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• OBIECTIVUL ANULUI

1971: C. E.
DIN SPANIA

• In 1972: o medalie
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SCHIORII CAUTĂ $1 GĂSESC
SOLUȚII PENTRU

CONTINUAREA ACTIVITĂȚII
Simbăti și duminică—„Cupa Unirii" In Bucegi.

„Cupa Semicentenarului" la Vatra Dornei —

HANDBALISTELE DE LA „U“ BUCUREȘTI 
Șl „U“ TIMIȘOARA iȘI CONTINUA11

Ieri, s-au încheiat. în sala 
Floreasca meciurile celui de al 
doilea tur de sală al campio
natului feminin de handbal de 
divizia A. In cele 15 partide 
programate cu acest prilej am 
asistat la întîlniri dîrze, echili
brate. însă de o calitate mo
destă. în jocurile programate 
de ultima etapă, s-au consem
nat două surprize : Rulmentul 
a reușit să tină în șah echipa 
studentelor de la I.E.F.S.. iar 
Mureșul Tg. Mureș, confirmind 
progresul în care se găsește, a 
întrecut pe Constructorul Timi
șoara. Nu vom uita să men
ționăm totodată că Universi
tatea București și-a rotunjit 
copios golaverajul, învînsînd 
de o manieră categorică Con
fecția București.

VOINȚA ODORHEI — 
C. S. M. SIBIU 17—11 (5—3). 
Handbalistele din Odorhei nu 
s-au lăsat pradă disperării după 
injustețea înfrîngerii de 
miercuri seara abordînd la fel 
de proaspete și cu optimismul

nealterat întîlnirea cu 
din Sibiu. Diferența ... 
loare dintre cele două compe
titoare a fost evidentă în per
manentă. conturîndu-se mat 
clar în partea a doua a întilni-

formația 
de va-

CLASAMENT : 1. Universita
tea București 25 puncte, 2. 
Universitatea Timișoara 25 p, 
3. I.E.F.S. 23 p, 4. Voința O- 
dorhei 14 p, 5. Textila Buhuși 
14 p, 6. Rulmentul Brașov 14 p, 
7. Confecția 12 p, 8. Construc
torul 10 p, 9. Mureșul 8 p, 
10. C.S.M. ’ -Sibiu 5 p.

marcat : Teglas 7,
Magyari 2, Hohr

ril. Au
Miclos 7.
pentru Voința.’ Brczaie 6, Al'le- 
nie 3. Birthelmer 2 pentru 
C. S. M. Sibiu. Au condus : 
C. Burcă și Șt. Georgescu 
(ambii din București)

CAMPIONATUL *i
i
i ÎNCEPE IN IANUARIE i
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Irene Oancett (Rulmentul) în

scrie un nou gol cu toată
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E
 jumătatea lui ianuarie și aproape toți fotba

liștii țârii »-au reîntors din ținuturile Vacanței. 
Ceî mai mulți au plecat degrabă în locuri 
cu zăpezi păzite de munți, cu munți păziți 
de brazi, cu brazi păziți de veverițe, cu ve
verițe păzite de tăceri și cu tăceri păzite 

de cer. . ,.
Acolo s-a declanșat, se crede și se speră, bătălia 

viitorului campionat. Acolo sau în săli sau pe stadi
oane pustii, uitate acum de lume, intrate în stăpînirea 
vîntuluî și a gerului.

în aceste locuri, și acum a reînceput, se crede și 
se speră, bătălia campionatului, munca aceea aspra, 
viața de înregimentați pentiu ideea fotbalului, cu rigo
rile, automatismele, frustrările, necazurile și bucu
riile ei.

Tn asemenea perioade, văzduhul se umple de în
demnuri adresate fotbaliștilor. Federația prin toate ca
nalele ei recomandă rîvnă și seriozitate. Ziarele scriu 
pe larg despre importanța copleșitoare a fiecărei zile 
de pregătire. Antrenorii și conducătorii predică febril. 
Un uriaș cor lansează, în fiecare an, o partitură cu 
presupuse virtuți mobilizatoare, pentru a face să izbuc
nească flacăra pasiunii în sufletele jucătorilor. Dacă 
elanul, truda și seriozitatea fotbaliștilor ar fi propor
ționale cu numărul îndemnurilor rostite sau scrise pe 
această temă, atunci cred că ar trebui să . avem unii 
dintre cei mai pregătiți și mai buni fotbaliști din lume. 
Dar, de regulă, marile pasiuni nu se nasc și nu se în
trețin picurînd în urechea subiecților cuvinte aduse din 
registrul grav al limbii, plasate, și împerecheate cu 
meșteșug. Adevăratele pasiuni exista în sine, apariția 
și ’vitalitatea lor depinzînd de substraturi mai pro
funde ; ele nu se nutresc cu seva rămasă fără tărie 
a cuvintelor și cu expresiile supralicitate. N-am auzit 
că Pele se pregătește cu seriozitate, fiindcă, ziarele 
scriu mereu că e util să facă acest lucru, și nici pen
tru că federația de fotbal a statului Sao Paulo ar fi 
trimis semestrial lui F. C. Santos niscaiva instrucțiuni 
drastice. N-am auzit nici de Bobby Charlton, nici de 
Beckenbauer, nici de Bobby Moore, nici de Riva, n-am 
auzit de nici un mare jucător că ar fi devenit un 
autentic și imens îndrăgostit de fotbal numai fiindcă 
i s-ar fi dat anual pe la nas cu un buchet de în
demnuri.

Campionatul începe în ianuarie, e drept. Dar ade
vărata bătălie pentru viitorul campionat nu este, după 
părerea noastră, cea inaugurată acum la munte, sau 
în săli, sau pe stadioane pustii, uitate o vreme de 
lume. Toate acestea sînt abia niște planuri secundare, 
exterioare. Esențial ar fi. ca viitorul campionat să fi 
început în sufletele jucătorilor, să fi apărut pe versan
tele conștiinței lor, să fi creat acea stare de spirit 
care ridică omul la treapta stăpînirii de sine și tre
cerii dincolo de sine. Așa ceva ar fi important dacă 
s-ar întîmpla.

Altfel, toată lumea va rămîne cu sufletul împăcat 
că a spus din nou fotbaliștilor noștri ce au datoria 
să facă. La rîndul lor, fotbaliștii vor fi liniștiți și ei, 
fiindcă au mai auzit încă o dată . ceea ce știau 
de mult.
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opoziția Doinei Dăicoianu

(IEFS)

I
Romulus BALABAN

AST AZI ÎNCEPE LA 
INNSBRUCK 
PIONATUL 
PEAN DE 
PERSOANE 
IA PARTE
PAJUL ROMÂN PAN- 
TURU, ZANGOR, 
PASCU SI FOCȘE- 
NEANU.

CAM- 
EURO-

BOB 4 
LA CARE 

SI ECHI-

RULMENTUL BRAȘOV — 
I. E. F. S. 13-13 (6-8). O nouă 
surpriză în. acest turneu al... 
surprizelor : Rulmentul a re
mizat cu I. E. F. S. și nu 
mult a lipsit ca să termine 
învingătoare. Brașovencele au 
jucat cu o vigoare neobișnuită, 
au atacat cu aplomb, folosind 
bine forța de șut a Irenei 
Oancea și subtilitatea Iudithei 
Nako. în plus, echipa din Bra
șov s-a apărat cu multă vi
goare. opunîndu-i Doinei Băico- 
ianu un zid pe care aceasta 
n-a reușit să-1 străpungă de
cît rareori. Meciul a fost pal
pitant. mai ales în repriza 
secundă, cînd cele două forma
ții au mers „piept la piept" : 
10—10. 11—11, 12—12. în ultimul 
minut de joc scorul era. deci, 
incă egal. Dar. Mohanu a reu
șit să înscrie, dind speranțe 
studentelor într-o victorie de 
ultim moment. Nako. care a 
muncit enorm în această par
tidă. a încercat însă cu cîteva

Citiți în pag. 
a 4-a amănunte 
transmise de prof. 
H. Pasovschi, an
trenorul echipei 
României.

Dupâ ce se anunțase atît 
de promițătoare pentru schi
ori, iarna le face acum greu
tăți, neoferindu-le zăpadă de- 
cît în cîteva locuri. Această 
situație, care îngreunează 
activitatea competițională, a 
constituit subiectul principal 
al ultimei ședințe a biroului 
F.R.S.B. Ținînd seama și de 
prognoza meteorologilor, bi
roul a hotărît schimbarea 
centrelor tradiționale de an
trenament ale asociațiilor și 
cluburilor, de performanță, 
stabilind ca toți schiorii al
pini să se grupeze în Bucegi, 
unde se poate schia în con- 
dițiuni bune pe Valea lui 
Carp, fondiștii să se depla
seze la Vatra Dornei, iar sări
torii la Borșa. Dacă primele 
două alegeri sînt indiscuta
bil bune și asigură continui
tatea activității de pregătire 
legătura telefonică luată cu 
Borșa a adus o veste proastă 
pentru săritori i nici pe pan
tele nordice ale munților 
Rodnei nu este suficientă ză
padă. Cum la Vatra Dornei 
și pe Senienic nu există

trambulină, săritorii sînt ne- 
voiți, deci, să aștepte.

★
Desigur în această perioa

dă, schiorii nu se mai pot 
mulțumi doar cu antrena
mentele. Pentru a li se asi
gura și concursuri — stimu
lente și teste de neînlocuit — 
birou] F.R.S.B. a hotărît ca 
sîmbătă și duminică să 
se dispute în Bucegi* un con
curs dotat cu „Cupa Unirii". 
EI va consta dintr-un slalom 
special (în două manșe) și 
unul sau două slalomuri uriașe. 
Vor participa patru categorii 
de schiori i seniori, senibare, 
juniori și junioare. Vor fi 
prezenți la start toți schiorii 
fruntași. Cursele vor avea 
loc pe Valea lui Carp și se 
anunță foarte interesante, ză
pada fiind bună și suficientă.

