-a anunțat, în 
ziua de 17 ianuarie va avea 
loc la Timișoara prima din
tre cele două partide contând 
pentru sferturile de finală 
ale C.C.E. la handbal femi
nin, -dintre formațiile Uni
versitatea Timișoara și H.G. 
Copenhaga. Ieri, federația 
maghiară de specialitate a 
anunțat numele celor doi ar
bitri delegați să conducă a- 
cest prim meci ; V- Săli și 
G. Szolnoky.

JIRI RASKA A CÎȘTIGAT
Șl „TURNEUL CELOR TREI COLINEu
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competiția celor 4 tram- 
Jiri Raska a câștigat șl

WASHINGTON. 13 (Ager- 
pres). — Curtea Supremă a 
S.U.A. a aprobat în principiu 
apelul boxerului Cassius Clay, 
care a fost condamnat pe o pe
rioadă da 5 ani. deoarece a. re
fuzat să facă serviciul militar, 
în felul acesta, fostul campion 
mondial va avea drepturi depli
ne de a lupta oficial la 8 mar
tie la New York în meciul 
cu Joe Frazier, actualul deți
nător al centurii. întâlnirea se 
va desfășura la Madison Square 
Garden, din New York. A fii nd 
rezultatul apelului său. Cassius 
Clay a declarat : „Acum sînt 
un om liniștit șl pot să mi 
concentrez în pregătirile mele 
cu mult calm. Eu voi demonstra 
tuturor că sînt adevăratul cam
pion al lumii".

(1-2, 2-1, 1-0) LA HOCHEI

— S-au scris multe lucruri 
|#g|a desPre acea .Aiață dură 
ILjfl de profesionist", care 
SJJSrflB transformă pe campionii 

tenisului în simpli ro- 
■ boți, manevrați fără 

menajamente de organi- 
zatorii de turnee în 

scopul de a-și umple tribunele 
cu spectatori, pe diverse me
ridiane ale globului. Am avut 
și noi ocazia să ne convingem 
de duritatea acestei vieți, mai 
ales în perioada ce a urmat 1- 
mediat circuitului „indoor" a- 
merican.

Renunțăm la invitația în lan
țul de turnee al Caraibilor, 
pentru a răspunde unei alte 
invitații, mai tentante, aceea la 
Dunlop-open, în Australia. Era 
un turneu foarte „snob", cu 
toate marile nume reunite pe 

achiziționate de marea 
cauciucuri și echipa- 

de re-

acum un an. Ca apoi, însă, să 
cedăm iui Ashe și Uutz.

★

afiș, 
c'așâ de 
ment sportiv, în scop . 
clamă, bineînțeles. Dar mai cu 
seamă atractivă era șansa de 
a juca, în sfîrșit, pe terenurile 
australiene, la Rod Laver a- 
casă.

Am ajuns după 36 ore da 
călătorie — cu escale la Hono
lulu și Fidji — în inima Aus
traliei. Dar fără bagaje, pier
dute de compania aeriană 
FAA, decimați de oboseală, de 
diferența de fus orar și mai 
ales de marea variație de tem
peratură: plecasem la —5 grade 
(cît arăta termometrul la New 
York) și ajungeam la +30. La 
Sydney, martie ne întâmpina 
cu zilele sale călduroase de 
sfîrșit de vară...

Profităm pentru a face cî
teva ore de plajă lâ Pacific 
și admirăm un peisaj care ne 
amintește mult de Mamaia noa
stră, cu hoteluri «.îltra-moderne 
înșirate la buza mării. Dar 
aci apele albastre rezervă si 
surprize neplăcute, căci „Salva- 
mar-ul“ lor are grijă nu numai 
de inotători, ci și de ...rechinii 
ce le-ar putea ieși în cale. 
Contra acestora sînt dispuse în 
apă plase protectoare, dar se 
pare că acțiunea lor nu este 
atât de eficientă, fiindcă în 
timp ce ședeam pe nisip am 
auzit de mai multe ori clopo
tul de alarmă sunînd. Geea ce 
— firește — nu are darul să 
relaxeze.

