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MllNE, LA TIMIȘOARA:

in sferturile de finală ale C.C.E. la handbal feminin
Suita marilor confruntări in

ternaționale ale handbalului fe
minin românesc — programată 
de sezonul competițional 1971 
— va fi deschisă mîine, la ora 
11, în sala Olimpia din Timi
șoara, de întîlnirea dintre cam
pioanele tării noastre și Dane
marcei. formațiile UNIVERSI
TATEA și H.G. COPENHAGA. 
După cum se știe, dubla par
tidă dintre • cele două echipe 
este prilejuită de sferturile de 
finală ale CUPEI CAMPIONI
LOR EUROPENI. în care cele 
două team-uri s-au calificat 
astfel :

Universitatea Timișoara a 
dispus de Lokomotiv Zagreb cu
12— 8 (a) și 15—7 (d) ;

H.G. Copenhaga a întrecut 
pe VIF Dimitrov Sofia cu
13— 10 (d) și 13—12 (a).

Ele își dispută — în cadrul 
sferturilor de finală — șansa 
de calificare in semifinalele 
prestigioasei competiții conti
nentale alături de alte șase 
campioane : Ferencvaros Buda
pesta. Spartak Kiev, F.C. Niirn- 
berg, Odeva Hlohovec, Otment 
Krapkowice și Fram Reykjavik.

Meciul de mîine este pe cît 
de important, tot pe atît de 
dificil. Important — pentru 
faptul că de modul cum va ști 
să speculeze șansa de acasă 
depinde. în bună măsură, cali-

Hristacha NAUM

• Campioana Danemarcei are o impresionantă 
carte de vizită

• Universitatea Timișoara țintește, în acest an, trofeul
Trei are au durat dezbate

rile consacrate activității 
sportive a membrilor asocia
ției Vulcan din Capitală.

Cum era firesc, s-au făcut 
referiri la modul în care 
membrii asociației au fost 
angrenați în competițiile de 
masă, cît și de performanță. 
Campionatul asociației, ca 
formă de mare eficiență în 
activitatea de masă, a dat 
posibilitate multor salariați 
(aproximativ 2500) Bă practi
ce spartul preferat. întrece
rile intre secțiile de produc
ție, servicii, ateliere s-au bu
curat de interes în. rîndul ti
nerilor, angrenînd 12 echipe 
de fotbal, 12 de volei, 12 de 
handbal, numeroși adepți ai 
concursurilor de orientare 
turistică, tir, atletism (triat- 
lon). în perioada la care s-a 
referit darea de seamă pre
zentată de tov- N. Pisică, pre
ședintele asociației, în uzină 
au fost organizate și o serie

de competiții tradiționale, cu 
caracter de masă, cum sînt 
crosurile, concursurile de 
șah etc., dotate cu Gupa ti
neretului. Cupa metalurgis
tul. Cupa de iarnă. Au avut 
loc, de asemenea, numeroa
se întreceri -la volei, fotbal, 
tir, șah. Cele mai multe dis
tincții au fost câștigate de 
sportivii atelierelor de „me
canică reductoare", „mecanio 
șef“, „montaj armături", „for
jă". S-a vorbit, de asemenea, 
despre ponderea pe care o 
au sportivii de la Vulcan în 
întrecerile organizate în sec
torul 6 al Capitalei, eviden- 
țiindu-se voleibaliștii de la 
„mecanica reductoare" (Locul 
I), atleții secției „mecanic 
șef" (locul II în întrecerile 
de cros), trăgătorii 
„forjă" (locul I).

Evident, în ultimii 
competițiile de masă 
mai numeroase decît 
cut, mai bine organizate, și 
deci mai atractive. Cu toate 
acestea, membrii consiliului 
asociației nu s-au simțit de
loc bine, ascultînd și unele 
critici justificate. Cei 2500 
de salariați 
trecerile de 
o dfiă care
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angrenați în în- 
masă reprezintă 
nu ilustrează pe

ce ex- 
Ca sur- 
diferen- 
pierdut

Proiecte 71: primul 
loc pe podiumul de 
la Jajce

ROMÂNIA - OLANDA

A.S.A. Cluj — Mureșul Tg. 
Mureș 62—47 (32—24) Prima 
partidă a cuplajului baschet- 
balistic, disputată ieri dîml-

La Londra a avut Ioc ieri tragerea la sorți a meciurilor din cadrul 
grupelor europene ale „Cupei Davis”. Iată programul lntllnlrilor:

GRUPA A : Portugalia — Turela, Danemarca — U.R.S.S., Grecia — 
Bulgaria, Suedia — Franța, Finlanda — Irlanda, R.A.U. — Cehoslova- 
da, Spania este calificată direct în turul H ; GRUPA B : ROMANIA. 
OLANDA, Italia — Belgia, Iugoslavia — Anglia, Luxemburg •— Mo
naco, Ungaria — Polonia, Israel — Norvegia, R. F. a Germaniei și 
Austria sînt calificate în turul II. Partidele primului tur se vor
desfășura pin a la 3 mai.

ÎN PRIMUL TUR AL „CUPEI DAVIS

Campioni olimpici, 
europeni și mondiali 

Echipajul de aur...

IN CAMPIONATUL 
EUROPEAN DB BOB 
(PATRU PERSOANE) 

ROMÂNIA
PE LOCUL 2 

DUPĂ

Luptă dirză sub panoul Politehnicii tn ăispută cu con
structorul Foto Ș Theo MACARSCHI

.............................■ *■■■■ ■

(Continuare^ tn pao. a 4-a)

DOUA 
MANȘE

(Citiți tn pagina a «-a 
corespondența trimisului 
nostru special Mlhal Bir*).
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ÎN TURNEUL FEMININ DE BASCHET}
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au înțeles că spre piscurile sportului se ajunge pe c 
muri aspre, prin sacrificii și renunțări. înainte de 
sorbi din nectarul turnat în cupele victoriilor, 
să guști din paharele amare ale pregătirii. <

PE AGENDA ACTUALITĂȚII FOTBALISTICE

Sănătatea Satu Mare la un pas 
de a învinge pe Rapid!

De Ieri a început în sala 
k loreasca primul turneu (de 
trei etape) al celui de al doi
lea tur al diviziei A la bas
chet feminin. Această etapă 
inaugurală a opus echipe de 
valori diferite, ceea 
plică scorurile mari- 
prize, vom semnala 
țele mari la care au 
Mureșul șl Voința Brașov în 
fața formațiilor AjS.A. Cluj 
și respectiv Voința București.

neața, a» pus față în față e- 
chipele 1 ’Ă.S_A. și Mureșul. 
Ambele formații, cu puține 
puncte în clasament, au abor
dat meciul cu multă ardoare- 
Au cîștigat, mai ușor decît 
au sperat, sportivele din Cluj, 
care au avut în Floarea Tran
dafir nu numai un subtil con
ducător de joc, ci și un bun 
realizator (20 puncte).
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A murit o mare ani
matoare a 'liniei sportive 
feminine. încă în prime
le decenii ale secolului 
mergînd împotriva cu
rentului de austeritate 
care ținea femeile de
parte de viața tn aer 
liber, Ooco Chanel, crea
toare de modă și de 
mentalitate, a impus fus
tele mai scurte, tenul 
bronzat și ținuta vesti
mentară sportivă-

Probabil că dacă ar 
trăit, n-ar fi lipsit 
congresul F.I.FA. de 
Atena, unde conclavul 
bărbaților s-a hotărît să 
sprijine introducerea fot
balului feminin.

VICTOR BANCIULESCU jj

Voința București — Voința 
Brașov 68—49 (38—17). Bucu- 
reștencele, cu spectrul retro
gradării în față, au evoluat 
excelent, surclasîndu-și ad
versarele, care nu s-au regă
sit nici un moment. Brașo- 
vencele, sigure de succes, au 
mizat prea mult pe Simon, 
Dumitru și Nedelea care însă 
au greșit mult, astfel că e- 
chipa Iul Gh. Roșu a pierdut 
fără drept de apel. Au plă
cut pentru jocul prestat Io- 
naș, Rădulescu, Bujduveanu, 
Varga și Spiridon (atît cît a 
jucat) de la învingătoare, Ba
logh (pentru dăruire) de la 
învinse. (P. Iv.).