★
Tot sîmbătă șl duminică, 

se organizează la Vatra Doi
nei un concurs pentru fon
diștii fruntași. El este orga
nizat de comisia județeană de 
schi Suceava și este dotat cu 
„Cupa Semicentenarului", fi
ind închinat marii sărbători

. (Continuare in a 3-aJ
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ÎNCEPUT TRIMESTRU,
ÎN SĂLILE DE SPORT ALE LICEELOR

De citeva zile vacanta școlară 
s-a sflrșit. Sălile de cura sfnt ia
răși pline de „uniforme". de 
gînduri și emoții, de larma recre
ațiilor. Dar sălile de sport î o 
întțebare care ne-a pus din nou 
în mină carnetul de notițe Și a- 
paratul de fotografiat. îhdrumîn- 
du-ne pașii spre această reîntîl- 
nlre a școlarilor bucureștenl 
sportul...

Primul popas l-am făcut

eu

bĂiețl componențl al echipelor de 
copii și mtaibaschet. recente cîști- 
gătoâre ale criteriului național, își 
împărțiseră ca de obicei spațiul 
sălii (foto 1). Cîteva mingi săltau, 
alternativ, către cele 6 inele de 
metal sau făceau curse jucăușe 
între podea și mifnile deja expor
te ale copiilor. Din cind în cînd. 
profesorii Ștefanîa Dinescu și 
George Chîraleu, care suprave-

gheau de pe margine antrenamen
tul, ișl Întrerupea» elevii, pentru 
unele sfaturi.

Apoi, la Floreasca, Liceul 24.

Reporta; de
Aurelian BREBEANU și 

Dragoș NEAGU

(Continuare în paa. a 2-a)
în 

frumoasa sală a Liceului 35. .,1. L. 
Caraglale".

Ora 15.30, In jurul panourilor de 
baschet, mare animație. Fete și

nsazJ tntr-cr Încăpere a clădirii 
unde se află biroul de recepția.

AVEM SCHIURI, 
N-AVEM BOCANCI

(Continuare (n r>ao. a 3-al

Anchetă de sezon

Centrele de închiriere
a materialelor sportive

vă satisfac?
Este un sdtvAr bine cunoscut : 

printre cel care-și petrec vacanța 
In diferite stațiuni <Je odihna »r 
allă mulfi tineri și chiar virstnici 
care doresc să se. relaxeze juciud 
volei sau handbal, valstnd pe lu
ciul gheții sau aburind Pe schiuri. 
Pentru aceștia s-au înființat In 
stațiuni și in unele orașe centre 
de Închiriere a diverselor mate
riale sportive. In ce măsură sa
tisfac cerințele solicitatorilor aces
te magazine, nc-am propus să 
flăm in vizita tăcută recent 
Tușnad-Băi.

MAI TNTT1 DESPRE 
PREFERINȚE

— CE SPORTURI VĂ PLAC 
ANOTIMPUL RECE ?

x
Am pus această întrebare unul 

număr de 40 de oameni, de dife
rite virate Și profesii. 12 ne-au 
răspuns că îl pasionează patina
jul, majoritatea posedînd și echi
pamentul respectiv ; io doreau să 
practice schiul ; 14 au optat pen
tru excursii, săniuș, tenis de 
masă șl șah, iar ceilalți șl-au ex
primat preferințe pentru alte ac
tivități recreative.

Prima concluzie 
noastre : dorințele 
variate. Cunoscuta 
tană le oferă pista 
și alte terenuri cu 
plrtij de schi, mal 
puțin, abrupte, o sală de jocuri 
și un centru de închiriere a ma
terialelor sportive, care funcțio-

a anchetei 
oaspeților sînt 
stațiune mon- 
laculul Ciucaș 
gheață, citeva 
mult sau mai

După cros, o miufă...
an-

B, 
fac 
de 
Cu

Ora 15. Sintem în „Pantell- 
moh”. unde este programat 
1 renamentul divizionarei 
Metalul. Dar fotbaliștii își 
apariția cu citeva minute 
Intirziere. Motivată. însă,
toții au participat la un cros. 
Acum, începe antrenamentul 
propriu zis.

Elevii antrenorilor Paul Po
pescu și D. Ignat efectuează 
sprinturi scurte, exerciții de 
gimnastică, după care urmează 
veșnic gustata „miuță", acum, 
mai tentantă ca oricind. Ia 
minus 4 grade.

Băieții

dese poftă de lucru ți dau 
ascultare, ca niște elevi sili
tori. indicațiilor antrenorilor. 
Roman, Iancu, Georgescu șf 
ceilalți se gîndesc la zilele 
returului, la meciurile care ii 
așteaptă și cărora vor să le 
facă fată cu succes, pentru a 
urca noi trepte în clasament.

Fotoreporterul nostru Dra- 
goș Neagu vă prezintă o sec
vență de la acest antrenament, 
iar în pagina a IlI-a puteți 
citi alte amănunte despre in
tențiile metalurgiștilor, în vii
torul sezon. Să știe și cititorii, 

adversarii !dove-se mișcă bine.

Dar. după cum aveam să con
statăm. centrul de închiriere 
strică adeseori buna dispoziție a

Tr. IOANIȚESCU

ADUNĂRI ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE

La „Semănătoarea", doar 3 la sută dintre membrii asociației99 9

participă la activități sportive
Cu zece ani In urmă, „Se

mănătoarea" era cea mai har
nică asociație sportivă din 
sectorul 7. Cei peste 2 000 
de membri. în marea lor 
majoritate tineri salariați a- 
parținînd uzinei cu același 
nume, își făceau simțită pre
zența într-o suită de con
cursuri și competiții, care 
îmbrățișau o sferă largă de 
discipline sportive: handbal, 
popice, volei, șah, tenis de 
masă fotbal etc.

Treptat, însă. fermentul 
pasiunii pentru sport a înce
put «ă dispară. Nu, nu a fost 
vorba de o metamorfoză în 
concepția despre sport a ti-

neretului de la „Semănătoa
rea". Oamenii au continuat 
să îndrăgească activitatea spor
tivă pe care au considerat-o 
absolut necesară, după orele 
de producție. O oră de des
tindere — zilnic — prin e- 
xercițiu fizic nu însemna alt
ceva decît o modalitate de 
a aborda cu o și mai bună 
dispoziție, cu elan sporit sar
cinile procesului de muncă. 
Atunci, ce a determinat, ră- 
mînerea în urmă a asociației 
sportive Semănătoarea, sufo
carea activității unor secții 
pînă la dispariție ? în toate 
cazurile, optica stranie a 
conducerii uzinei față de

ACORD ASUPRA DATELOR DE DISPUTARE

A MECIURILOR STEAUA-BUREVESTNIK DIN C.C.E.
Dupâ lungi tratative, con

ducerile tehnice ale echipelor 
Steaua și Burevestnik Alma Ata 
au căzut de acord asupra da
telor la care își vor disputa 
meciurile din cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei campioni
lor europeni, la volei masculin.

Ultima propunere a clubului 
Burevestnik a fost: 16 sau 17 
februarie la București și între 
21—24 februarie, la Alma Ala. 
Clubul ; Steaua a acceptat pro
punerea. precizînd că optează 
pentru 17 februarie (București) 
ăi 24 făbruari» (Alma Ata).

Este firesc?...
sport. Acesț aspect deși n-a 
constituit o noutate, a re-

T. BRADETEANU

(Continuare In pag. a 2-a)

cile ori n-am 
sportivi caretilnit

jeau nu după victoria ce 
le stătea la îndemină. ci 
după cea hărăzită co
legului. De cite ori n-am 
auzit pe stadion excla
mația : și eu. dacă aș 
fi fost în locul lui 
cite ori n-am fost 
torii atitudinii : de 
mie mi se cuvenea .
miul... Umoristul polonez 
Stanislaw Jerzy Lec are 
o vorbă de duh pentru 
aceste cazuri : „întinde- 
te după lauri ! Dar nu 
dună cei de pe capul 
altuia."

! De 
mar
fa pt, 
pre-

VICTOR BANC1ULESCU
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SCHIORII CAUTA Șl GĂSESC SOLUȚII
(Urmare din pag. I)

fl anului acesta, aniversarea a 
50 de ani de Ia înființarea 
Partidului Comunist Român.

Concursul va cuprinde 
curse de 5 km (pentru juni
ori și fete) și 10 km (pentru 
seniori) și se va disputa pe 
pîrtia de la poalele Dealului 
Negru. în afară de impor
tanța care o are pentru pre
gătirea schiorilor care în 
săptămînile următoare vor 
participa la o serie de con
cursuri internaționale, acea
stă deplasare a celor mai buni 
fondiști în județul Suceava, 
va avea — fără îndoială — 
și un bun rezultat propagan
distic printre localnicii care 
nu numai că au îndrăgit 
ultimii ani schiul, dar 
început să se și remarce 
competițiile național».

O DOLEANȚĂ 
A SCHIORILOR

Tn acest vitreg început 
sezon nu numai lipsa de 
padă face greutăți schiorilor, 
ci și unele întreprinderi care 
sînt bucuroase că îi pot găz
dui, dar în același timp nu 
se ocupă în măsură sufici
entă de funcționarea mijloa
celor mecanice urcat

pante. Este vorba tn special 
de schilîfturile din Bucegi 
care și anul acesta nu func
ționează cum trebuie. După 
multe intervenții, I.H.R. Si
naia a rezolvat pînă Ia urmă 
problema schiliftulul de la 
Cota 1500 și el a fost pus. 
în condiții bune, Ia dispozi
ția schiorilor. în schimb, cele 
două schilifturi de pe pan
tele superioare ale Vîrfului 
cu Dor funcționează după un

program fantezist făcînd 
mari greutăți «chiorilor al
pini cara au nevoia de ele. 
Șl aceasta fiindcă I.S.B.C. 
Sinaia nu Ie-a acordat aten
ția cuvenită, nu le-a înca
drat cu personal suficient șl 
nu Ie-a stabilit un program. 
Să sperăm că măcar acum 
cînd toți schiorii alpini s-au 
concentrat la Vîrful cu Dor, 
i.S.B.G. va face ca și schilif- 
turile să funcționeze normal.

CRISTIANII

Laureațiî anului sportiv 1970

Numărul 6- CALISTRAT CUTOV
S-a născut șre malul 

Dunării, dar n-a iu
bit padela sau pa- 

gaia, deși te trage dintr-o 
familie de pescari și, firește, 
și-a petrecut o bună parte 
din copilărie in barcă, ală
turi de tatăl său. Trăgea nă
vodul dis-de-dimineață, tau 
(n faptul terii, dar din Smtr- 
danul Nmi, ochii tăi căutau

• urcat spectaculos tn vîrful 
piramidei, ajungtnd In 1970 
primul boxer al țării și al 
șaselea tportiv român al a- 
nului.