Sydney a fost primul con
curs Ln aer liber și el ne amin
tea. desigur, că Europa ne aș
teaptă cu terenurile sale de 
zgură roșie, dezmorțite de pri
măvară. Am plecat spre me
leagurile noastre, avînd de fă
cut pregătirea normală pentru 
jocurile din „Cupa Davis", care 
se apropiau pe calendar.

Aș trece peste primele noa
stre apariții în Italia, nu pen
tru că ele nu ne-au adus re
zultate deosebite (deși dublul 
nostru a funcționat binișor, 
cîștigînd, de pildă, la Reggio 
Calabria), dar fiindcă ele fă
ceau parte doar dintr-un plan 
gradat de acomodare. Pasul 
dincolo de Alpi. la Monte Car
lo, este însă notabil, mal ales 
că aici Ilie Năstase dă pentru 
prima oară semne că își intră 
definitiv în mînă și ambiții, 
învingînd — pentru a doua

• Scurtă vară australiană

* Mingile încete sint

uneori greu de ajuns.

• Triumf total la „Foro

italico"

★
Cu satisfacțiile pitorescului șl 

al debutului la antipozi ne-am 
ales in această scurtă ședere 
în Australia. Și eu. ca și Ilie 
Năstase, am priceput mai bine 
ce înseamnă „meseria" de jucă
tor contractual, care cere teniș- 
manului, în special, o capaci
tate de adaptare de-a dreptul 
miraculoasă. Noi nu ne-am pu
tut mișca prea bine pe gazonul 
de la White City-Stadium, te
renurile faimoase unde s-a scris 
istoria multor finale din „Cupa 
Davis". Iar soarele ni se părea 
torid.

Am luptat, totuși, cu condiți
ile de joc, 
deosebit de 
să-1 elimin 
Bucholz în 
cedez apoi

oară în carieră — pe reduta
bilul profesionist spaniol An
dres Gimeno. Dar, în semifi
nale. pierde la Franulovici, an- 
ticipînd parcă „dezastrul" ce 
avea să fie înscris în palma
resul Cupei Davis ’70.

Mingile care vin exasperant 
de încet peste fileu, în jocul 
pe zgură, de care uitasem pe 
parchete și uniturf-uri. începem 
sâ le stăpînim acum mal bine. 
La Monte Carlo ajung și eu 
în semifinale, după victorii nete 
la Stilwell. Drysdale și Gulyas, 
iar pe ultimul îl mai învinse
sem o dată în finala de la Ca
tania.

Nu-mi cunosc merite de pro
fet, dar așa cum l-am văzut 
jucînd pe Năstase în marele 
open de pe Riviera franceză, 
în constant progres. î-am pre
zis că va cîștiga turneul de 
la Roma. Șl așa a foști

Despre istoria campionate
lor internaționale de 
Italiei nu este cazul 
aici. Este unul din 
prestigioase turnee 
(început în 1930), considerat ca 
venind imediat după Roland 
Garros, în ierarhia campiona
telor mondiale pe zgură, in 
palmaresul cîștigătorilor Romei 
sînt înscrise numele sonore ale 
unui Tilden, Sedgman. Drobny, 
Hoad Roche. Acum stă alături 
și semnătura de învingător al 
primului român care a reușit 
să triumfe pe terenurile de 
la Foro ltalico. 
Ilie Năstase.

Nu voi zăbovi 
ultimelor două 
lui Năstase (3—2 
3—1, în finală, cu Kodes). nu 
numai fiindcă au fost rezultate 
individuale prețioase, precizînd 
un raport de forțe în ierarhia 
europeană a tenisului, ci mai 
ales deoarece, în ele, învingă
torul de la Roma a jucat cu o 
tenacitate rar întâlnită la el. 
Fără să se cruțe într-o încleș
tare și a nervilor, luptînd con
tra serviciilor teribile ale lui 
Pilici, ca și a întregului joc 
dificil al acestui stângaci și 
al celui 
biruitor, 
luptător, 
campion 
așa cum 
permanență.