Cristina Metzenrath 
acțiune de atac. Fază 
meciul Universitatea 
șoara — (Textila Buhuși, dis

putat joi seară tn sala 
Floreasca

într-o 
din 

Timi- DAR CEILALȚI ?
SUB „CUPOLA ATLETISMULUI

Bilanțul sportiv al vacanței școlare de iarnă 
rămîne, în acest an, remarcabil și promițător. 
Cîteva mii de elevi din eșaloanele de perfor
manță ale tinerei generații s-au perindai prin 
tabere, supunîndu-se de bună voie, și cu tot 

_ entuziasmul, unor programe spartane, în care 
munca intensă și gîndul fierbinte al perfecționării au 
luat deseori locul divertismentului. Repaosul — meritat 
fără îndoială, după un trimestru încordat de învățătu
ră — a fost sacrificat în favoarea acumulărilor nece
sare viitoarelor evoluții de pe stadion. Ne-a impresio
nat spiritul da maturitate al acestor adolescenți, care 

‘ - pe dru-
’ s a 

, trebuie 
Copiii au 

făcut-o, în această vacanță, fără grimase, cu zîmbete 
și străluciri optimiste în priviri. Cinste lor I

Dar , nu Ja acești elevi ne gîndim așternînd, pe hîrtie 

meri, al căror drum în 
sat, ci la ceilalți, mult mai mulți, la maso uriașă

rîndurile de față. Deci, nu la campioni, nu la perfor
meri, al căror drum în sport este ae acum riguros tra
sat, ci la ceilalți, mult mai mulți, la maso uriașă a 
școlarilor, pentru care exercițiul fizic rămîne doar un 
simplu obiect din programă, uneori neînțeles, alteori, 
chiar repudiat.

Ne gîndim la tinerii care și-au petrecut vacanța se
dentar/ în fața televizorului, în fotoliul cinematografu
lui, în ambianța ceaiurilor dansante (organizate nu nu
mai sîmbăta ■ în aceste două săptămîni de relache șco
lar). Ei, care au nevoia cea mai mare de mișcare, nu 
numai pentru trup, dar — mai cu seamă — pentru 
minte, n-au beneficiat de tabere, n-au cunoscut bine
facerile unei înviorări matinale făcute între brazi, ale 
unui cros prin zăpadă, ale escaladelor pieptișe printre 
stînci cu dimensiuni de monumente, ale excursiilor, ale 
partidelor de schi, n-au gustat osteneala dulce și sănă
toasă care, după un somn adînc, fără vise, revarsă in 
trup noi energii, iar în suflete alte elanuri.

Despre aceștia, mulți, care n-au fost în tabere, tre
buie să vorbim, și destinul lor trebuie să ne preocupe.

N-ar fi rău ca, acum, la reluarea cursurilor școlare, 
dascălii de sport să-si îndrepte cu și mai multă stă
ruință privirea către ei. Să nu cruțe nici un efort pen
tru a-i scoate din bîrlogurile nepăsării față de exer

cițiul fizic, luptînd nu numai cu neștiința sau cu 
lenea, dar, mai ales cu o mentalitate moștenită de 
generații, din familie. O oră de educație fizică intere
santă și densă, un program sportiv extrașcolar atrac
tiv, un teren bine îngrijit în curtea școlii sau în cartier,
aproape de casă, un petec de gheață sau un derdeluș
sînt tot atîtea forme de a aduce în perimetrul sportu
lui noi și noi eșaloane de copii.

Ceea ce, într-o viziune mai largă, care scrutează vi
itorul, ni se pare cel puțin la fel de important ca și 
a pregăti UN atlet eminent, sau O excelentă echipă 
sportivă a școlii.

Valerio CHIOSE
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Despre Cornelia Popescu, una dintre primele adepte ale „sti
lului Fosbury", despre rivala și prietena ei Virginia Bonei, despre 
Dinu Pistalu, care poartă — simbolic și semnificativ — tricoul 
lui Tracanelli, și despre alții veți afla amănunte citind reportajul 
nostru din pagina a 2-a.

SPERANȚE SI CERTITUDINI OLIMPICE
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A FOST ACORDAT TITLUL

DE MAESTRU AL SPORTULUI

LA CLUBUL STEAUA JUCĂTORILOR RĂDUCANU,

Recent, a avut loc plenara clubului Steaua, care 
a prilejuit o amplă analiză a activității sportive 
în perioada 1969—1970. Dezbaterile, purtînd am
prenta unor poziții analitice serioase, realiste și 
critice, au fost precedate de o amplă dare de 
seamă prezentată de președintele clubului, colo
nel MAXIMILIAN PÂNDELE.

După ce au fost scoase In relief mijloacele prin care 
s-au obținut o serie de succese interne Și inter
naționale, precum și unele deficiențe In activita
tea secțiilor, plenara a adoptat un substanțial 
plan do măsuri, completat cu propuneri ale vor
bitorilor referitoare la îmbunătățirea muncii șl 
rezultatelor în acest an preolimpic. In formă fi
nală, planul prevede necesitatea realizării tn pro
porție sporită a obiectivelor de performanță, a 
creșterii mimăm lui de sportiv i legitimați, a con
solidării organizatorice a secțiilor, a perfecționării 
muncii de Instruire, educație șl propagandă, pre
cum și a creării unor condiții materiale corespun
zătoare de pregătire.

De asemenea, s-a specificat faptul că, pe viitor, 
secțiile de performanță trebuie să constituie uni
tăți cu o sferă mai amplă și să nu se confunde 
cu echipele, că trebuie mărită capacitatea de 
efort a sportivilor prin acordarea unei atenții spo
rit* pregătirii fizice generale și speciale, că este 
necesară întărirea disciplinei în procesul antre
namentului, în fine că planul de pregătire trebuie 
întocmit în deplină concordanță cu acțiunile in
terne și internaționale.

în încheiere, a fost desemnat biroul Consiliului 
clubului care are următoarea alcătuire : col. MAXI
MILIAN PÂNDELE — președinte, col. GHEOR- 
GHE POPESCU și col. VASILE IENCEANU — 
vicepreședinți, col. Petre Rădoi, It. col. Traian Lă- 
zărescu, col. Victor Dumitrescu, col. Ioan Teo- 
dorescu, lt. col. Constantin Ionescu, It. col. loan 
Mureșanu, It. col. Nicolae Zainea, prof. Nicolae 
Navasart, prof. Tănase Tănase, prof. Ion Soter, 
col. dr. Mihai Predescu și col. Ion Pop — membri.

E. DEMBROVSCHI Șl LUPESCU

N- elndoios, între marile uni
tăți ale sportului nostru 
da performanță, clubul 
Steaua își înscrie numele 

pe un loc fruntaș. In ultimii ani, 
sportivii și antrenorii acestui club 
au obținut multe și răsunătoare 
succese pe plan intern și inter
national. qc a determinat

plasarea lui în fruntea elitei na
ționale, fapt exprimat concludent 
attt prin acordarea In 1969 a di
plomei șl drapelului de onoare 
ale C.N.E.F.S.-, cit șl prin aceea 
că în clasamentul celor mai buni 
sportivi români ai anului 1970 
primele trei locuri au revenit 
reprezentanții or olubulul steaua.

în 1969, sportivii militari au cu
cerit 9 medalii la campionatele 
mondiale și 14 medalii la campio-

Călin ANTONESCU 
Aurelian BREBEANU

(•oatinuxue in muo. a t-ai

Aseară a avut loc la sediul 
Federației române de fotbal 
prima ședință pe anul 1971 a 
Biroului federal. Discutind 
probleme legate de organizarea 
activității pe semestrul I a 
biroului federal și a colegiilor 
și comisiilor F.R.F., Biroul 
federal a hotărît, printre al
tele, acordarea titlului de 
maestru al sportului jucători
lor Răducanu, E- Dembrovschi 
și Lupescu.

De asemenea. Biroul federal 
a aprobat acordul stabilit an
terior de către echipa Politeh
nica Iași de a întreprinde (la 
sfîrșitul lunii ianuarie) un turneu 
în Ghana și în alte țări afri
cane. în Iran, unde se stabi
lise ulterior ca Politehnica 
Iași să susțină cîteva jocuri, 
va face un turneu o altă echi
pă românească, care urmează 
a fi tLasj#jnnniA

Universitarii clujeni dovedesc multă rîvnă în pregătire. Instantaneu luat la unul din pri- 
Foto I V. GHERGHELI — Glujmele antrenamente ale anului.

Miine, In Giulești, primul test 
cu public al Rapidului

Incheindu-și pregătirile pe 
Valea Prahovei cu un meci 
de antrenament cu Sportul 
studențesc (scor 1—0 ; a mar
cat Petreanu), echipa Rapid 
se înapoiază astăzi după-a- 
miază în Capitală.

Antrenorul orinciDal al Ra

pidului, MARIN 1 BÂRBU- 
L.ESCU, ne spunea că echipa 
are programat pentru mîine 
dimineață un test cu public, 
în care „probabilii" (pentru-., 
turneul din Brazilia) îi vor 
întîlni — pentru a 3-a oară 
— pe „posibili". Primele două 
manșe ale acestei stimulative 
întreceri s-au încheiat cu 
scorurile de 7—2 și 3—3.