De fapt, din 1965 și pînă 
în prezent n-a scăpat nici 
un prilej de a se remarca 
în țară și peste hotare. Cu
țov privește și acum eu e- 
moție la

în 
au 
în

de 
ză-

• KURT SCHNIDER, talentatul 
schior elvețian remarcat mat 
des In slalomul uriaș (al T-lea 
la campionatele mondiale din 
1970). a fost victimă a unei gra
ve căzături în slalomul uriaș 
de la Berchtesgaden (R.F.G.). 
în urma operației suferite. el 
a pierdut un rinichi șl va fl 
nevoit să se retragă din activi
tatea sportivă. De remarcat fap
tul că accidentul s-a datorat 
acroșajulul unui fanion cu bă
țul din material plastic, băt care 
bine înfipt în zăpadă, nu a ce
dat.
• ECHIPA FEMININA A 

FRANȚEI a obținut în slalomul 
uriaș de la Oberstaufen o vic
torie unică în felul ei: a ocu
pat primele cinci locuri în cla
sament, cele mai bune dintre 
adversare, vsst-germanca Roși 
Mittermaier șl austriaca Anne- 
Marle Proell, ocupind de abia 
locurile 6 și 7. Pini acum cea 
mai categorică victorie a aces-

comuna Smtrdanul

București.
1963 la asociația

primul tău tricou

FI5A
• S-a născut la 10 octombrie 1948, tn 

Nou.
• Are 1,73 m
o "

tei echipe, ear. domină de un 
deceniu schiul alpin feminin, era 
cea obținută smut trecut în co- 
borirea do Ia Badgastein, cînd 
schloareîe franceze «u ocupat 
primei» 4 locuri.

•VEDETE DE ÎS—ÎS ANI, DAR 
ȘI MARI SPERANȚE DE 15—16 
ANI, acesta este fără îndoială 
„secretul" succeselor schloare- 
lor franceze. In primele con- 

■ cursuri ale acestui an două ti
nere din echipa speranțelor s-au 
remarcat în mod deosebit: Da
niele Debernard (16 ani șl ju
mătate) șt Jocelyne Perillat (15 
ani și Jumătate). Daniele a ocu
pat locul 8 la slalomul special de 
la Maribor și locul 16 la uriașul 
de la Oberstaufen în timp ce 
Jocelyne, după ce s-a remarcat 
în primele coborîri (locul 10 ia 
Sestrleres șj 7 la Val d’Isere), 
s-a clasat a 10-a la slalomul de 
la Maribor șl a 3-a la „uriașul" 
de la Oberstaufen. De retinut 
că ele au luat plecarea In toate 
aceste curse în ultima grupă, 
deci cu numere deloc avanta
joase. Dar adevăratele talente 
înving șl aceste dificultăți...
• SUBCOMITETUL F.I.S pen

tru coborfre și slalom nu a fost 
de acord cu Instituirea unui 
campionat european pentru Ju
niori, așa cum se organizase 
la probele nordice din 1960. Si 
aceasta pentru motivul că la 
probele alpine cei mal buni ti
neri participă — cu succes — ia 
toate concursurile mari inter
naționale. Or. un titlu de cam- 

x pion al Europei ar putea să nu 
le facă un serviciu. Urmează ca 
congresul F.I.S. să ratifice hotă- 
rîrea subcomitetului.

COLEGIUL DF ANTRENORI 
PROBELOR ALPINE, con st 1- 
doar cu două luni în ur
și-a modificat componența 
cauza lipsei de activitate a 

unora dintre membrii săi. în ulti
ma sa ședință birom F.R.S.B a 
aprobat noul colegiu format 
din : Ion Berfndel (antrenor fe
deral). președinte, ion Matei, 
Mihai Bîră. C. Dtaconescu. K. 
Gohn și C. Tăbăraș, membri.

- ___ ... înâljime, 63,500 kg.
Face parte din clubul sportiv Dinamo 
A început să practice boxul în anul 
sportivd P.A.L. Brăila.
Este de meserie electrician.
Primul antrenor: Gh. Bobinaru. 
Antrenori actuali: Tifi Dumitrescu, E. Furesz ?i C. Nour.

PALMARES

Campion national de juniori la categoria mi-1965: —
nimâ.

1966: —
la de juniori în meciul cu Ungaria.

1967 : — Campion national de juniori la categoria semi
ușoară. în același an, îmbracă pentru prima oară tricoul 
reprezentativei de tineret, contra 
k.o.3 la Casella

1968 : — Campion national de 
bronz la J.O. din Mexic.

1969: — Campion național de 
pean la categoria semiușoară. Ccmpion balcanic la 
goria ușoară.

1970 : — Campion național 
tor al Dinamoviadei.

Debutează cu o victorie la puncte tn nafiona-

Italîei, cîștigînd prin

bulgarul Pilicev
Mexicul a adus blondului 
dinamovtst medalia de bronz. 
In schimb, la campionatele 
europene de la București, @a- 
listrat a triumfat, tncununtn- 
du-și cei șapte ani de mun
că de pînă acum cu centura 
de campion al continentului. 
Primul boxer român al anu
lui 1970 asudă astăzi la mun
te pentru a-și păstra, la eu
ropenele de la Madrid, me
dalia de aur. De la J.O. din 
Mexic, campionul nostru și 
al Europei n-a pierdut nici 
un meci. Să-i urăm, deci, ca 
în palmaresul său excelent, 
să înscrie noi izbînzi spor
tive.

secția de box a clubului Di
namo București. Aci, pe lingă 
competență, el a găsit tn an
trenori, oameni cu mare ex
periență de viață, pedagogi 
destoinici și prieteni. Condi
țiile. de pregătire, dar mai 
ales talentul său incontesta
bil, l-au propulsat. Cuțov 
cîștigă cu brio — în 1968 — 
primul său titlu de campion 
al țării, la seniori, impunîn- 
du-și definitiv prezența în 
echipa națională. Și, iată-l 
la Ciudad de Mexico, la J.O. 
Toți cei 37 de participant 
la categoria semiușoară țin
teau una dintre medaliile o- 
limpice. Boxeri mulți, ambi
ții mari, speranțe și mai 
mari. Știrile transmise de la 
fața locului ne întăreau tot 
mai mult încrederea în acest 
tînăr de ispravă I „Cuțov a 
trecut de finlandezul Nik- 
kinen", „Tunisianul Lahdhili 
a înclinat steagul în fața ro
mânului Cuțov". „Cuțov în
vinge după mari emoții pe

cu

seniori. Campion

ușoară. Cîștigâ-la categoria

euro- 
cate-

național de junl- 
l-a îmbrăcat in

seniori. Medaliat
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2 6—18 23 1 0

4 4 0 0 835—11

4 3 0 27—18 61

0 9—24 0

De azi, in sala Floreasca La început
de trimestru,PRIMUL TURNEU

2
1

0
0

3
2

4
o

4
4

2
3

6
4

3
3

0
0

— Deci, ati avut la dis
poziție întregul eșalon al 
speranțelor tirului nostru ?

4
clasamentul

4 0
Și

17—24
11—22

0 36— 2
1 19—16

al 
di-

3 0 0 3 3—28 0 
serii urmează să

Pe patinoarul artificial a- 
Miereurea Ciuc 

primul tur 
campionatul 
hochei.

Soia Petre (Dinamo Bv.)'. 
unul dintre juniorii lotului 
național care va fi prezent 
la startul „Cupei Unirii”

spre celălalt mal al Dună
rii, ta Brăila, acolo unde — 
auzise el — se practica un 
sport care-l atrăgea ca un 
magnet.

Era firav, dar antrenorul 
Gheorghe Bobinaru l-a pri
mit în sală și, în timp ce se 
ocupa de alți boxeri, nu-1 
scăpa o clipă din vedere. Ti
vea puștiul acesta o scinteie 
ce lipsea altora: viteză de 
reacție neobișnuită, calitate 
atit de necesară în box.

Cuminte, atent la sfaturile 
antrenorului. Calistrat Cutov

de campion 
ori, pe care 
1965, și este în stare să-ți 
vorbească ore în șir, fără 
să te plictisească, despre de
butul său în reprezentativa 
de tineret, cînd l-a scos din 
luptă, în ultimul rund, pe 
italianul Casella. Sînt mo
mente care nu se pot uita 
niciodată, mai cu seamă a- 
tunci cînd prilejuiesc satis
facții deosebite. Și. Cuțov nu 
se poate plînge că n-a tre
cut prin asemenea clipe, mai 
cu seamă de cînd a venit în

Romeo CALARAȘANU
N. R. Despre Cornel Dinu, 

cei de al 5-lea clasat tn an
cheta organizată de „Sportul" 
în rindul cititorilor săi. am 
publicat lin amplu reportaj in 
numărul nostru de Anul Nou. 
el fiind și primul fotbalist al 
anului 1970.

Fruntașii împărtășesc din experiența lor tinerilor

AL DIVIZIONARELOR

FEMININE A
în sălile

coperit din 
s-a încheiat 
seriei I din 
viziei B, la

Iată clasamentul i 
Tîrnava Od.

Secuiesc
Cooperatorul
Tg. Secuiesc 
Șc. sp.

M. Ciuc 
Dinamo B 
Voința
M. Ciuc 

Reamintim.
seriei a Il-a, desfășurată la 
Galați :

Dunărea 
Metalul Răd 
Comerțul 
Tg. Mureș 
Șc. sp.
Gheorghieni
în ambele

se dispute returul, după care 
primele două clasate în fie
care grupă vor alcătui un 
turneu de patru, în care se 
va Juca de asemenea tur-re- 
tur. Câștigătoarea lui va e- 
volua sezonul viitor în divi
zia A.

După cum se vede un drum 
lung și greu duce spre prima 
categorie a campionatului.