Această dăruire în luptă 
vea să fie pregnantă și în 
nala de dublu, care ne-a între
git triumful din campionatele 
italiene. Pierdem 0—6 primul 
set cu australinii Bowrey—
Davidson și am avut, pentru 
moment, impresia că Ilie nu 
mai poate, epuizat de efortul 
din semifinala cu Pilici (se 
juca sîmbătă, înaintea finalei 
de simplu). Dar el a revenit 
puternic, mi-a dat tot con
cursul. a fost același „dubler" 
excelent pe care-1 aplaudase 
Philadelphia pentru ca pînă la 
urmă să obținem victoria.

Două titluri cucerite la 
Roma, în primul mare turneu 
în aer liber al anului, pe con
tinent. Două mari biruințe ro
mânești, care aveau darul să 
convingă și pe cei sceptici, de 
valoarea tenisului nostru.

Așa s-a încheiat, în zilele 
de aprilie, primăvara peregrină
rilor noastre, luminată de 
zele succesului.

tenis ale 
să scriu 
cele mai 
europene

Bineînțeles:

decît asupra 
meciuri ale 
cu Pilici șl

următor, Ilie a ieșit 
ca tehnician și ea 
Am văzut atunci un 
complet al rachetei, 
i-o doresc să fie în

a-
fi-

ca și cu adversarii 
redutabili. Reușesc 
pe celebrul Butch 
primul tur, ca să 

____  (după long-set de
cisiv) marelui Laver, cîștigă- 
torul premiului întîi. Mă ui
tam curios, în pauze, la pan
tofii săi de golf, cu cuie mi
cuțe, care se dovedeau atît 
de bune pe iarba alunecoasă. 
Omul cît trăiește, învață...

Ilie nu are o carieră mai 
lungă, nici el, în turneul Dun
lop. Pierde, în turul doi, la 
australianul John Cooper, fra
tele lui Ashley, fostul campion 
de la Wimbledon. La dublu 
facem un meci mai bun cu 
englezii Cox-Stilwell. amintin- 
du-le încă o dată că i-am în
vins și în finala inter-zone de

Racheta nr. 1 a te
nisului românesc, 
Ilie Năstase, după 
turneul de la Foro 
ltalico, echivalentul 
a două noi succese 
de prestigiu înregis
trate în capitala Ita
liei. Năstase (cu tro
feul decernat învin
gătorului) are in 
dreapta sa pe unul 
dintre rivalii cei 
mai de temut de pe 
continent, ceho

slovacul Kodes..

După 
buline. _ _ _ , .
„Turneul celor 3 coline", organi
zat în Cehoslovacia pe trambuli
nele de la Piavi (70 m), Liberec 
(9o m) și Spindleruv Mlyn (72 m).

O surpriză a acestui turne-j a 
constituit-o săritorul elvețian 
Hans Schmid (anul trecut al 10- 
lea la C.M. pe trambulina de 90 
m) care a ocupat de două ori 
primul loc. El s-a comportat însă 
mai slab pe trambulina mare de 
la Liberec (dificilă șl prin con
strucție) unde nu a ocupat decît 
locul 3 în clasamentul general du
pă J. Baska șl Kudolf HOhnl. In 
schimb, sub valoarea lor au evo
luat norvegianul BjBrn Wirkola 
șt cehoslovacul Zbynek Huhac. 
Rezultatele celor trei concursuri 
disputate în condiții de organi
zare șl zăpadă toarte bune sint 
următoarele :

PIAVI (70 m) : 1. H. Schmid 
(Elv.) 240,2 ( 84,5 + 81,5), 2. B. No- 
vack (Ceh.) 233,6, 3. B, Wlrkola 
(Norv.) 220,7, 4. J. Raska (Ceh) 
217,8.

LIBEREC (9o m) : R. HBhnl 
(Ceh.) 240,3 (105 + 102,5 m), 
Raska 233,4 (102+102 m). ! 
RldvaU (Ceh.) 227,8 (101,5+98,5).