Jocul de mîine (din Giu
lești) va începe la era 10.

F. C. Galați — la Băile Felix
Jucătorii divizionarei B 

F. O. Galați șe deplasează 
mîine la Băile Felix, unde 
își vor continua pregătirile 
(începute pe data de 12 ia
nuarie) pînă în prima zi a 
lunii februarie. Antrenamen
tele sînt conduse de noul an
trenor al echipei, Eugen Mla- 
din.
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DE LA AGREMENT ȘI RECONFORTARE LA PERFORMANȚA
Interviu cu prof. Anton MURARU, secretar general

Se vorbește mult, în ultima 
vreme, despre larga audiență 
câștigată —rapid— de judo în 
rîndul cetățenilor de diferite 
vîrste. Fenomenul, extrem de 
îmbucurător, se cere relevat 
și poate că această oră a bi
lanțurilor sportive este cea mai 
potrivită pentru o retrospectivă 
(chiar sumară), la mai puțin 
de trei ani de la înființarea 
federației de specialitate. De 
aici — tema de început a inter
viului solicitat prof. Anton MU- 
RARU.

— Știm că s-a pornit la drum 
sub semnul entuziasmului, dar 
și al indiferenței și chiar al 
unor. .. zîmbete. Replica a fost, 
însă, de natură să revizuiască 
multe păreri și să cîștige peste 
tot adepți și simpatizanți pen
tru acest sport. Să folosim acest 
prilej pentru o schiță a dezvol
tării judo-ului.

— Am început cu 218 sportivi 
legitimați. încadrați în 11 secții 
aparținînd cluburilor sau aso
ciațiilor din București, Timi
șoara și Roman. Date statistice 
recente arată că acum există 
97 de secții afiliate cu aproape 
10 000 de judoka, băieți și tete. 
Este, poate, locul unde trebuie 
amintit că o largă popularitate 
a înregistrat sportul nostru în 
special Ia Iași, Cluj. Timișoara. 
Arad. Roman, Bacău, Galați. 
Constanța, București. De alt
fel, numai în patru județe nu 
există pînă acum secții de judo. 
Dar. in 1971...

— Sînt unanim recunoscute 
astăzi influentele și rezultatele 
extrem de favorabile ale prac
ticării judo-ului. eficient ' mij
loc al educației fizice, rezol- 
vînd multiple cerințe și dorin
țe : agrement, reconfortare, re
creare ș.a. Aceasta explică in-

ciul dintre
Tsurl Komi — Goshi (secerare a șoldului) în me- 

Gh. Boșcu și Viorel Tosun

La

CEA MAI
zilele

sfirșitul lunii, In București 
VALOROASĂ COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ

LA START — 1500 DE 
CONCURENȚI I

de 30 ți 31 ianua-în
rie sînt programate, la sala 
Floreasca, întrecerile celei 
mai valoroase competiții de 
Judo, găzduită pînă acum de 
țara noastră: CAMPIONA
TELE INTERNATIONALE 
ALE ROMÂNIEI — pentru 
echipele de tineret.

• Participă formațiile re
prezentative ale României 
(două echipe, pregătite de an
trenorii Nicolae Bucur și Gh. 
Donciu), Uniunii Sovietice, 
R. D. Germane, Bulgariei, Ce
hoslovaciei. Ungariei și Po
loniei.

Se apropie o altă mare compe
tiție internă — campionatele na
ționale (Individualei ale juniori
lor. tn toate centrele sînt In plină 
desfășurare pregătirile pentru l’aza 
de zonă (programată la 6 și 7 fe
bruarie la Satu Mare, Ploiești, 
Bacău și București), urmind ca 
finala să se dispute la Sibiu, in 
ultimele două zile ale lunii *" 
bruarie. Este vorba de peste 
de sportivi judoka ce vor fi 
grenați în această Importantă 
trecere.

ÎN PATRU CENTRE — 
CURSURI DE ARBITRI

LAUREAT 11 ANULUI SPORTIV 70
/■

fe- 
1500 
an- 
ln-

al Federației de judo —
tegral larga audiență a judo- 
ului 7

— In cea mai mare măsură, 
da. La creșterea interesului 
pentru judo au contribuit, de 
asemenea, frumusețea și atracti- 
vitatea acestuia. De aceea, de
sigur. judo este practicat nu 
numai de cei 10 000 de spor
tivi din cluburi și asociații ci 
și de peste 3 000 de pionieri 
— în cadrul cercurilor de la 
casele pionierilor din Timișoa
ra, Galați. Deva. Brașov. Iași, 
M. Ciuc, Arad (in 1971 vor ac
tiva alte 20 de secții și cercuri 
cuprinzînd încă 3 000 de pio
nieri) ca Și de mai bine do 
4 000 de membri ai unor ase
menea centre înființate la case
le de cultură ale sindicatelor 
■au la cele ale tineretului.

— Sînt acum urmărite eu In
teres și cu speranțe și tentative
le pe planul afirmării interna
ționale. Nu ne propunem un 
bilanț (de altfel cunoscut) al 
performantelor, dar am vrea 
să știm în ce direcție 
dreptate preocupările 
turile federației.

— Participările la 
mari competiții internaționale, 
inclusiv campionatele europene 
ale juniorilor s-au încheiat, in 
1970. în general, cu rezultate 
mulțumitoare, cu unele satis
facții. Va trebui, desigur, să 
confirmăm valoarea arătată și 
pe cit posibil să ciștigăm noi 
poziții în ierarhia internațio
nală. Considerente obiective ne 
determină, insă, să abordăm 
realist acest capitol, să ne fi
xăm obiective oarecum limitate 
și să căutăm, tn primul rînd, 
să îmbunătățim selecția, pregă
tirea și — implicit — rezulta
tele juniorilor. Pentru că. să 
știți, ne gindim de pe acum 
la Jocurile Olimpice din 1976.

— împărtășim părerea că lar
ga popularitate, concludent ilu
strată prin cifrele amintite, re
prezintă un câștig extrem de 
prețios- Nu credeți că preocu
pările — tot mai sporite .— 
din ultimul timp pentru afir
marea internațională pot dimi
nua eficiența muncii de largă 
răspîndire a judo-ului 1

— Tentația este, intr-adevăr, 
mare. Dorim o asemenea afir
mare și ea este posibilă dacă 
vom chibzul cu atenție forțele 
de care dispunem, dacă nu vom 
forța lucrurile. în orice caz, ac
țiunea de dezvoltare pe bază 
de masă a judo-ului nu tre
buie să se oprească la ceea ce 
am realizat. De altfel, prin 
crearea unor noi centre, prin 
atragerea unui număr mai mare 
de tineri vom reuși 
opinia mea — să,, ne apropiem 
mai mult și de îndeplinirea u- 
nor obiective importante în do
meniul activității de perfor
manță.

Numărul 7
SERGHEICOVALIOV

IVAN PATZAICHIN
A strălucit, prima oară, pe 

apele lacului Xochimilco 
din Mexic, când s-a do
vedit imbatabil în proba 

de canoe dublu viteză. Un 
sportiv care își semnase debu
tul competițional în 1965 și un 
altul care abia împlinise un 
an de cunoștință cu pista nau
tică a Snagovului cucereau me
dalia olimpică de aur la care 
rivneau multe alte echipaje ex
perimentate cu renume în ca- 
noea mondială.

Așadar, trei strălucite victo
rii obținute, consecutiv, la cele 
mai mari competiții de canoe 
ale ultimilor ani. O constantă 
valorică impunînd respect și 
stîrnind admirație pentru acești 
doi sportivi care și acum, la 
ora preolimpică. se bucură de 
cea mai ridicată cotă la bursa 
pronosticurilor pentru MUnchen. 
Iată, însă, că un titlu mondial 
(plus victoriile de prestigiu din 
regatele 
Bochum.

sînt In
și efor-

ci leva

esle

• Televiziunea va trans
mite în direct aspecte de la 
competiție-

• Din lista înscrierilor no
minale se detașează — pînă 
lă această oră — numele 
sportivilor sovietici „Ivăskin 
și Vokulenko, campioni euro
peni le ediția disputată anul 
trecut la Bordeaux.

Federația de specialitate orga
nizează. la București, Arad, Timi
șoara șl Iași, cursuri de arbitri, 
propuntndu-ș! să selecționeze șl 
să pregătească pentru examene 
peste 100 dintre sportivii cu cel 
puțin doi ani de activitate in judo. 
O inițiativă lăudabilă șt foarte 
necesară, dacă avem In vedere 
ritmul rapid In care acest sport 
ciștigă „teren" In domeniul popu
larității.

PASIUNE...