Poiana Brașov. început de 
ianuarie. în elegantul hol al 
noii clădiri a Grupului so
cial, 15 trăgători, băieți și 
fete, cu căști de protecție și 
înarmați cu puști și pistoale 
cu aer comprimat ochesc de 
zor în niște ținte. Nu era vorba 
de o secvență de film wes
tern. Nu. Pe acest minipoli- 
gon improvizat (dar bine a- 
menajat pentru a nu se pro
duce nici un fel de strică
ciuni) s-au antrenat două 
săptămîni membrii lotului de 
Juniori-tineret cărora federa- 
ția de specialitate le-a orga-

De azi pînă duminică, sala 
Floreasca găzduiește primul 
turneu (etapele 1, 2 și 3) al 
returului campionatului nați
onal feminin care progra
mează cîteva întîlniri impor
tante pentru viitoarea ronfi- 
.curație a clasamentului, ca, 
de pildă, A.S.A. Cluj — Mu
reșul Tg. Mureș, Voința Bu
curești — Voința Brașov. 
Constructorul București — 
Mureșul, Crișul Oradea — 
Sănătatea Satu Mare. A.S.A. 
— Crișul și Î.E.F.S. — Poli
tehnica București.

Programul etapei inaugu
rale prevedea discutarea ur
mătoarelor partide (în pa
ranteze. rezultatele din tur) : 
de la ora 10 : A.S.A. 
Mureșul Tg. Mureș 
Voința București — 
Brașov (61—62): de 
16: Politehnica București — 
Constructorul București

I.E.F.S. — Crișul 
(53—51), Sănătatea

— Rapid (55—69). 
acestor întreceri, 

diviziei A are 
înfățișare i

de sport

(Urmare din pag. I)

Cluj — 
(53—55). 

Voința 
la ora

(72—57). 
Oradea 
Sa tu Mare

înaintea 
clasamentul 
următoarea

1,
2.

Polit. Buc.
Rapid

9 9 6 910—484 18
9 7 2 569—477 16

3 I.E.F.S. 9 7 2 529—453 16
6. Voința Bv. 9 5 4 555—620 14
5. Crișul 9 4 5 497—534 13
6. Sănătatea S.M. 9 4 5 609—632 13
7. Constrictorul 9 4 5 465—466 13
3. Mureșul 9 3 6 488—535 12
9. A.S.A 9 1 8 461—551 10

10. Voința Buc. 9 1 8 479—540 10

Am fost întimplnați de recreați» 
mare cu o crîncenă bătălie cu 
zăpadă, care amenința să trans
forme in victime ferestrele școlii 
T i cabinetul splendidei săli de 
sport, profesorii Elena Sau Ma
rina ș! Traian Penea așteptau în
ceputul primei ore de educatte 
fizică din acest trimestru, cu cei 
dintt-a opta.

Recreația s-a sfîrșit. Eroi} bătă
liei din curte și-au făcut apariția 
în echipamentul de sport. Fetele 
de o parte a cortinei ce desparte 
sala în doua, băieții de alta, șl 
ora începe... Băieții, după o ușoa
ră încălzire, efectuează, o dată cj 
profesorul, exerciții de gimnasti
că (foto 2), iar fetele lucrează la 
spaliere. Pe margine, cîteva eleve 
în uniforme nu participă la oră. 
Ne apropiem cu aparatul, dar u- 
nele își întorc repede fața de la 
obiectiv (foto 3). Le cerem expli
cații. „Noi am uitat echipamen
tul...". „Eu am făcut entorsă...”, 
„Am scutire pentru educația fi
zică...", „Fac gimnastică medica
lă...". „Am cerut voie pentru ora 
de azi..." Scuze în mare parte ne
întemeiate. după cum ne preciza 
profesoara San Marina...

Peste o jumătate de oră ne a- 
flam în sala Liceului N. Bălcescu, 
supraaglomerată ca la un carna
val. Profesorii Leonid Sorbală și 
Constantin Tttdose se străduiau

alei raidul nos-

urmare,

Tones cu.. 
întrerupt

•cum, la Incepu- 
sâllle școlilor sini

d.n răsputeri să nu se Incomode
ze unul pe altul — „Se repară 
sala cealaltă, de aceea stntem așa 
tie mulți” — ne-au explicat cei 
doi profesori.

Proferăm colțul fetelor care au 
ea temă, acum, executarea dri
blingului șl a pasel la baschet...

Un ultim popas la Liceul Mihai 
Viteazul. în sală, numai 3 elevi, 
dintre care doi jucau baschet „unu 
la unu" de-a latul sălii, iar celă
lalt cronometra (foto 4). Erau 
componențl ai echipei reprezen
tative a liceului care trebuia să 
aibă antrenament. Am ajuns la 
jumătatea programului, dar pro
fesorul șl ceilalți 9—10 jucători 
lipseau. „A plecat șl dlnsul fiindcă 
n-a avut cu cine să facă antrena
ment", ne-a spus „cronometrorul" 
Sorin

Am 
tru...

Prin 
tul trimestrului, 
din nou pline de dimineața pină 
seara. Nu însă toate. Unele mai 
vorbesc de lipsa de exigență a 
profesorilor, față de cel ce fug 
de educația fizică și, in schimb, 
aleargă după scutiri medicale, față 
de cel care lipsesc de la' antre
namente șl — de ce nu ? — de 
la datoria față de el înșiși.

Clasamentul diviziei A,

după turneul de la Timisoara
2 1567—1279 36
4 1393—1175 34
6 1476—1344 -
6 1437—1224
8 1479—1398
9 1363—1407
9 1303—1236

10 1293—1329
7 12 1246—1366
4 15 1182—1399
3 16 1323—1452

Farul Constanța
19 2 17 1120—1473

1. Dinamo
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

1J.
11.
12.

„Poli" Buc. 
,.U“ Tim.
Steaua
Rapid 
„Poli“ Gl. 
„U” Cluj 
T C.H.F.
LE.F.S.
..Poii“ Cluj 
„Poli" Bv.

19 n 
19 15
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13 
13 
11
19
10

9

32
32
30
29
29
28
26
23
22

„CUPA SPORTUL"

21

1. Dinamo 165 P
2. „Poli" Buc. 146 P
3. „U“ Timișoara 132 P
4. Steaua 126 P
5. Rapid 117 P
6. ,.U“ Clu| 10? P
7. I.C.H.F. 93 P
8. „Poli" Galați 91 P
9. I.E.F.S. 76 P

10. „Poli" Bv. 44 P
11. „Poli" Cluj 43 P
12- Farul Constanța 35•P

(Urmare din pag. 1)

ieșit «1 din lucrările adună
rii generale * asociației spor
tive.

Iubitorii «portului d» la 
„Semănătoarea". — ne spu
nea tovarășul I. Nemeș, 
președintele Consiliului pen
tru educație fizică si sport 
al sectorului 7, care a luat 
parte la adunare — au ținut 
să evoce, cu acest prilej, fe
lul cum, pe rînd, viața u- 
nor echipe a fost serios pri
mejduită. Echipa de fotbal, 
de pildă, care activa în .ca
tegoria „promoție", nespriji
nită de către factorii inte
resați, a regresat continuu, 
pînă ia retrogradarea el în 
campionatul pe sector. Ulte
rior, prin, Reprezentarea la 
meciuri, echipa, practic, s-a 
autodizolvat... Aproape la fel 
s-au petrecut lucrurile cu e- 
chipa de handbal, care activa 
în municipiu. Dar, motivîn- 
du-se lipsa de elemente (?) 
care să-i asigure rezerve la 
valoarea titularilor, echipa a 
dispărut ți ea. Trist a fost 
și destinul echipei de volei.

de 
din 
s-a 
du- 
te- 

fost

ADUNĂRI ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE
Nesusținută moral și mate
rial (pe terenul de antrena
ment și de desfășurare a com
petițiilor — comun cu cel 
de handbal — conducerea u- 
zlnei a avizat construirea li
nei hale și a unui puț 
mare adîncime, evident, 
rațiuni profesionale. Ce 
oferit. însă, în schimb, 
pă dezafectarea acestui 
ren ? Nimic...) echipa a
transferată, la sugestia Con
siliului pentru educație fizi
că și sport al sectorului 7, 
la o altă întreprindere. A- 
cum, fosta echipă — deveni
tă „Electra", este fruntașă în 
campionatul diviziei B.

O totală lipsă de interes 
față de baza materială a a- 
sociației sportive s-a mani
festat «1 în cazul arenei de 
popice. Sportivii au înțeles 
că unele nevoi presante 
obligat 
dea — 
popice 
devină 
grup de salariat} nou anga
jați. Numai că promisiunea 
de a restitui beneficiarilor ei 
de drept această arenă, du-

conducerea uzinei 
temporar — arenei 
o altă utilizare, 
dormitor pentru

au 
să 
de 
să 
un

6 luni de 
sine die.

Pă 
git 
mai bine de 
de popice a ____ _  ________
mitor... în aceste condiții, e- 
chipa de popice a .Semănă
toarei" a fost nevoită să în
chirieze o altă arenă, situată 
în alt sector. Cu alte cuvin
te și bani șl timp pierdut. 
Este firesc T

în momentul d« față, .Se
mănătoarea" desfășoară o ac
tivitate mal bună, numai cu cel 
20 de tineri care compun 
secția de box (e drept, o ac
tivitate fructuoasă, dirijată 
cu pasiune și pricepere de 
antrenorii Gh. Zamfirescu și 
I. Nicolau), cu alți 12 tineri 
din recția de modellsm (două 
titluri de campioni naționali 
la machete și '.a individual 
și la echipe) și cu alți 12 
popicari, prezent} la „promo
ție". în condițiile de pregăti
re amintite. Așadar, din pes
te 2 000 de membri cit nu
mără asociația uzinei, numai 
44 sînt cuprinși, in mod or
ganizat, în activitatea spor
tivă. Sigur, s-ar mai puica 
vorbi și de activități la șah

zile, s-a prelun- 
Iată. au trecut 

14 luni șl arena 
rămas tot dor-

șl tenis de masă, dar lipsa 
unor săli de sport, a unui 
club (cum s-ar cuveni să e- 
xîste într-o uzină dintre ce
le mai mari din Capitală) de
termină apariții pasagere ale 
tineretului 
ne.

în aceste discipli-

★
oare perspective 
readuce „Semănă-

Există 
pentru a 
toarea" în pnm planul ac
tivității competlționale ? Răs
punsul poate fi afirmativ, 
numai dacă consiliul teocla-

nizat o tabără de pregătire 
pe timpul vacanței de iarnă.