SPINDLERUV MLYN (72 m) : 
J. H. Schmid (Elv.) 233,7 (80,5 + 
82), 2. J. Raska (Ceh.) 223,8 (76+ 
77,5 m), 3. R. Hdhnl (Ceh.) 218 
(76 + 7Ș m).

Săritorii noștri (D. Lupu, A. Bl- 
rlș și Gh. Gîrneț) au participat șl 
el la aceste întreceri, realizînd 
sărituri între 63 și 64,5 m șl ob- 
ținînd note de 14 și 15 puncte.

împreună cu cei mai mulți din
tre participanțil la acest turneu, 
el au plecat acum în Polonia un
de, la 15 și 17 ianuarie, se dis
pută un alt turneu, „Cupa Bes- 
klzilor".

LJUBLJANA (prin telefon). 
Echipa de hochei a României 
a repurtat victoria și în cel 
de al doilea meci susținut cu 
selecționata Iugoslaviei, des
fășurat aseară în sala „Ti
voli" din localitate. Dornici 
de a obține revanșa, jucăto
rii formației gazdă au apli
cat de la început un marcaj 
strict și un presing insistent 
pe tot terenul. Ei au reușit 
să conducă la prima pauză 
cu 2—1. în continuare, însă, 
hochedștii români au reușit să 
iasă din „menghină". Și prin 
acțiuni personale și contra
atacuri bine dirijate și-au 
creat situații favorabile de 
gol. După două reprize sco
rul era egal: 3—3. în ul
tima treime s-a dat o luptă 
îndîrjltă, dar pînă la urmă 
tot formația română a fosta- 
ceea care a reușit să triumfe 
și să înscrie punctul victo
riei : 4—3 (1—2, 2—1, 1—0).

Au marcat 1 Gheorghiu (2),

Bașa, G. Szabo, respectiv 
Felts (2), Vujanovicl,

Delegația română se în
toarce în Capitală vineri di
mineață.

STMBĂTA, PRIMELE ME
CIURI TN TURNEUL CE 

LOR 5 NAȚIUNI 
LA RUGBY

R.
, 2. J. 
3. F.

METREVEU CONTINUĂ
In turul trei al probei de 

simplu din cadrul turneului in
ternațional de la Sydney, Ale
ksandr Metreveli l-a eliminat 
cu 6—3, 6—2, 6—4 pe australia
nul Mery Rose. Alte rezultate : 
Zednik — Keldie 3—6, 6—3, 
6—4,' 3—6, 1—6 ; Dent — Rou-

get 7—6, 6—1, 6—7, 7—6; Flet
cher — Ball 6—4, 6—2, 6—3. 
In turneul feminin, Olga Moro
zova a învins-o cu 1—6, 6—3, 
6—2 pe Keș-y Harris, iar GaU 
Chanfr-eau a dispus cu 6—2, 
5—7, 6—3 de Helen Gourlay.

sfîrșitul acestei s&ptă- 
(sîmbătă) sînt progra- 
primele partide de rug-

La 
mîni 
mate

din cadrul turneului ce- 
5 națiuni t Franța •— S co
la Paris și Țara Galilor 
Anglia la Cardif.

by 
lor 
ția

TURNEUL FEMININ 
DE ȘAH

DE LA CELIABINSK
MOSCOVA. 13 (AGER- 

PRES). — In turneul femi
nin de șah de la Oeliabinsk 
(runda a 10-a), lidera clasa
mentului, Elena Rubțova, a 
obținut o nouă victorie,- cîș
tigînd. la Brigitte Hoffmann 
(R.D. Germană). Partida din
tre Margareta Juncu (Româ
nia) și ____ +
(U.R.SJS.) s-a întrerupt In 
clasament conduce 
Rubțova cu 8 p. Margareta 
Juncu ocupă locul 9 cu 3 
(1) P-