• întrecerile vor avea loc 
în cadrul următoarelor 5 ca
tegorii ! 63, 70, 80, 9.3 și peste 
93 de kilograme și sînt rezer
vate tinerilor 
ani.

pînă Ia 20 de

reprezentanții 
număra i Ionel

• Printre 
noștri se vor
Lazăr (11 victorii internațio
nale în 1970), Al. Dumitru, 
Gh. Dama, AI. Filip, Cristian 
Nicolau.

Colaboratorul nostru 
stantin Toma, redactor al ga
zetei de uzină „Petrochimis
tul". ne scrie, din orașul Gh. 
Gheorghlu-Dej, despre exce
lentele rezultate obținute de 
un pasionat al judo-ului, teh
nicianul chimist Alexandru 
Nagy. Nu este vorba numai 
de descoperirea și pregătirea 
unor tineri extrem de talen
tat!, ci și de faptul că, 
clal datorită activității neobo
site a acestui Inimos 
gandlst, În orașul. Gh. 
ghlu-Dej aportul

propa- 
_. Gheor- 
judo-ulul 

este astăzi practicat de peste 
SOo de tineri.

ADUNĂRI ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

deplin posibilitățile existente 
în uzină, unde muncesc a- 
proape 6000 de oameni, ma
joritatea tineri. „O uzină cu 
atîtea mii de salariați — spu
nea tov. Ion Dumitrescu, an
trenorul echipei de rugby — 
cu o școală profesională pro
prie, duce lipsă de elemente 
tinere pentru divizionara B 
de rugby. Aceasta stă pe un 
nisip mișcător, doar vreo 7 
jucători avînd valoare. Este 
cu atît mai regretabil. cu 
cit rugbyștii de la Vulcan 
au activat anii trecuți în ca
tegoria A. Absența pepinierei 
trebuie să ne dea de gîndit".. 
„Competițiile de masă, apre
cia tov. Petre Tănase, se or
ganizează prin ateliere, prin! 
birouri, pe culoare, ceea ce 
nu contribuie la propaganda 
sportivă". „Luptele au tradi
ție în uzina noastră — re
marca tov. D. Frăsineanu — 
școala profesională a alimen
tat permanent echipa care 
activează în divizia A, dar 
de cîțiva ani luptătorii con-

curează pentru clubul 
talul, ceea ce nu este 
Ei au învățat meserie 
spart la Vulcan, nu la 
bul Metalul, sînt ai noștri
și. deci, trebuie să concure
ze pentru noi“-

Evidențiind unele Inițiati
ve privitoare la eforturile de
puse pentru impulsionarea 
activității sportive de masă, 
tov. Anghel ALEXE, preșe
dintele C.N.E.F.S., a subli
niat și caracterul sporadic al 
acesteia, lipsa de preocupare 
pentru formarea cadrelor 
proprii de sportivi, solicitînd 
consiliului asociației mai 
mult dinamism. Printre alte
le. președintele C.N.E.F.S. a 
recomandat amplificarea ac
tivității turistice, cu diverse
le sale forme, de destindere, 
practicarea culturismului, 
programarea mai frecventă 

a competițiilor de masă la 
stadionul uzinei etc. în fi
nalul analizei activității 
sportive a fost desemnat 
noul consiliu al asooiației : 
președinte — N. Pisică, se
cretar — D. Zaharia.

m

FIȘE
Serghei COVALIOV

• Născut la 14 octombrie 1944, In satul Mila 23 — Tulcea.
• Are 1,71 m Înălțime, 77 kg greutate.
• Face parte din clubul sportiv Dlnamo București (din 1965)
• In primul an de activitate cucerește locul ni la C.E. de la 

Snagov, In proba de C2 — 10 OOo m (cu A. Callnov), Iar in 1966, 
la C.M. de la Grllnau, clștigă titlul mondial (cu V. Calabiclov), la 
C2 — 1000 m. Din 1968 marile sale performanțe coincid cu cels 
ale tlnărulul său. coleg de echipaj, Ivan Patzaichin.
• “ - -Este de 7 ori campion național.

Ivan PATZAICHIN
Născut la 26 noiembrie
Are 1,76 m înălțime, 75__ .
Face parte din clubul sportiv Dlnamo București (din 1967) 
Este de i ori campion național.
Campion olimpic (1968), campion european (1969) șl campion 

mondial (1970).

1949, In satul Mila 13 — Tulcea. 
kg greutate.

Titlurile apărute cu litere 
mari, elogiile împărtășite fără 
rezerve, n-au modificat cu ni
mic profunda modestie a celor 
doi campioni. Au fost, toate, 
doar răsplata de o clipă a vic
toriei ! Apoi, au urmat lungile 
și ostenitoarele curse contra- 
cronometru, încercările necon
tenite de autodepășire- Echipa
jul Covaliov - Patzaichin se im
pune autoritar și la campiona
tele europene de la 
Himki (1969), „Cuplu ideal 
— spun specialiștii români 

străini. Povara meda- 
nu 
își 
La 

___  a 
maeștrilor pagaei își dispută 
cu o ambiție nemaiîntilnită 
titlul suprem. Echipajul Cova
liov - Patzaichin conduce cursa 
de la start la sosire și iată-i 
pe oei doi tineri din satul pes
căresc Mila 23 urcând primii 
pe podiumul laureaților mon
diali.

europene de 
(1969). „Cuplu 

specialiștii 
și străini. Povara 
liilor este onorantă, dar 
ușoară. Canoiștii români 
mențin. însă, supremația. 
Bagsvaerd. elita mondială

Reportaj la sala „23 August"
„CUPOLA

LA CEASUL

In spe-

Me- 
just.

ți 
clu-

ATLETISMULUI",
Inserării...

Am regăsit 
de la

ampla cupolă
.,23 August", plină și 

la ceasul înserării. Plină și 
parcă mai mare în amestecul 
de lumini și umbre, mare și 
calmă. De la distanță, sprin
turile atleților pe culoarele 
abia descifrabile sau pe cele 
din fața nisipului gropii, 
frămîntată de sărituri, par 
ireale, bilele de metal lan
sate într-un colț de sală 
scormonesc înfundat zgura... 
Nici o rezonanță I

După co zăbovim o clipă 
la startul viteziștilor de 13 
ani, Ion Matache și C. Ghiță. 
privirile ne aleargă prin sală 

■în căutarea unor figuri mai 
cunoscute. în tribuna din 
față, le zărim pe „Ioli“ și 
Virginia Bonei, angajate 
probabil, tntr-o discuție de-

spre misterele ștachetei. Lin
gă groapa de lungime, antre
norul Soter se plimbă agi
tat, urmărește fiecare sări
tură, fiecare loc de bătaie, 
făcînd gesturi și grimase 
contradictorii. E cam nervos 
și-i stă bine. Undeva, în a- 
propiere. Cornelia Popescu 
își verifică mușchii, înainte 
de abordarea ștachetei (foto 
1). Cîte eforturi pentru un 
centrimetru I In mijlocul să
lii, mai mulți atleți și atlete 
cunoscute i Corbu. Astafei, 
Șerban loan, Bădini, Viscopo 
leanu se plimbă cu privirile 
plecate, căutînd parcă în 
zgură reculegerea după în
cercările abia sfîrșite. De 
partea cealaltă. în tribună, 
privirile noastre îl întîlnesc 
pe cel mai mic spectator, 
un puști de-o șchioapă cu 
ochi de mărgele și priviri 
jucăușe. Lîngă el s-au așezat 
și părinții, soții Salamon.

Nu ne rămîne decît să 
consemnăm pe peliculă acest 
intermezzo familial (foto 2), 
ca apoi să revenim în apro- 
pterea pistei de tartan, unde 
Dinu Piștalu, îmbrăcat în 
tricoul lui Tracanelli. își pre
gătea prăjina și elanul (foto 
3). încearcă îndelung priza 
mîinii stîngi, privind țintă 
spre locul unde ar fi Trebuit 
să stea ștacheta. „Spune-mi, 
Dinule, crezi că ai să-ți co
rectezi 
sală?"
5,10. poate chiar Ia 5,15 foarte 
curînd", răspunde fără a-și 
lua ochii de la punctul ima
ginar, îndelung studiat. 11 
urmărim lansîndu-se, zvîc- 
nind în aer și aterizînd în
tre saltele. Pare mulțumit de 

• încercare...
Ne continuăm „slalomul" 

printre sectoare, revenim de 
mai multe ori în același loc. 
La capătul pistei de elan, 
săritoarea în lungime Alina 
Popescu nu-și mal găsește

curînd recordul de 
„Sper să-l urc Ia

SPERANȚE Șl CERTITUDINI OLIMPICE
(Urmare din pag. I)

natele europene. Iar In anul care 
s-a scurs, 20 de steliști au fost 
medalia!’ la diferite campionate 
ale lumii.