„Am selecționat 28 de spor
tivi (20 de băieți și 8 fete) , 
ne spune cunoscutul antrenor 
Viorel Manciu, conducătorul 
taberei. Ne-am orientat că
tre acei sportivi susceptibil’ 
de a ne reprezenta la euro
penele din august de la Suhl 
(R. D. Germană) ca și cei 
cu perspective mai îndepăr
tate, de pildă, pentru J. O. 
1976. De asemenea, din do
rința de a stimula . activita
tea undr centre, am invitat 
doi țintași. Amalia Mihalache 
(Focșani) ș! Ovidiu Delescu 
(Iași), chiar dacă valoarea lor 
actuală nu se ridică la nive
lul loturilor republicane".

— Da. Cu trei excepții : au 
lipsit din motive obiective 
Safta (bolnav), Coliban si 
Codreanu — solicitați de pre
gătirea unor examene. Vom 
crea însă, în perioada care 
urmează, condițiile pentru 
ca și acești trăgători să atingă 
cît mai curînd plafonul co
respunzător de instruire.

— I-ain văzut pe „po
ligon" 
siu.
Rotaru. S-au antrenat 
ei ?

și pe Virgil Atana- 
Dan Iuga și Nicolae 

Ș’

—• Motivul principal
prezenței lor la Poiana 
constituit nu atît pregătirea 
lor ci dorința de a împăr
tăși din experiența lor celor 
mai tineri. Și astfel, alături 
de multiplele cunoștințe ale 
vechiului și inimosului antre
nor arădean, Ioan Quintus, 
tinerii trăgători au putut be
neficia și de îndrumarea unor 
ași ai tirului de la noi, mal 
ales că cei trei s-au arătat 
foarte sîrguincioși și comoe- 
tenăi.

al 
l-a

— O ultimă Întrebare: 
practic ce 
naiul unei 
nament ?

a cuprins jur- 
zile de antre-

— După 
—15

înviorarea de 
minute, cotidian se 

efectuau trei antrenamente a 
5—6 ore (2—3 ore de pregă
tire fizică generală — schi —

ției sportive (președinte. Oc
tavian Dumitrescu) se va 
bucura, cel puțin de acum 
încolo, de sprijinul condu
cerii uzinei, al tovarășului 
director general, Ing. I. Căpă- 
țînă, de altfel, cîndva, un 
om foarte sensibil la nevoile 
dezvoltării activității sporti
ve. Participant!! la adunarea 
generală a asociației așteap
tă un asemenea sprijin, 
poate că, aceste speranțe 
vor rămîne deșarte...

AZI, LA GRIVIȚA ROȘIE...
Consiliul asociației sportive 

„Grivlța Roșie" se pregătește să 
facă bilanțul unul an de muncă, 
să prospectez» posibilitățile pentru 
amplificarea și diversificarea ac
tivității de educație fizică șl aport 
In 1971. Dacă 1970 a fost un an 
fructuos sau nu, se va vedea din 
discuțiile pe care le vor purta 
reprezentanții celor peste 3700 de 
membri.

Intr-adevăr, la 15 ianuarie va 
avea loc In sala clubului uzinei 
adunarea de analiză a activități! 
șl desemnarea noului consiliu de 
conducere al asociației. Evenimen
tul a fost pregătit eu minuțiozi
tate. La 17 decembrie consiliul 
asociației a avut o ședință, cu 
prilejul căreia s-au prelucrat in
strucțiunile comune ale C.N.E.F.S., 
U.G.S.R., U.T.C., M.I., UCECOM, 
eu privlr» la afunărll» ți eonfe-

Și, 
nu

rințele ce se desfășoarâ, în aceste 
zile, 1n întreaga țară S-a trecut 
Imediat la redactarea dării da 
seamă, a raportului comisiei de 
cenzori (pe 1970), planului 
măsuri, ‘ ____
sportiv șl proiectului de buget pe 
1971. La ora aceasta, majoritatea 
materialelor sînt gata.

O atenție deosebită a fost acor
dată aspectului propagandistic al 
bilanțului sportiv pe anul 1970. 
Au .’.ost tipărite invitații ce vor fl 
date membrilor consiliului, a! co
misiilor de cenzori, membrilor 
secțiilor pe ramură de sport, an
trenorilor, sportivilor "runtașl. șl 
responsabililor sportivi din gru
pele sindicale. De asemenea, s-au 
tipărit afișe, care au fost plasate 
ia porțile uzinei, șl 1n ateliere. 
Conferința asociației ;.Grtvfța Ro
șie". poate —. deci — Începe...

... de
proiectului de calendar

și vreo 60 de minute — di
verse Jocuri: baschet, VQiei, 
fotbal, plus două ore de 
pregătire specifică : lucru cu 
pușca și pistolul cu aer com
primat). La acest ultim ca
pitol, unde ponderea a căzut 
pe latura tehnică, am înre
gistrat contribuția valoroasă 
a antrenorului Quintus și a 
lui Atanasiu, Tuga și Rotaru. 
■S-a lucrat în patru grupe pe 
15 linii de tragere. Alături 
de specialiștii acestui gen de 
arme (cu aer comprimat și 
glonț) s-au antrenat Ar“sase 
taleriști, dar ei au făcut nu
mai pregătire fizică. în sfîrșit. 
au mai avut loc și alte acti
vități, de ordin cultural, de 
pregătire teoretică. Ne am 
străduit să asigurăm o instru
ire completă, cît mai folosi
toare. Am observat mult in
teres și din partea sportivi
lor. Sper că roadele acestei 
instruiri se vor 
prin rezultatele 
din acest sezon ca 
viitoare.

Păreri similare 
mat și secretarul 
federației, 
BARANI 
pregătirea) 
trenori.

Intr-un ____ ..
spune că organizarea taberei 
speranțelor tirului românesc 
în această vacanță «le iarnă 
a însemnat o reușită, o ac
țiune care nu va trebui însă 
să rămînă singulară. Ne gîn- 
dim mai cu seamă la solici
tarea sportivilor fruntași in 
procesul de instruire a tine
retului.

acestei 
materializa 
superioare 
și din cele

prof.
(care
ca și

au expri- 
general al 
GA VRII A 

a următit 
ceilalți an-

cuvînț, se noa*o

C. COMARN1SCHI

La Cluj

SIMPOZION DEDICAT
EDUCAȚIEI FIZICE

SI SPORTULUI
ÎN RÎNDURILE

ADOLESCENȚILOR
.Sub egida cabinetului me- 

todico-științific 
C.J.E.F.S. Cluj, 
te 
va 
în 
le
„Educația fizică și sportul in 
perioada pubertății și adoles
cenței". Dintre referatele care 
vor fi prezentate cu acest pri
lej cităm pe cel al acad. prof, 
dr. Eugen A. Pora, intitulat i 
„Aspecte biologice ale perioa
dei pubertății și adolescenț«’i“, 
cel al conf. Dumitru Aluaș 
„Factorul social și importanta 
lui în educația fizică și spor
tul din perioada pubertății și 
adolescenței", precum și co
municările prof. M. Vucescu 
și Adalbert Barta „Corelația 
dintre educația fizică și inte
lectuală la puberi și adoles
cenți", „Aspecte metodice ale 
antrenamentului cu tinerii a- 
tleți" (dr. I. Arnăut, Gh. Biro, 
Gh. Kiss), „Unele particulari
tăți ale antrenamentului la ti
nerii boxeri" (antrenor 1. 
Chendreanu), „Planul de in 
sfruire metodică a liiu-illpr 
fotbaliști" (antrenor Ștefan 
Naghi).

15 ani de 
desfășura 

orașul de 
Feleacului,

de pe lingă 
care împlineș- 
activitate, se 

azi și miine 
la poale- 

simpozionul
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PE AGENDA ACEEA! ilAIII
IM OBIECTIV: Turul campionatului diviziei A (VIII)

DIVIZIONARELE C AU IEȘIT PE TEREN

Este, desigur, inutil de demon
strat că potențialul global al 
unu* echipe depinde direct de 
modul in care a fost concepută 
și realizată construcția acesteia, 
atît pe compartimente, cit șl In 
ansamblul ei. Operațiunea In cau
za constituie o adevărată cheie 
de boltă, și dacă ea nu se dove
dește a fi fost bine gîndită și 
Înfăptuită la timpul potrivit, adică 
în perioada de pregătire, conse
cințele devin greu de evitat In 
perioada competițională.

In general privind lucrurile, 
n-am putea spune, firește, că 
nu există suficientă preocupare 
din partea conducerilor tehnice 
ale echipelor noastre divizionare 
In direcția alcătuirii unor for
mații omogene, cu compartimen
te bine echilibrate din punct de 
vedere valoric. Totuși, desfășura
rea primei părți a campionatu
lui ne-a relevat, printre altele, și 
faptul că mai silit multe de fă
cui în această direcție.

Pe baza notelor acordate la 
meciuri de către cronicarii noștri, 
iui clasament al compartimentelor 
după desfășurarea turulții cam
pionatului ar indica următoarea 
ordine a primelor trei : apărare : 
Universitatea Craiova 7,50, Rapid 
7,46, Dinamo 7,45 ; mijloc : Farul 
7,45, Univ. Craiova 7,36, St. roșu 
7,33 ; atac s St. roșu 7,09, Sport 
Club Bacău 7,03, C.F.R. Cluj 6,08.

Deșt notele implică, in general, 
așa cum am mal avut prilejul 
să o subliniem, un procent de 
relativitate, trebuie să recunoaș
tem că ierarhia rezultată prin al
cătuirea mediei lor nu se depăr
tează prea mult de realitate.

Apărările au cuvlntul Un cuplu car« promite multe goluri : Dumitrache ți Doru Popescu (ambii în tricouri albe)

9 JUNIORI
LA VOINȚA BUCUREȘTI
Jucătorii divizionarei C 

Voința București și-au reluat 
pregătirile pe data de 5 ia
nuarie, efectuînd 4 antrena
mente pe săptămînă. După 
plecarea antrenorului Tache 
Macri, conducerea tehnică a 
echipei a fost încredințată 
metodistului clubului. Gh. 
Rotaru, care va fi ajutat de 
Gh. Bîzgu, căpitanul forma
ției.

„Deși avem cea mai tînără 
echipă din seria a II-a (me
dia de vîrstă 20 de ani) spe
răm. ca în final, să evităm 
retrogradarea, ne spunea C. 
Furcelea, vicepreședintele clu
bului. Pentru realizarea ace
stui deziderat s-a pornit în 
pregătire cu un lot de 25 de 
jucători, dintre care 9 sînt

juniori i 2 din pepinieră pro
prie w (Filimon și I. /Marin) 
și 7' proveniți de la Școala 
sportivă nr.
mîna 
prof.