Olga Ignatieva

Elena

PĂRERI DESPRE CLAY
Rareori un boxer a suscitat 

atitea comentarii ca faimosul 
Cassius Clay. Iată cîteva opi

nii exprimate despre el : Lo
retta King (văduva pastorului 
Martin Luther King) : „Este 
un mare boxer și un mare OM. 
Cred că poate deveni și un bun 
politician". Richard Nixon : 
„Poți crede orice despre el, dar 
Clay știe să boxeze și să cap
tiveze publicul" ; Jack Demp
sey (fost campion al lumii) 
„Cred totuși că dintre noi toți, 
Cassius Clay este 1 
mare !” Joe Frazier (actualul 
campion mondial) : 
«gură» mare, dar

cel mai
„Are o

___  ____, __ voi avea
grijă ca după meci să fie mai 
puțin vorbăreț” ; Ingemar Jo-

CU 30 DE ANI MAI 
TÎNÂRÂ DECÎT SOȚUL I

Recordmana mondială Chi 
Gheng pe 100 y (10,1), 100 m 
(11,0), 200 m (22,4) și 220 y 
(22,6) s-a căsătorit cu antre
norul ei, Vincent Reel. Pînă 
aici nimic nefiresc. Două 
amănunte nu sînt însă lipsi
te de interes : proaspăta so
ție fire 26 de ani, în timp 
ce soțul are 56 de ani 1 Tatăl 
atletei s-a opus căsătoriei, 
pentru simplul motiv că el 
însuși este mult mai tînăr 
decît ginerele... în cele din 
urmă, tinerii logodiți și-au 
Impus voința și căsătoria a 
fost celebrată.

PRONOSTICUL LUI

hansson (fost campion mon
dial) : „Dacă aș avea cu șase 
ani mai puțin, nu m-aș teme ! 
Ca sparring partner, în 1959 nu 
m-a impresionat prea mult" ; 
Henry Cooper (campionul Eu
ropei) : „Dacă Clay îl în
vinge Pe Frazier, îl voi întâlni 
bucuros ; de altfel l-am trimis 
deja la podea" (n.n. singurul !); 
Georges Carpentier (fost cam
pion mondial) : „Cassius Clay 
este cel mai bun campion mon
dial al greilor din toate timpu
rile. dar au existat pugiliști cu 
un stil mult mai frumos decît 
al său”.

CLASAMENTUL 
CICLISMULUI

Ziarul „Sport" din Zurich 
publică un interesant bilanț 
al ciclismului internațional 
Pe anul 1970. Gazeta elveția
nă arată că din 675 curse ale 
profesioniștilor organizate a- 
nul trecut, 352 au fost cîș- 
tigate de cicliști belgienii. 
Eddy Merckx a terminat vic
torios 52 de întreceri, fiind 
urmat la mare diferență de 
italianul Franco Bitossl cu 
21 de victorii. Un clasament 
Pe puncte, alcătuit după im
portanța competițiilor. îl are 
în frunte tot pe Merckx, îna
intea lui Bitossi, Verbeek, 
Godefroot, De Vlaeminck, 
Gimondi, Monseră, Zilioli, Cl- 
cana. Van Springel,

BOBBY CHARLTON

DE ICI, DE COLO

Bobby Moore, a- 
preciatul fotba
list de la West 
Ham și căpitanul 
„ll"-lui pregătit 
de sir Alf Ram
sey, într-o postu
ră mai puțin cu
noscută de iubi
torii sportului-re- 
ge i alături de fe
tița sa... Autorul 
fotografiei ne a- 
sigură că dialo
gul tată-fiică a 
abordat o diver
sitate de proble
me, dar niciuna 

din fotbal...

Nu de mult, faimosul Bobby Charlton a răspuns cîtorva 
întrebări puse de un ziarist italian. La una din ele („Cre
deți că pînă la C.M. de la Miinchen se va schimba ceva 
în fotbalul mondial sau vom găsi în finale obișnuitele echipe, 
care de atîta vreme formează elita fotbalului mondial?") 
internaționalul englez a răspuns i „E devreme, prea devreme 
pentru a face un pronostic. Patru ani sînt mulți, dar proba
bil că vor aduce puține schimbări. Pentru finalele de la 
Miinchen „văd" totuși pe R. F. a Germaniei, Italia, Anglia, 
pe scurt, echipele obișnuite, în

• Faimosul atlet australian, Ron Clarke, 
care a abandonat definitiv activitatea spor
tivă, a fost numit recent de guvernul aus
tralian membru Intr-un juriu de apel, a 
cărui misiune este să vizioneze filmele res
pinse de cenzură șl să-șl dea avizul.