Șiragul acestor frumoase victorii 
este. în primul rtnd, rodul unei 
munci asidue, temeinice șl cu 
profund caracter științific, des
fășurată In toate eșaloanele pro
cesului de instruire. In acest sens, 
este de subliniat faptul că marea 
majoritate a antrenorilor șl teh
nicienilor acestui club șl-au alcă
tuit planurile de pregătire, In de
plină concordanță cu obiectivele 
stabilite de federațiile de specia
litate, reușind astfel să asigure o 
judicioasă corelare a factorilor 
antrenamentului ,a perfecționării 
măiestriei tehnico-tactice șl a re
cuperării după efort. Un faot 
lăudabil, care nu poate fl negli
jat In analiza noastră, este acela 
că la Steaua s-a realizat, practic, 
o excelentă colaborare Intra ca
binetul metodic (un model de 
organizare și de productivitate, 
am zice) șl antrenori, precum și 
Intre aceștia din urmă șl medicii 
sportivi.

Nu poate fl trecut eu vederea 
nici rolul major pe care munca 
de educa##, In special in proce
sul da instruire,’ fi continua preo
cupare pentru consolidarea bazei 
materiale, l-au avut Îmbunătăți
rea generală a activității acestui 
club de dltă al sportului de per
formanță t romtaMO,

CERTITUDINI PENTRU 
MONCHEN

Recenta analiză a clubului Stea
ua a scos la iveală un lucru de 
natură să ne bucure, șl anume 
acela că unele dintre secțiile sale 
au Îndreptățit total speranțele 
pentru J.O. Este vorba de secțiile 
de scrimă șl handbal, precum șl 
de cea de lupte greco-romane. 
Sportivii din aceste discipline s-au 
situat pe poziții fruntașe la toate 
Întrecerile internaționale la care 
au participat, dovedind in acest 
fel că activitatea de pregătire a 
olimpicilor de la Steaua se află 
pe un făgaș bun șl că el pot fl 
considerați drept certitudini pen
tru apropiatele J.O. de la Mlln- 
chen.

în ce privește scrima, răspun
derea clubului ne apare sub te 
dimensiuni .dacă ținem seama ae 
ponderea pe care Steaua o are 
In alcătuirea lotului olimpic, că
ruia il oferă jumătate din spor
tivii nominalizați, precum și pe 
cel trei antrenori. Considerăm, 
deci, o datorie de onoare a între
gului activ al clubului de a ur
mări In permanență munca de 
Instruire .șl Întreaga activitate a 
acestei secții. In rindurile căreia 
activează valorosul cvartet femi
nin Deana Drimbă, Olga Szabo, 
Ecaterina Iencic-Stahl șl Suzana 
Ardeleanu. precum șl doi din 
component!! de bază al echipei 
masculine de floretă — Mlhal Țiu 
șl St. Ardeleanu.

Probleme la fel de ample, ca 
răspundere, ridică și secția de 
handbal. S« (tis că echipa noastră

campioană constituie, intr-un fel, 
baza „naționalei", de la care toată 
lumea așteaptă să adaoge bogatei 
colecții de medalii și titluri șl pe 
cel de campioană olimpică.

Mari speranțe generează șl lup
tele greco-romane, unde așii de 
la Steaua : Gheorghe Berceanu, 
Simion Popescu, Ion Baciu, Ni
colae Neguț șl Gheorglie Stoiciu 
contează. In mod normal, printre 
favorițl.

Să nu uităm. Insă, că șl tn alte 
colțuri ale lumii se fac pregătiri 
intense, există speranțe, se con
sumă Imense cantități de ener
gie fizică, se fac mari sacrificii 
materiale pentru doblndlrea unul 
loc pe podiumul olimpic. Așa că 
laurii cuceriți In anii preolimpici 
trebuie să îndemne la multiplica
rea eforturilor, la înzecirea stră
duințelor in antrenamente.

PROGRES, DAR...
Cifric, certitudinile olimpice de 

care aminteam, reprezintă 108 de 
sportivi provenind de la Steaua, 
nominalizați In loturile olimpice. 
Este o primă concretizare a acti
vității de pregătire în vederea 
Jocurilor, destul de mulțumitoare 
și care se situează pe un plan su
perior In comparație cu anii pre
mergători edițiilor anterioare ale 
J.O. Consemnăm, deci, cu satis
facție un progres. Dar. este vorba 
de un progres încă mic față de 
capacitățile tehnice, organizatori
ce șl materiale ale acestui club. 
Ilustrativ în acest sens este cazul 
secției de atletism, care, la în
ceputul ultimului an dinaintea

J.O., se prezintă doar cu două 
valori certe : Viorica Viscopoleanu 
șl Carol Corbu. Socotind că ia 
J.O. din Mexic clubul Steaua a 
fost reprezentat doar de campioa
na olimpică, Viorica Viscopoleanu, 
ajungem rapid la concluzia că, 
numai cu un om In plus pentru 
un Interval de 4 ani. productivi
tatea acestei secții este totuși pu
țin satisfăcătoare. Situația poate 
deveni paradoxală dacă ținem sea
ma de faptul că pe plan Intern 
secția de atletism a dubitul 
Steaua a obținut rezultate remar
cabile. Insă, așa cum bine sub
linia antrenorul emerit Ioan Sliter, 
pe plan mondial, In atletism, s-au 
înregistrat uluitoare creșteri ale 
performanțelor, sprijinite de pro
grese rapide ale .........
trenamentulul șl 
tură ajutătoare 
O situație nu 
există și la 
unde succesele pe plan intern — 
excelente, ca șl la atletism — nu 
se conjugă cu rezultate deosebite 
In întrecerile Internaționale, cota 
acestora menținîndu-se la nivelul 
anilor precedențl. O eventuală 
comparare cu succesele luptelor 
greco-romane — din cadrul ace
luiași club — le pune în vădită 
inferioritate. Șl nu se poate spu
ne că nu există condiții egale 
de pregătire. Carențele „liberelor" 
pot fl puse fără greș pe seama 
deficiențelor din munca antreno
rilor, a unei comodități a acestora, 
care apelează la mijloace și la 
metode depășite și care — ceea 
ce este mai grav — Își mențin as
pirațiile la un nivel modest.

metodicii an- 
de o apara- 
ultramodernă. 
mult diferită 

luptele libere,

PAȘI ÎNAPOI
La finele anului 1969. bilanțul 

boxului românesc, în general, si 
cel al secției de la clubul Steaua, 
în special, prezenta bogate izblnzl.

Snagov. Kiev...) nu ajunge de- 
cît pentru... locul VII în clasa
mentul primilor zece laureați 
ai sportului românesc în anul 
1970. Nu este pentru cei doi 
colecționari de medalii un mo
tiv de supărare. Poate că în 
1971...

Internationale de la 
Decize. Bydgoszcz,

★
Ne reîntâlnim, la redacție, 

după ce cu o zi înainte repor
terul le admirase sincer con
vingerea cu care au transformat 
ceasurile de antrenament la 
bac într-o plăcută dar fermă 
obligație de performeri. Acolo, 
în spațiul strimt al bacului de 
la Dinamo, unde fiecare cen
timetru trebuie lăsat liber, unde 
fiecare minut își are importan
ta lui, am fi stingherit, desi
gur. munca celor doi campioni 
Acum, e altceva...

După o scurtă relaxare, o vi
zită hibernală la Mila 23, o ne
dorită dar necesară spitalizare 
(operație de amigdalită) Ivan 
Patzaichin gi-a reluat pregăti
rile.

— Am rămas, totuși. în urmă. 
Mă simt încă și puțin slăbit. 
Dar, noi, canoiștii, nu ne prea 
speriem de greutățile antrena
mentului. Curînd îi ajung pe 
ceilalți, ne spune Patzaichin-

Covaliov nl se pare mai so
bru, meditativ : „Anul acesta 
ne pregătim pentru campiona
tele mondiale de la Jajce. Vrem 
să ne apărăm titlul cucerit la 
Copenhaga și cred că de aceas
tă iarnă va depinde totul. Mai 
este ceva. Nici un echipaj nu 
se poate considera de pe acum 
titular. Va trebui, mai întîi, să 
ciștigăm întrecerea cu... cole
gii noștri. Multi dintre ei au 
făcut mari progrese și cred că 
au încă destule rezerve. Apoi,

vom vedea ce se va hotări șl 
in privința reprezentării la pro
bele de 500 m..."

ir
După ultima zi de j,bazin", 

va Începe schiul 1 Pe pîrtiile 
înzăpezite. în sala da forță, 
apoi din nou în aburul și căl
dura bacului; cel doi campioni 
vor căuta no! drumuri de per
fecțiune a măiestriei sportive. 
Cu aceeași modestie, dar cu 
multă ambiție.