2, ieșiți din 
priceputului antrenor 
Traian Tomescu.

Aurel PĂPĂDIE

LA BERCA
apelul antrenorului Ion

ceasta perioadă pe pregătirea fi
zică generală, apoi pe omogeni
zarea compartimentelor. Antreno
rul Bujor Bălcăcean are la dis
poziție un lot numeros șl, îm
preună cu jucătorii, șl-a pro
pus ca echipa să albă în con
tinuare o comportare foarte bună 
în campionat. In prealabil, for
mația făgărășeană va evolua în 
competiția organizată de comisia 
de fotbal a județului Brașov și 
dotată cu ~ 
viu

INFUZIE DE TINERET
LA ELECTROPUTERE

CRAIOVA

La _____ ____  ... _
Mărgineanu, cel 18 Jucători ai 
divizionarei C PETROLUL BER
CA s-au prezentat de mai bine 
de o săptămînă la pregătiri. Pen
tru început, Jucătorii se antre
nează patru zile pe săptămînă, 
urmînd ca, treptat, să Intre în
tr-un regim mai intens de pregătire, 
atît ca durată cit și Ca efort. Con
ducerea echipei a perfectat cu 
diverse formații opt Jocuri de 
verificare. Primul meci va avea 
loc in ziua de 22 ianuarie. Iată 
șl numele Jucătorilor care pot 
fl văzuți. In aceste zile geroase, 
antrenîndu-se pe stadionul din Ber
ea: Slmionescu, Iile, Țurcan, Costă- 
chescu, Ghlță, Neagu, Ionlță, 
Roșea, Ivănuș, Șerbănescn, Cara- 
man. Maxim, Barbu, Rotaru, Ho- 
ram, Monea, Roșu șl Constantin.

M. PLOPEȘANU — coresp.

LA FAGÂRAȘ
Lidera seriei a VIII-a, CHI

MIA din localitate, a în
ceput antrenamentele- de cîteva 
zile. Accentul va fi pus în a-

„Cupa memorials Sil-
I’loeșteanu".

L. VALENTIN

LA SIBIU

cores.

pentru 
oblecti-

„Vrem să ne calificăm 
barajul divizel B“, lată 
vul care-1 animă tn pregătire pe 
jucătorii echipei Independența, 
fruntașa seriei a Vl-a. Cel doi 
antrenori — O. Recer șl L Mun- 
tenu — au la dispoziție un lot 
complet tn care au fost promo
vați, recent, trei Juniori din pe
piniera proprie : Frum, Matei «I 
Ciumbrudeanu. Conducerea teh
nică a echipei a întocmit progra
mul meciurilor de verificare din 
luna viitoare, care arată astfel : 
cu Metalul Alud (4 șl 7 februa
rie), cu Chimia Făgăraș (11 și 
1«» “ —.............. ’
21)
(25

GH.

cu Gaz metan Mediaș (18 șl 
șl cu Corvinul Hunedoara 

Șl 28).
TOPIRCEANU coresp.

Constatarea cea mal pregnantă 
este aceea că apărările dau, a- 
proape fără excepție, un randa
ment superior liniilor do atac, 
ceea ce se observă, de fapt, șl 
In evoluțiile echipei reprezentative 
al cărei compartiment defensiv 
constituie punctul său forte. 
Această realitate exprimă, de alt
fel. o tendință anume, proprie 
astăzi marii majorități a școlilor 
fotbalistice din lume, aceea de a 
se pune accentul pe sporirea ca
pacității șl siguranței apărării, 
pe întărirea liniilor din spate. Șl 
la noi, unde nota de prudență 
prin Închiderea Jocului — îndeo
sebi la meciurile din deplasare — 
se face destul de simțită, antre
norii par a fi preocupați mai 
întîl de alcătuirea unei linii de 
fund dt mai sigure șl a unui 
cuplu valoros de mijlocași, lăsSnd 
la urmă rezolvarea problemei 
Înaintării. Nu-1 deci de mirare că 
la toate echipele din primul nos
tru eșalon (cu mid excepții) apă
rătorii slnt cel care se disting 
mal mult șl mal ușor In Jocurile 
de campionat, comparativ cu co
echipierii lor din față.

sltulndu-se, tn virtutea oriterlu- 
lul notelor, Înaintea tuturor celor
lalte compartimente defensive ale 
echipelor noastre divizionare, apă
rarea cralovenllor Ișl justifică 
poziția prlntr-o mal mare omoge
nitate, ca șl prin constanța com
portării ei de-a lungul celor 15 
etape ale turului. Media notelor 
acordate jucătorilor din linia de
fensivă a echipei cralovene osci
lează Intre 7.13 (limita minimă 
înregistrată da fundașul Nicules- 
cu) și 8,06 (cea maximă, a fun
dașului central Deselnlcu. care 

In

întregii apărări est# Influențată 
de media scăzută a lui Dan (nu
mai 8,72) șl de cele, de asemenea, 
mal modeste ale Iul Codrea (7) 
șl Pop (7,15). Si 1* Dinamo, as
pectul noomogenltățll șl Incons
tanței în comportare lese evident 
în relief, comparînd, de pildă, 
media obținută de Dinu (8) cu 
aceea a lui Cheran (6,93). care 
exprimă o netă diferență valorică 
între cei doi colegi de echipă.

La celelalte formații, fenomenul 
semnalat ne apare șl mal preg
nant, deși în unele cazuri (C.F.R. 
Timișoara, C.F.R. Cluj, Progresul, 
Jiul) s-ar putea vorbi totuși de 
o oarecare omogenitate șl chiar 
de constanță în comportare, dar 
la polul opus. Adică o omogeni
tate de un slab nivel valoric șl 
o constanță în evoluții mediocre 
ale apărărilor respective.

Liniile de mijloc sub reflector

cu) șl 8,06 (ce* maximă, a 
Cașului central Deselnlcu. 
a avut un sezon foarte bun 
toamna trecută).

Cifre comparativa

' în schimb, 1* Rapid, deși por
tarul Răducanu apare cu una 
dintre cele mai mari medii * no
telor (8,50), aprecierea globală a

O situație interesantă o prezin
tă clasamentul liniilor de mijloc. 
Cel doi mijlocași al Rapidului, 
Dinu șl Dumitru, care alcătuiesc 
—- poate — cel mal bun cuplu al 
diviziei A, nu apar in primele 
trei locuri, datorită îndeosebi fi
nalului mal slab al celui din 
urmă. în schimb, mijlocașii Faru
lui (Badea șl Tănase) constituie 
adevărate revelații prin Jocurile 
prestate în turul campionatului, 
ambii dlstlngîndu-se atît in fa
zele de apărare, cit șl in cele 
de atac ale echipei lor. Remar
cabilă poate fl apreciată și evo
luția cralovenllor Strtmbeanu șl 
Ivan, mal ales a acestuia din 
urmă dintre el, aflat în continuă 
ascensiune.

La majoritate* celorlalte echi
pe, insă, liniile de mijloc nu 
slnt omogene. La Dinamo, de 
pildă, Radu NunweiUer are evi
dent o clasă superioară de Joc 
față de cel ce-1 acompaniază

F.C. ARGEȘ, ÎN PREGĂTIRE

LA BĂILE HERCULANE

(Sâlceanu și, mal ales, Mustățea), 
după cum la Steagul roșu, Pes- 
caru dă un randament mal bun 
decit colegul său de linie Cadar.

Cartea de vizită a atacanților

Ședința de analiză a clu
bului F.C. Argeș și o rigu
roasă vizită medicală au pre
mers deplasării jucătorilor 
piteștesni la Băile Herculane 
unde, timp de trei săptămîni, 
vor efectua perioada de pre-

gătire (și... tratamente) în ve
derea reluării campionatu
lui. După expirarea ei, arge
șenii vor reveni pentru cîteva 
zile la Pitești, înaintea unui 
proiectat turneu în străină
tate.

In privința înaintărilor, turul 
campionatului, a relevat — așa 
cum s-a subliniat șl într-una din 
retrospectivele anterioare — o 
stare nesatisfăcătoare de lucruri. 
Chiar și llnta de atac a Steagului 
roșu, care, potrivit aceluiași cri
teriu al notelor, pare a se fl dis
tins cel mai mult în sezonul de 
toamnă, nu-șl poate atrage apre
cieri entuziaste, deși Dumitriu II 
șl mal ales Gydrfl au avut unele 
evoluții remarcabile. Fiindcă, ori
cum. cifra de 10 goluri Înscrise 
in 15 meciuri nu constituie o 
carte de vizită care să impresio
neze. Iar dacă echipa din Brașov 
a reușit, totuși» să cîștlge cele 
mal multe meciuri în deplasare, 
înclinăm să credem că meritele 
mal mari au fost de partea Iul 
Adamache (care, după spusele 
martorilor oculari, * apărat une
ori senzațional) șl coechipierilor 
din apărare.

In privința liniei de atac a Iul 
Sport Club Bacău» care are de 
asemenea o medie peste 7 a no
telor, aprecierea globală nu poate 
fl laudativă dectt In cazul unora 
din evoluțiile de pe teren pro
priu. Este drept că din compo
nența el a lipsit multă vreme 
Dembrovschl, dar tocmai această 
absență a pus încă o dată în lu
mină diferența de valoare care 
îl separă încă pe internaționalul 
băcăuan de colegii săi. De fapt, 
lipsa de omogenitate valorică este 
o caracteristică a aproape tuturor 
compartimentelor ofensive ale 
echipelor noastre divizionare. La 
Dlnamo, deși comportarea ascen
dentă a lui Doru Popescu con
stituie o realitate dătătoare de 
speranțe, Dumitrache se detașea
ză Încă destul de net de ceilalți 
colegi de linie ; la Rapid, cu tot 
travaliul remarcabil pe care-1 de
pune Năsturescu, Neagu rămine 
singurul om de gol ; la Steaua, 
Tătaru șl-a lăsat evident tn urmă 
coechipierii din punctul de ve
dere al maturității șl eficienței 
in Joc ; la F.C. Argeș, Dobrih 
(cînd este in zl bună) se ridică 
mult peste ceilalți, după cum la 
U.T.A. Domide șl Fl. Dumitrescu 
reprezintă aproape totul tn atac.