S Intr-un accident de automobil șl-a pier
dut viața fotbalistul Iugoslav Branko Na- 
doveza, fn vîrstă de 19 ani. Tînărul fotbalist 
era legitimat la Partizan Belgrad șl debu
tase tn prima echipă în acest sezon.

întîlnl pe Foreman. 
Clay șl managerul 
său ezită Insă, pen
tru eă șj el îl con
sideră pe Foreman 
drept un boxer re
dutabil (în 25 de 
meciuri profesio
niste a obținut 22 de 
victorii prin KO.).

• Numeroși ex- 
perțl americani de 
box îl consideră pe 
George Foreman, 
fost campion olim
pic, ca viitor cam
pion mondial la 
„grea”. Unii merg 
pînă acolo încît a- 
firmă că Foreman 
este superior șl a- 
cum lut Joe Fra
zier și Cassius Clay. 
De altfel, un orga
nizator din Nevada 
i-a propus lui Cas
sius Clay o bursă 
de un milion de 
dolari pentru a-1

• Statistici 
cente dezvăluie cî
teva din cauzele 
declinului tenisului 
din Australia : 1.
în 1955. cînd la Syd
ney finala Cupel Da
vis atrăgea zilnic 
28 000 de spectatori, 
federația dispunea 
de 2 190 000 de 
mingi, iar în 1970 a- 
cest total a scăzut 
la 1 300 000 ; 2. in
1950, orașul Sydney 
dispunea de 
de terenuri, 
ca în 1970, 
populația a
In 20 de ani de la 
1 750 000 la 2 600 000, 
nu are decît 
de terenuri.

13 780 
pentrd 

eînd 
crescut

11 23»

© Cinci din cei 
stații de radio pe unde scurte, care se 
struiește în prezent la Ettrlngen-AUgan, în 
R.F. a Germaniei, vor fi puși în funcțiune 
înaintea Jocurilor Olimpice. Va fi prima 
stație de acest gen automatizată printr-un 
ordinator.

urma)

timp ce formații ca ale Unga
riei și Iugoslaviei, unde fot
balul este în declin, vor con
tinua să fie excluse din faza 
finală".

nouă emițători al

JIM RYUN REINTRĂ SÂPTĂMÎNA VIITOARE

R.F. A GERMANIEI — 
JAPONIA 5-1
LA HOCHEI

prilejul concursului de la 
San Francisco din 22 ia
nuarie.

Karen Moras învinsă în 
primul concurs al anului

I
în primul concurs de înot 

al anului desfășurat la Mel
bourne, cunoscuta înotătoare 
australiancă Karen Moras 
(63,4) a fost întrecută, pe dis
tanța de 100 m, de către țî- 
năra Shane Gould (13 ani), 
cronometrată în 61,5,

Dukfa Olomouc

După o absență de 18 luni 
din activitatea competiționa- 
lă, Jim Ryun, recordman 
mondial pe o milă și al pro
bei de 1500 m, care și-a re
luat pregătirile în vederea 
J.O. de la Miinchen, își va 
face reintrarea oficială cu

Zadar 85—85 în Cupa cupelor

Intr-un meci de baschet contând pentru sferturile de fi
nală ale Cupei cupelor, Dukla Olomouc (Cehoslovacia) și 
Zadar (Iugoslavia) au terminat la egalitate : 85—85 (49—41).

noii
con-

Selecționata de hochei a 
R. F. a Germaniei și-a în
cheiat turneul din Japonia în
vingînd. la Tokio, echipa na
țională a țării gazdă cu sco
rul de 5—1 (1—n 1—0, 3—1).
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