Pentru că. spuneam, în 1971 
au loc campionatele lumii.

Pentru că, de fapt, mai e 
atît de puțin pînă la Jocurile 
Olimpice...

Dan GARLEȘTEANU

ECHIPELE

f

cărora 
partide

dar. de un 
în cadrul 
că arbitrii 
mult curaj 
obstrucțiilor

locul, ca înaintea unul start 
în concurs. O reținem pen
tru o clipă: „Se lasă greu 
cuceriți centrimetrii ?“ o în
trebăm. „Sînt cam mulți. 
pînă la performanța-record,' 
asta e! Sper însă să le re
duc repede numărul".

Din tribună coboară șl 
Virginia Bond. Sare ștrengă
rește cînd pe un picior cînd 
pe altul, apoi pornește sprin
tenă și grațioasă escaladarea... 
gardurilor lui Hidioșan (foto 
4). O așteaptă alături șta
cheta, peste care tînărul sări
tor Cristian Dreptu încearcă 
de mai mult timp să treacă 
în „stil 
însă că 
Paul i-a

Fosbury". Se 
antrenorul său 
ridicat-o prea

Reportaj

pare 
loan 
sus...
de

Alin BARBU si 
Dragoș NEAGU

După numai un an — surprinză
tor — realizările au început să 
pălească îngrijorător, ca urmare 
a unor neașteptate Insuccese pe 
plan Internațional. Referitor la 
secția clubului Steaua, lucrurile 
ar putea fl socotite totuși, mul
țumitoare : echipa acestui club a 
cucerit Titlul de campioană a tării, 
iar trei boxeri au Intrat în posesia 
centurilor de campioni. In schimb, 
In confruntările Internaționale, re
prezentanții clubului (șl nu numai 
ei 1) au dezamăgit, comportfndu-se 
sub nivelul capacităților obișnui
te. Șl, cum răgazul de timp pînă 
la J.O. este destul de mic, avem 
toate motivele să privim cu mal 
multă atenție și cu mal mult simț 
critic evoluția boxerilor de la 
Steaua în competițiile Internațio
nale, acestea fiind, In ultimă in
stanță. criteriul cel mal sigur pa 
baza căruia le putem evolua șan
sele pentru marea dispută de la 
Mflnchen.

Principala cauză a acestor re
gretabili pași înapoi rezidă — cre
dem — într-o pernicioasă stare de 
automulțumire care a pus stăpi- 
nire pe întreaga concepție de In
struire a tehnicienilor șl sportivi
lor, după succesele de la C.E. 
din 1969. în consecință, exigența 
la antrenamente a scăzut, recepti
vitatea la progresele metodice rea
lizate in alte țări s-a diminuat șl 
— ceea ce este mai grav — regi
mul de viață șl de odihnă al uno
ra dintre boxerii fruntași de la 
Steaua nu s-a mal încadrat în 
limitele normale. Atmosfera da 
exagerată Încredere in propria va
loare a generat șl o oarecare în
găduință față de abaterile, mal 
mari sau mal mici, de la disci
plină ale unora (hâtre reprwear.

MASCULINE ÎȘI REIAU DISPUTA

LA TIMIȘOARA
Succesiunea 

țiile feminine 
line continuă, 
rioadă, cînd agenda 
a handbalului 
încărcată. Abia 
ecourile turneului 
organizat în sala Floreasca, 
și pe „scena" campionatului 
vor Intra echipele masculine, 
care vor participa la cel de 
al doilea turneu al turului 
de sală. Competiția are loc 
în sala Olimpia din Timi
șoara începînd de duminică 
și pînă marți. Este vorba, de 
fapt, de etapele a 13-a. a 
14-a și a 15-a ale campio
natului în programul 
sînt cuprinse cîteva 
de mare interes.

Cel mai așteptat 
este cel dintre

dintre forma
și cele mascu- 
în această pe- 

internă 
este atît de 

s-au stins 
feminin,

duel
Steaua 

ți Dlnamo București, lide
rele campionatului, aflate, în 
această ordine, pe primele 
două locuri ale clasamentu
lui, însă la egalitate de 
puncte. Disputa lor este 
cu atît mai Interesantă cu 
cît ea nu are în turneul de 
la Timișoara un caracter di
rect ! ambele formații vor 
întîlnl pe Politehnica Timi
șoara, formație care în pri
mul tur al campionatului, 
disputat anul trecut în toam
nă, a învins și pe Steaua și 
pe Dinamo București. Vor 
repeta timișorenii această 
veritabilă performanță și a- 
cum ? în afara acestor 
două întîlniri, programul 
partidelor de la Timișoara 
mai cuprinde și alte confrun
tări extrem de echilibrate.

De pildă. în .deschidere" 
la meciul Steaua — Politeh
nica Timișoara, care va avea 
loc marți, în ultima zi a tur
neului, se va disputa întîl- 
nirea Universitatea București 
(locul III) cu Dinamo Bucu
rești (locul II), Iar în cele
lalte etape sînt programate 
și alte confruntări atrăgătoa
re ! Universitatea Cluj — 
Universitatea București sau 
Dinamo București — Univer
sitatea Cluj. Este vorba, așa-

tanțif de seamă al speranțelor 
noastre olimpice.

Toată lumea este de acord că 
boxeri ca : V. Silberman, A. Du
mitrescu, r. Năstac și i. Chivăr 
au mari calități și că pot aspira. 
In mod justificat, la una din me
daliile olimpice. Aceasta, însă, cu 
condiția ca. In primul rînd, ei, 
să-și modifice structural modul 
de a privi pregătirea în ansamblu, 
dovedind seriozitate, atașament, 
perseverență șl dorința de a-șl 
îmbogăți bagajul de procedee teh- 
nlco-tactlcs.

REGENERĂRI NECESARE
Contribuția1 olimpică a clubului 

Steaua so extinde șl asupra altor 
ramuri sportive : gimnastică, tir, 
canotaj, calac-canoe, volei, halte
re. Rezultatele obținute de spor
tivii noștri, la unele dintre aceste 
discipline în confruntările anilor 
1969—1970 nu au fost dintre cele 
mal strălucite, Iar performanțele 
reprezentanților clubului nu au 
mulțumit. La gimnastică băieți s-a 
semnalat un oarecare progres însă 
acest pas înainte nu s-a făcut 
simțit șl în arena Internațională. 
Aceasta dovedește că antrenorii 
șl glmnastll în discuție n-au apro
fundat pregătirea tehnică, nu au 
depus suficiente strădanii la an
trenamente. neglljlnd aspecte da 
fond ale pregătirii. Canotajul șl 
calacul-canoe nu au înregistrat, 
la Steaua, progrese prin care să 
fie justificate condițiile create de 
club pentru pregătire. Aceasta, 
din cauza unor greșeli săvîrșlte 
in selecție, a lipsei seriozității și 
exigenței la antrenamente, sau a 
canalizării eforturilor către probe 
mal puțin Importante, care nu fi
gurează în programul J.O.

Promovările recente ale unor ti

turneu echilibrat, 
căruia credem 
vor avea mai 
în reprimarea 
și brutalităților, 
clasamentul :Șl acum iată

1. Steaua 12 9 1 2 202—128 19
2. Dlnamo Buo. 12 9 1 2 179—142 19
3. Unlv. Bue. 11 8 1 3 161—131 17
4. Unlv. Cluj 12 5 2 5 175—170 13
5. S.C. Bacău 12 5 1 6 167—164 11
6. Poli. Hm. 12 4 3 5 144—150 11
7. Voința Buc. J2 5 0 7 178—180 10
8. Pollt. Gl. 12 4 1 7 166—190 9
9. Dlnamo Bv. 12 3 1 8 154—203 7

10. Șt. Lovrin 12 2 1 9 133—201 5

ergem
SIMBATA

ATLETISM. Sala „23 
August", de la ora 8,30 
și de la ora 16.30 : 
campionatele municipa
le pentru juniori.

BASCHET. Sala Flo
reasca, de la ora 10 : 
Rapid — A.S.A. Cluj, 
Politehnica București
— Voința București; 
de la ora 16 j Construc
torul — Mureșul. Voin
ța Brașov — I.E.F.S., 
Crlșul — Sănătatea Sa
tu Mare, meciuri în 
cadrul diviziei femini
ne A.

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 

August, de Ia ora 8,30: 
campionatele municipa
le de juniori.

BASCHET. Sala Flo
reasca, de la ora 10 : 
Mureșul — Rapid, ASA 
Cluj — Cri șui; de Ia 
ora 16 : Voința Bucu
rești — Constructorul, 
Sănătatea Satu Mare
— Voința Brașov, IEFS
— Politehnica Bucu
rești, meciuri în cadrul 
diviziei A.

de natură să îndreptățească spe
ranțele tn obținerea unor rezultate 
superioare. Un exemplu în acest 
sens l-a oferit tirul, care dispune 
de citeva elemente tinere remar
cabile.