în căutarea echilibrului valoric
După cum se poate deci con

stata, aproape nici una dintre 
echipele diviziei a nu se află la

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
CENTRELE DE ÎNCHIRIERE A MATERIALELOR SPORTIVE

(Urmare dia paff. V
vizitatorilor. Iată c* na-a declarat 
medicul chirurg EtJGEN DRAGO
MAN (Sibiu) :

— Nu slnt nici prea bătrtn pen
tru a fl Intimidat de o oobortre 
pe schiuri sau o alergare pe ghea
ță și nici atît de tlnăr Incit să 
escaladez zllnio munții. Am vrut 
să fac din toate cite puțin. Să a- 
lunec pe gheață sau să merg pe 
schiuri, dar n-am putut, Intruclt 
n-am găsit patine șl ghete pe 
măsura mea șl nici bocanci pen
tru schiuri.

— Ce materiala sportiva doriți 
șl nu le găsiți la centrul dg închi
riere 7 arn întrebat-o pe MAGDA
LENA MOLDOVAN, economistă 
din București

— Există un asemenea magazin 
In localitate? N-am știut pînă 
acum. Se pare că e ascuns pe 
undeva, pentru că dacă l-aș fi 
descoperit, aș fl Închiriat și eu 
o ■ pereche de patine sau de schi
uri. Vara, joc baschet șl fac na- 
tație, iarna iml place să schiez. 
Păcat ! Miine ml se termină va
canța.

NICOL AE GEORGESCU, tehni
cian la uzina al Mali Ploiești, 
vine de mal mulțl ani la Tușnad, 
pentru că îl plac clima și pei
sajul stațiunii. De data aceasta 
și-a adus șl băiatul.

— Cllld am auzit că s-a înfiin
țat un centru de închiriere, m-am 
bucurat nespus. Pentru copil am 
găsit patine, pentru mine nu. Nu 
e păcat să ai atîta gheață și să 
nu poți să patinezi 7 Nu spun că 
Ic-aș fi Închiriat In flecare zl, In- 
trucit tarifele le fac mal greu 
accesibile, dar de cîteva ori am 
simtit nevoia să patinez.

— Iml permiteți aă Intru șl eu 
tn discuție 7 Mă numesc Login 
lonescu, slnt ofițer în București. 
Am vizitat acest centru șl, după 
părerea mea, are mal mult aspect 
de magazie, unde totul se află 
claie peste grămadă. Am vrut să 
Închiriez o pereche de schiuri, 
dar lipsesc cu desăvlrșlre bocancii. 
Și Încă ceva s programul centru
lui mi se pare Incomod, adică e 
deschis cite o oră dimineața Șl 
seara. Dacă patinezi sau schlezl 
numai cîteva ore, trebuie să porți 
apoi după tine materialul Împru
mutat.

NU VI SE PARE CIUDAT ?
Am mal stat da vorbă șl cu 

alți oaspeți al Tușnadulul, păre
rile lor fiind Identice cu cele ale 
interlocutorilor menționați. Am 
considerat necesar, de aceea» să 
aflăm șl opinia tovarășului Pal 
Ordbgh, responsabilul centrului 
de închiriere.

— Ce părere aveți 7 Reușiți 6â 
aatlsfaceți nevoile aollcltanților de 
materiale sportive 7

— Vă mărturisesc sincer că nu 
slnt mulțumit de ceea ce punem 
la dispoziția amatorilor de sport. 
Dispunem de 76 do săniuțe, 29 
perechi de patine montate șl cu 
cheie, peste 30 de perechi de 
schiuri, dar ne aflăm deseori In
tr-o situație bizară : avem schiuri, 
dar n-aveam bocanci șl hanorace, 
Inchlriem patine, dar fără ghete. 
NI s-a promis că Inventarul va fi 
completat cu tot necesarul. De a- 
semenea, aștept să tie amenajate 
rafturile tinde să putem sorta 
echipamentul.

— Centrul
— e mal 
poate așa

— Iată cum ! Eu slnt organiza
torul sportiv-cultural al stațiunii. 
Excursiile Iml iau 3—4 ore pe zi. 
Iar după-amiază supraveghez di
versele activități sportive la club. 
In același timp, slnt responsabilul 
orchestrei cu care fac, de cîteva 
ori pe săptămină, repetiții, iar 
uneori trebuie să ajut Ia pregăti
rea spectacolelor. Judecați Ș> dv. 
dacă le pot cuprinde pe toate !

Undeva. Interlocutorul are drep
tate.

după cum am aflat 
mult închis. Cum 
ceva 7

CEEA CE NU SE ȘTIE
Există în LB.C. Tușnad un ser

viciu care se ocupă în exclusivi
tate <le activitatea de agrement. 
Iată de ce am bătut și la 
biroului tovarășului Ladislau 
lso, șeful acestui serviciu.

— Am discutat cu o parte 
beneficiarii centrului de Închirie
re. șl mulțl dintre ei semnalau 
aceleași necazuri. Nu credeți că 
magazinul n-a fost suficient de 
bine organizat 7

— S-ar putea să «veți dreptate. 
Dar dacă ar fi trebuit să stăm de 
vorbă acum un an, am fi avut șl 
mai multe motive de nemulțu
mire. Nu dispunem de un local, 
materialele erau uzate și mai 
prost întreținute. In ultima vreme, 
s-au găsit cîteva soluții. Vizitatorii 
ne-ar putea ajuta concret, discu- 
ttnd cu noi ce s-ar putea face 
pentru satisfacerea doleanțelor lor.

I-am adus la cunoștință păre
rile exprimate de cei pe care l-am 
chestionat Sperăm că șeful ser
viciului de resort și conducerea 
stațiunii Ișl vor da seama de ca
rențele activității sportive de agre
ment, ca șl de cele ale centrului 
de închiriere.

ușa 
Ta

din

Desen de AL. CLENCI U

fZviMiRutve 
ÎNCHIRIERE 

a MATER'AVtP’ 
SțtoFtVlVE’

— Și dacă n-aveți bocanci, cum coborîm cu schiurile ? 
j — Simplu. v«„instal«ji pe o săniuță,

ora actuală în situația de » fi 
reușit să realizeze o construcție 
perfectă, un echilibru între com
partimente, ca șl o omogenitate 
la un ridicat nivel valoric a aces
tora. Flecare dintre ele are încă 
(mal multe sau mal puține) „găuri" 
de astupat, pentru a deveni cu 
adevărat puternice, atît pe plan 
național, dar mal ales, in arena 
internațională. Avlnd în vedere 
puținele mișcări de efective din 
această Iarnă, este greu să cre
dem că situația descrisă va cu
noaște îmbunătățiri substanțiale 
tn returul campionatului. Pro
blema completării efectivelor cu 
elemente dotate. în vederea alcă
tuirii unor echipe bine echili
brate, omogene valoric, rămtne 
deci deschisă.

C. FIRANESCU

Fotbaliștii echipei Electro- 
putere Craiova și-au reluat 
pregătirile, sîmbătă 9 ianua
rie, sub conducerea antreno
rilor C. Iordănescu și Octa
vian Romeo. La primul an
trenament a participat întreg 
lotul — alcătuit din 21 de 
jucători — dintre care Die 
Stelian (de la Aripile Craiova, 
golgeterul campionatului ju
dețean), Moraru, Butucel, 
Băișanu, Dinu, Stănculețu și 
Tapelea (juniori din pepini
eră proprie) sînt „noutăți". 
Din vechiul lot, s-a renunțat 
la fotbaliștii Pițurcă și Diță.

în perioada precompetițio- 
nală. echipa Electroputere 
Craiova va susține 12 jocuri 
cu caracter de verificare și 
omogenizare în compania 
unor formații ca F. C. Caracal, 
Minerul
Plen ița 
dețean), 
tehnica 
(din divizia B), Universitatea 
Craiova (divizia A) etc.

ȘT. GURGUI 
principal

Motru, Steagul roșu 
(din campionatul ju- 

C.S.M. Sibiu, Poli- 
și U. M. Timișoara

coresp.

După aproape șase luni, ne 
aflăm din nou, împreună, în 
jurul unei mese.

Atunci, cei doi interlocu
tori. P. Popescu și D. Ignat, 
ne împărtășeau proiectele 'or 
în vederea noii ediții din 
campionatul diviziei B. An
trenorii formației 
Metalul porneau 
drum, acela al 
echipei. Știau ce 
întîmpina, dar 
miști...

Acum, cînd bilanțul mun
cii lor perseverente este cu5 
noscut, am dorit să aflăm 
preocupările lor actuale. P. 
P.opescu, mai volubil, ne răs
punde la întrebări în nu
mele „cupluiui“.

— Cînd ați început pregă
tirile și ce jucători au răs
puns „prezent" ?

— La 9 ianuarie am luat

bucureștene 
pe un nou 

reconstruirii 
greutăți vor 
erau opti-

startul pe ’71, cu următorii 
jucători i I. Petre, Matache, 
Bucaru — portari, Rădulescu, 
Nedelcu. Moraru, Apostol. 
Mihalache — fundași, Savu, 
I. Mateescu. Căluș, Vasilescu, 
Seceleanu — mijlocași, lăncii. 
Radu, Georgescu, E. Dumi
tru, Roman, Trandafilon, Stan 
Gabriel

— Pe 
cedat...

— Da.

și Sava — înaintași.
Sandu Gabriel 1-ati

El are dezlegarea 
necesară. A obținut acordul 
nostru de a activa la 
namo București. în 
unei colaborări stabilite 
clubul Metalul și cel

Adversarii direcți se caracterizează reciproc

HALMAGEANU DESPRE NEAGU,
NEAGU DESPRE HALMAGEANU

— Bujor Hălmăgeanu, care 
e atacantul român, după pă
rerea ta, cel mai redutabil ?

— Mulți apărători români 
ar răspunde, „fără prelua
re", Dumitrache! Eu am să 
vă spun un alt nume — 
Neagu — și asta nu din do
rința de a fi original, ci din- 
tr-o convingere fermă, întă
rită campionat de campio
nat. Pentru mine. Neagu e 
atacantul cel mai redutabil, 
unul, dintre puținii care nu 
mă lasă să... dorm înainte 
de meciul direct !