Prin urmare, acest proces de 
Întinerire a loturilor la discipli
nele la care ne-am referit este 
menit să asigure, In viitor, per
formanțe superioare ale sportivi
lor de la Steaua și în speță o con
tribuție mal activă la performan
țele românești. Nădăjduim că 
„speranțele" de azi vor ajunge 
certitudini mllne.

★
Aspectele pe care le-am abor

dat In analiza noastră au vizat 
— lesne de Înțeles — în mod deo
sebit munca ce se depune in di
recția edificării viitoarelor (spe
răm cit mal multe I) succese o- 
llmplce. Activitatea in această di
recție nu este de loc simplă. Din 
acest motiv am aplaudat sincer 
tonul general de exigență și în
credere în forțele proprii mani
festat în cadrul lucrărilor plenarei 
clubului, unde — ca șl în mate
rialul nostru — principala atenție 
a fost acordată productivității o- 
limplce.

Sub această prismă ” lucrurile 
merg bine la Steaua. Sau, mal 
bine zis, există premise care dau 
garanția că investițiile morale șl 
materiale nu se iroseso în van. 
Pe viitor este însă de dorit ca 
planul de măsuri să prindă viață 
în totalitatea Iul, prin muncă, ș! 
să fie Impulsionat prin analize 
periodice, ca fermitatea tn înde
plinirea sarcinilor să sporească pe 
măsură ce zilele ce au mal rămas 
ptnă la J.O. devin tot mal puține, 
urmărindu-ss permanent ea per
formanțele Interne să constituie 
doar trepte oa duț «pre podium ui
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CLUB-DA, ECHIPĂ-NU PREA

Br

Pe marginea ședinței

la F. C. Argeș

La recenta ședința de analiză 
a clubului de fotbal Argeș au 
participat reprezentanți de sea
mă ai organelor județene de 
partid și de stat, în frunte cu 
primul secretar al Comitetului 
județean al P.C.R.. tov. Gheor
ghe Năstase, dovedindu-se ast
fel atenția acordată pe plan lo
cal fotbalului piteștean, aflat 
acum la un moment de bilanț.

Și nu întâmplător tov. Gh. 
Năstase. prin cuvîntol său, a 
deschis ferestre spre realitățile 
complexe, economice, sociale și 
politice, ale județului, integrlnd 
și lumea fotbalului — ades con
siderată o arie închisă — in 
suprafețele răspunderii șl com
petentei. C5u acest prilej s-a 
precizat că județul Argeș a 
crescut ea potențial economic 
șl social de 5 lori (n ultimii 5 
ani. ceea ca presupune șl o 
spectaculoasă creștere demogra
fică. Pe acest fundal, concluzia 
esențială care a reieșit constă 
îu discrepanța flagrantă dintre 
ritmul de creștere și consolidare 
organizatorică a bazei materia
le a primului club experimen
tal și nivelul actual scăzut al 
performanței. Ena evident că 
rezultatele echipei în anul ce a 
trecut. îndeosebi în tonul actua
lului campionat, n-au prea ofe
rit prilej de satisfacție, pe mă
sura suportului material asigu
rat de către organele locale și 
rjLF.

Echipa piteșteană a evoluat abia spre sfîrșitul turului la un nivel apropiat valorii sale, me
ciul de la București cu Rapid fiind o mărturie in acest sens Fotoi N.DRAGOȘ

Pag. a ÎK-a

VĂ PREZENTĂM CENTRUL DE COPII Șl JUNIORI U. T. A

Puține centre fotbalistice de la noi se pot compara cu 
Aradul în materie de tradiție și, ca un corolar, rezultate in 
munca cu juniorii. Cu ani in urmă, mai precis prin '58—’59, 
antrenorul Coloman Braun-Bogdan reușea se închege la 
U.T.A. o echipă aproape nouă, introducînd, printre alții, în 
„ll“-le de divizia A pe Igna, Koszka, Pîrcălab, Pop, Țîrlea, 
Petescu din promoțiile de juniori campioane, scoase cu mi
gală și iscusință de Nicolae Dumitrescu. Prezentă, in con
tinuare, destul de des în turneele finale, formația de ju
niori a U.T.A.-ei aduce Aradului ultimul titlu de campioa
nă la sfîrșitul ediției 1967—1968, după zdrobitoarea victorie, 
cu 6—0, repurtată la Timișoara asupra dinamoviștilor bucu
reșteni. „N-am să uit niciodată uimirea care se întipărise 
pe fețele spectatorilor și ale adversarilor — îmi relatează 
antrenorul Alexandru Dan. Din echipa campioană i-am dat 
lui „Coco" pe Bătrîna, Broșovschi, Sima. Atodiresei și Brîn- 
descu“.

CÎND, DEODATĂ,

IZVORUL A SECAT..

•••
praveghere a antrenorului A- 
lex. Dan. lui Farmati reve
ni ndu-i sarcina de a aduce, 
pe loc, corectivele necesare. 
In pofida celor 47 de ani, 
fostul fundaș al U.T.A.-ei și 
al naționalei ne-a impresio
nat prin abilitatea și agili
tatea cu 
tinerilor 
corect.
„Ca să 
balul după cerințele actuale 
— ne mărturisea Alex. Dan, 
la sfîrșitul lecției — jucăto
rul trebuie să posede și o 
bună pregătire atletică. Con
știentă de acest adevăr, F.R. 
fotbal, prin comisia centrală 
de juniori, a trimis din iunie 
1910, tuturor centrelor ma
terialul necesar, cuprinzlnd 
metodele și mijloacele pentru 
dezvoltarea calităților fizice 
de bază. In ceea ce ne pri
vește, noi am dovedit preocu
pări în această direcție în
că de la începutul anului 
trecut, dar, pe noi, antrenorii, 
tot ne încearcă regretul că 
n-am lucrat astfel de la în
ceput, adică din momentul 
în care am luat în primire 
grupa respectivă. Pe atunci, 
în 1967, elevii noștri aveau 
13 ani și experimentul de 
față s-ar fi soldat, poate, in 
final cu rezultate și mai 
spectaculoase declt acestea în 
care sperăm. Dar, cum 
centrul nostru avem și 
asemenea grupă, se va 
cerca și cu ea".

care demonstra mal 
Săi elevi exercițiul

poată practica fot-

strează necesitatea șlefuirii ta
lentului printr-o muncă asi
duă, dusă zi cu zi pe o pe
rioadă mai lungă. „Un ase
menea experiment efectuăm 
noi, in momentul de față, la 
centrul U.T.A. avînd drept 
„subiecți" pe componența 
grupei 1955, adică pe tine
rii fotbaliști care n-au îm
plinit încă vîrsta de 16 ani" 
— ne spunea Alexandru Dan. 
„Poftiți să vedeți"...

...A doua zi, dimineața, ne 
aflam în sala de gimnastică 
de lingă fabrica de zahăr, 
ca invitați ai antrenorilor A- 
lexandru Dan și Zoltan Far-

— Și apoi ? După „promo
ția Broșovschi", ce-a urmat ? 
— îl iscodește reporterul pe 
interlocutorul său.

„Cam doi ani de... secetă, 
întrucît in alcătuirea grupe
lor cu cei născuți în anii 
1951 și 1952 s-a greșit, apre
ciem noi, la. selecție. Se a- 
junsese la situația de a a- 
vea în lot juniori foarte dis
ciplinați, dar lipsiți de talent 
fotbalistic. La centrul nostru 
nu ne mai soseau nici un fel 
de reclamații de la părinți 
sau de la profesori, majori
tatea aveau medii bune și 
foarte bune, însă la vîrsta 
de 17—18 ani, adică la vre
mea sorocului, n-a mai ie
șit nici unul la suprafață, ca 
în trecut. Am rămas doar cu 
Jivan, portarul de la tineret, 
și cu Schepp, dar de la am
bii așteptăm confirmări. Ca 
antrenor la aceste două gru
pe (1951 și 1952) a funcționat 
Andrei Mercea, dar consider 
că noi toți de la „centru", 
purtăm lntr-o măsură mai 
mică sau mai mare v.ina de 
pe urma slabei recolte". „Nu- 
este admisibil — spunea și 
antrenorul emerit Coloman 
Braun-Bogdan. aflat și el 
zilele trecute la Arad, împre
ună cu noi — ca centrul de 
juniori șj copii al U.T.A.-ei 
să nu poată promova, în ul
timii doi ani, nici un junior 
pentru prima echipă. Nu-i 
cerem lui Mercea să ne 
scoată, neapărat, echipe de ju
niori campioane, ci doar ci
te un... Mercea de la fiecare 
promoție. Atît am dori, în
trucît, în momentul de față, 
la juniori, nu de echipe du
ce lipsă fotbalul nostru, ci 
de valori autentice".