— Vrei să te explici ?
— De ce mă tem de Nea

gu ? Să punctez : are două... 
picioare, trage aproape la 
fel de bine cu stingul ca și 
cu dreptul, ceea ce pentru un 
apărător reprezintă aricind 
o dublă amenințare, întrucît 
niciodată nu știi în ce parte 
să-ți deplasezi eventualul 
blocaj. Apoi, are un joc de 
cap — fără exagerare — 
excepțional, trimițînd lovi
turi foaifte puternice, neaș
teptate, multe urmînd unor 
țtșniri—fulger.

— Care crezi că este cea 
mai mare calitate a lui Nea
gu ?

— Înaintea vitezei, eu aș 
trece maniera de a veni spre 
poartă, poate unică la ora 
asta în fotbalul românesc. 
Neagu e un „vîrf" veritabil, 
cu o forță de percuție deo
sebită. El nu atacă, ci NĂ
VĂLEȘTE, vine direct spre 
tine, perpendicular pe poar
tă, fiind pentru apărători un 
adevărat coșmar. El „merge", 
cu fața spre poartă, tu te 
retragi, cu spatele, gata ori- 
cînd să fii dezechilibrat, sur
prins pe picior greșit I Și 
de-aici. șuturi violente, exact 
cînd nu :

— Ce 
Neagu ?

— Cu 
periență, 
sfătui să 
zent in joc, să insiste. Apă
rările joacă uneori dur, mat 
ales în fața unor atacanți 
dotați, vicleni. Sandu Neagu 
nu trebuie să cedeze : din 10 
atacuri periculoase, e suficient 
să reușească unul, dar pentru 
asta trebuie să aibă încrede
re în propriile calități, pe 
care Neagu le posedă cu pri
sosință 1

BUJOR HALMAdEANV SANDU NEAGU

Di- 
baza 
între 

______ ___ . , din 
Șos. Ștefan cel Mare. în ce 
constă această colaborare 7 
Ea se referă la promovarea 
unor elemente tinere, de 
perspectivă în divizia A și, 
respectiv, rodarea unor jucă
tori în întrecerea „Bn-ului. 
începutul acestei colaborări 
se face cu mult discutatul caz 
Sandu Gabriel.

— La ce concluzii ați ajuns 
după terminarea turului. în 
privința reconstruirii echi
pei ?

— Desigur că locul pe za- 
re-1 ocupăm în clasament (9 
în seria I) nu ne satisface 
nici pe noi. nici pe suporterii 
noștri. După cum tiți, am 
promovat anul trecut 7. juni-- 
ori. Firesc, masiva infuzie de 
elemente tinere a determinat 
o oarecare scădere a potenți
alului echipei. Dar valoarea 
jucătorilor își va spune cu- 
vîntul într-un viitor apropiat.

— Ce ve(i face pentru ca 
afirmarea să se producă mai 
curînd ?

— Lucrăm 
îmbunătățirea 
zice generale 
precum și a tehnicii și a tac
ticii de joc. Primele satisfac
ții le-am avut în toamnă 
cînd am constatat că jucăto
rii au dat semne de eălire 
tocmai în unele partide riirele. 
în compania unor adiftrs-'iri 
mai puternici, cu mai multă 
experiență competițională. Ne 
referim la partidele susținute 
cu A.S. Armata Tg. Mureș și 
Sportul studențesc București, 
formații ce 
în „A", 
învîns-o cu 
celei de a 
foarte greu.

intens pentru 
rezistenței fi- 
și specifice,

Pe
aspiră la un Inc 
prima echipă am 
4—0, iar în fața 
doua am cedat 
cu 1—2.

P. VINTILA

te aștepți.
i-ai recomanda lui

plusul meu de ex- 
datorat vîrstei, l-aș 
fie mai mult pre-

★ x
— Imi place Bujor Hilmă- 

geanu, prototipul a ceea ce 
se cheamă un apărător so
lid, sobru și sportiv.

— Solid ?

— Nu mă refer neapărat 
la constituție, la înălțime, 
dacă vreți, cit mai ales la 
siguranță. Hălmăgeanu e un 
„stilp", stă bine pe picioare, 
și are picioare lungi,, are 
„compas" cum se spune între 
fotbaliști. Trebuie să trec 
mingea departe de el, foarte 
departe, pentru că altfel îi 
este foarte ușor să întindă 
un picior și să devieze ba
lonul, oriunde, spulbertnd 
un nou atac. De altfel, depo
sedează foarte bine, mai ales 
in marginea terenului: dacă 
ai neșansa să te deplasezi 
teral, cu Hălmăgeanu 

.spate", atunci poți spera cel 
mult la o repunere de 
margine, fundașul Stelei reu
șind de-obicei să lovească 
mingea, oricît de dibaci ar 
fi atacantul advers.

— Sobru ?
— Da, fără „artificii", fără 

complicații inutile. Pasa ur
mează matematic. Nu vreau 
să jignesc pe nimeni. dar 
există în fotbalul nostru des
tui apărători — chiar și in 
lotul național — care rămîn 
cu mingea la picior o clipă 
mai mult, sau caută, în pozi
ții dificile, periculoase, pasa 
cea mai „savantă", care de 
obicei merge în piciorul ad
versarului. Hălmăgeanu face 
foarte rar asemenea greșeli.

- Sportiv ?
— Aici orice discuții mi 

se par inutile. Fundașul Ste
lei este un jucător care nu-și 
lovește adversarii; nu-i brus
chează. fi respectă. Aceasta

la- 
„în

la

face să fie, la rindul lui, res
pectat și stimat de 
majoritate a fotbaliștilor 
divizia A.

— Sandule, după cum 
l-ai descris. Hălmăgeanu 
trebui să joace cel puțin 
echipa... Europei ?! 
crezi că nu are nici un de
fect ?

— Cred că nu există ju
cător de fotbal fără puncte 
mai slabe, susceptibile de 
îmbunătățire, tn ceea ce-l 
privește pe Hălmăgeanu, am 
impresia — repet, simpla 
impresie — că după acciden
tul care l-a împiedicat să 
meargă in Mexic se menajea
ză, se ferește, uneori ezită. 
O asemenea ezitare este a- 
desea fatală pentru un apă
rător. Ar mai fl ceva : Hăl
măgeanu are un start încet, 
e mai greoi în. plecare, dar 
el știe foarte bine asta, și-și 
suplinește carențele printr-un 
plasament și un marcaj la 
fel de inteligente.

marea 
de

ni 
ar 
în 

Chiar

f

LA CORVINUL HUNEDOARA

EXCURSIE LA SOFIA
PENTRU MECIUL

BULGARIA-ROMANIA
LA JUNIORI

aAgenția de turism 
Municipiului București și 
a județului Ilfov, în cola
borare cu Federația ro
mână de fotbal, organi
zează excursii cu autoca
rele la Sofia, cu ocazia 
meciului de fotbal dintre 
echipele de juniori ale 
BULGARIEI și ROMÂ
NIEI. Plecarea în ziua de 
27 martie 1971, orele 7,00.

Informații și înscrieri se 
primesc la sediul agenției 
din Calea Victoriei nr. 100. |

LOTO PRONOSPORT

După efectuarea unul riguros 
control medical, In urma căruia 
toți cei 20 de componențl al lo
tului Corvinul Hunedoara au fost 
declarați apți pentru reluarea 
pregătirilor. băieții antrenorului 
V. Tătaru s-au apucat de treabă, 
„tn acest sezon — ne-a decla
rat conducătorul tehnic al for
mației hunedorene — ne așteaptă 
o luptă grea. Vrem să ne cali
ficăm In sferturile „Cupei Ro
mâniei’ Și să ocupăm la termi
narea campionatului, un loc frun
taș în seria a H-a a diviziei B, 
poale chiar... primul loc. Aresta 
ar fi cel rfiai frumos cadou pe 
care fotbaliștii noștri l-ar putea

oferi numeroșilor lor spectatori 
cu ocazia semicentenarului echi
pei Corvinul, pe care 11 vom săr
bători IU luna iunie."

In vederea atingerii acestor o- 
blective. Jucătorii 
să se 
rufrea. 
zilnic, 
începe 
Pentru ___
se preconizează participarea echi
pei la un turneu în Iugoslavia. 
La loiul care a Încheiat prima 
parte a campionatului s-au ală
turat do! Juniori tâlentațl — 
Giurgiu șl Naghl.

V. ALBU — coresp. principal

. . s-au angajat
pregătească cu toată dă- 

Antrenamentele au loc 
Iar spre sfirșitul lunii vor 
meciurile de verificare, 
mijlocul lunii februarie,

NOI CÎȘTIGĂTORI
Apariția lozurilor câștigă

toare de autoturisme și pre
mii mari în bani continuă 
fără întrerupere.

De la începutul anului și 
pînă în prezent, zilnic, alți 
și alți cîștigători de autotu
risme și premii în bani la 
sistemul Loz în plic, se pre
zintă spre a-și ridica impor
tantele cîștiguri obținute.

Printre ultimii cîștigători 
se numără și participanții : 
Nicoiae Ion din Slobozia i 
autoturism Skoda S. 100, 
Șerban Petru din Turda : 
autoturism Moskvicl 408, Co- 
jocaru loan din Deva : auto
turism Fiat 850, Șerban Au
rel din comuna Tătaru ju
dețul Brăila i autoturism Mos- 
kvici 408, Berechet Nicoiae 
din comuna Davidești jude
țul Argeș : autoturism Skoda 
S. 100, Nemțeanu Ștefan din 
Giurgiuc autoturism Trabant 
601 șa. . ~

LA LOZ TN PLIC
Premiile în bani nu s-au 

lăsat nici ele mai prejos și 
continuă să iasă in întreaga 
țară.

Dintre ultimii cîștigători 
cităm pe : Dobrică Ileana 
din comuna Ciudanovița jud. 
Caraș-Severin = 10 000 lei. 
Bălan Mihnlache din Mără- 
șești jud. Vrancea = 20.008 
lei, Tuș Nicoiae din Timi
șoara ■= 20.000 lei, Cristea 
Manole din comuna Braniș
tea jud. Galați = 20 000 lei. 
Bălălău I. Ion din comuna 
Negrești jud. Argeș 20.000 
lei ș.a.

Oriunde vă aflați, jucati 
la Loz în plic.

■ Tragerea Loto de astăzi 
va fi televizată direct din 
studioul de televiziune cu 
începere de la ora 19,10

Prin radio ea va fi trans
misă în jurul orei 19,15 pe 
programul i.
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