Invățînd din greșeli, An
drei Mercea are acum o gru
pă (juniori născuți in 1953 cu 
care participă în seria a 
Xl-a a campionatului națio
nal) ce-i dă speranțe mai 
mari. Ne referim la jucă
tori talentați ca Olaru (virf 
de atac), Coșa (extremă 
dreaptă), Cilian (mijlocaș), 
Butaru (portar) și Cioboată 
(aripă stîngă). De altfel, Co
șa și Olaru au jucat de-a- 
cum cîteva meciuri, în for
mația de tineret-rezerve a 
U.T.A.-ei.

nu-i supere
„s-a realizat

cesul de instruire, la perfor
manța ca atare. Asupra bazei 
materiale a clubului nu mai 
insistăm întrucît un recent ar
ticol publicat în ziarul nostru 
a înfățișat-o detaliat. Este edi
ficatoare aprecierea secretaru
lui general al F.R.F., Florea 
Tănăsescu, că perspectivele ime
diate ale F.C. Argeș, din acest 
punct de vedere, îl vor putea 
situa printre unitățile bine do
tate din fotbalul european. Ce 
înseamnă, de fapt, aceasta 7 Că 
jucătorii nu se mai pot ascunde 
în spatele unor lipsuri de do
tare. în încercările lor de a scă
pa de răspunderi- în referatele 
prezentate, caracterizările jucă
torilor au lipsit — pe motiv 
că crlticile nu trebuie . folo
site în prezența juniorilor !? 
—, pentru răspunderile concre
te ale acestora folosindu-se

formulări care să
(ca de exemplu : _
o bună omogenizare a echipei, 
s-a îmbunătățit jocul pe com
partimente... concepția de joc 
s-a conturat clar, o dată cu 
obținerea formei sportive, către 
un joc colectiv, ofensiv, con
structiv și elastic") și care nu 
puteau conduce, logic, deciț la 
aprecierea comportării echippi 
drept „satisfăcătoare în turul 
campionatului’’. Astfel, jucăto
rii s-au mulțumit să asculte, 
iar Pigulea și Vlad, singurii 
care au vorbit, au abordat — 
conform unui obicei pare-se 
impămîntenit — probleme ne
esențiale. sau de ordin verso- 
nal. Iată de ce s-a simțit ne
voia ca — în locul unor gene
ralități și a unor statistici ne
edificatoare — >n raport să fi 
fost conținută o analiză apro
fundată a fiecărui jucător in 

. parte. Fișele individuale, pre- 
conizate a se alcătui în perioa-E 

I 
g AL DOILEA-. DEBUT g

— Aveți vreo amintire le- 
gată de orașul SfUmișoar® ?

g — Da. poate cea mat 
E importantă ipfentru Macri — 

fotbalistul. Aici am debutat 
în divteia A, în 1949> <n jo- 
cui Cu ființa, m»d încheiat 

g cu 0—0.

I— Deci fecum, ,4upA 22 6» 
anii Un Bou debtrt dacă îi pa-

f. tem «vămi Ușa T
g — Da, esta debutul «net» ca 

antrenor la 9 echipă de di- 
g vMa A. Și tot la o echipă 

feroviară. Dragostea mea pen
tru acttt® echipe nu «« poate 
schtaîba. Acesta est» unul 
din mo^oel» pentru car» am 
acceptat «d preiau cîrma in
tr-un mometa atît defa- 
vorabU.

— Oa pronmn pregătire
«vnttl

«-• Da. n aaptămind, smtre- 
namentt <f« două ori pe zi) 
iar cu portarii Gaboraș, Ta
tar și Goreo m încă unul d» 
hUi 6^0 la T,1S dimineața.

— Ați smintii da Gaboraș, 
deși — auaiaem — m renun
țare la aarvMiH* Iul.

— In prtzent) est» discipli
nat) serios și dorește să-fi a- 
rate valoarea. El 
d» noi fi noi d« < 
vom vedea.

— Aveți jocuri 
care în programul 
tdreî

— După ce ne 
de la Predeal, unde vom sta 
între It ianuarie și 1 februa
rie, vom susține trei jocuri 

în Valea Jiului, apoi vom ju- 
g ca cu Jiul și cu Universitatea 
g Cluj la Timișoara. In seara 
g zilei d» 21 februarie vom ple- 
0 ca in Iugoslavia pentru trei

Două linii distincte
De fapt, bilanțul prezentat 

a avut două linii distincte t oea 
privind baza materială a clubu
lui M rea referitoare la pro-

5 Minute cu tache macri
yS da imediat următoare, în le- 

gătură cu comportamentul, da- 
..........................................

I

i
are nevoi»
el. In rest)

de verifi- 
de pregă-

întoarcem

LA TIMIȘOARA

jocuri și). probabil, in con- js 
tinuare, unul în Italia (în 
prezent se duo tratative cu g 
Florentina).

— In ce condiții și în ce 
atmosferă faceți pregătirea ?

— Sper ca actuala bază 
materială să devină corespun
zătoare unei echipe de divi
zia A. Referitor la atmosferă 
— vă pot spune că i se pot

tele fizice și psihice esențiale 
ale jucătorilor, perspectiva lor 
reală, vor constitui un element 
obiectiv în sprijinul exigentei 
și a cerințelor ce se impun.

Și dacă jucătorii vor fi cri
ticați b,ln familie*; (la Hercu- 
Jane, în pregătire, ni s-a 
spus...), dacă se consideră com
portarea echipei în tur drept 
satisfăcătoare (pentru următo
rul bilanț : loc 12 — 15 4 5 6 
19—21 13 puncte), ce a mai 
rămas de imputat ? Mai ni
mic li... în fapt... trebuie 
reținută ideea că preluarea din 
mers * echipei s-a făcut în 
etapa a treia (de către antre
norii Ozon și Dima în locul 
tandemului Marian - Ianovsehi 
— n.n.). cînd echipa acumula
se numai două puncte, consta- 
tîndu-se că perioada pregătitoa
re nu a fost folosită în mod 
corespunzător și echipa a in
trat în campionat cu o pregăti
re insuficientă. Aceasta este.de 
fapt șl explicația reală privind 
slaba comportare a echipei Ia 
începutul turului.

avut greutatea sfatului dar și 
al avertismentului. Față de 
abaterile jucătorilor, este însă 
necesar și un punct de vedere 
ferm și unitar al conducerii clu
bului. Spectatorii vin astăzi la 
stadion să asiste cum bărbăția, 
fair-play-ul și eficienta se 'Con
stituie în coloane ce . susțin 
spectacolul sportiv și nicidecum 
să fie de față la prăbușirea 
acestora.

Dar care a fost angajamentul 
jucătorilor în partidele susți
nute în acest tur ? în fața pro
priilor suporteri, ei au cedat 
adversarului 5 puncte, iar în 
deplasare au obținut doar. 4 
puncte din 16 pasibile, primind 
totodată un număr dublu de 
goluri (14) decît în meciurile 
disputate la Pitești. Acestea sînt 
fapte, nu vorbe, ele nefiind 
străine de abaterile de la dis
ciplina de pregătire ale jucă
torilor Dobrin, Olteanu. Prepur- 
gel. de comoditatea 5.1 lipsa de 
interes ale lui Cîrciumărescu, 
Marian Popescu, Dobrescu și 
chiar Radu, mulțumiți cu pos
tura neangajantă a rezervei. 

, Cît de temeinic și cu cită am
biție se pregătesc unii dintre 
aceștia se vede și din evoluția 
lor în echipele de tineret-rezer- 
ve. unde Cîrciumărescu sau Do- 
brescu. de pildă, din 7 partide 
în 5 au jucat slab. Și oricită 
Inițiativă ar dovedi conducerea 
duhului, specatorii vin în nu
măr mare la teren numai atunci 
cind jucătorii le oferă garanția 
unui fotbal de calitate.

în raport a fost invocat 
faptul că echipa a mizat in 
nul trecut pe participarea
C.E.T.. federația nelnscrilnd-o 
insă in această competiție in 
care, in anii trecuți, F.C- Argeș 
obținuse rezultate de prestigiu. 
Ar fi bine ca în acest an F.C. 
Argeș să mizeze pe o bună 
comportare în campionat (ulti
ma parte a torului a lăsat să 
se întrevadă o asemenea redre
sare). la nivelul posibilităților 
materiale existente. Și 
va redobîndi. firesc, șl 
rea competitivă pe plan 
national.

Pentru că nu trebuie 
uite un lucru esențial : o dată 
cu construcția clubului e nece
sar să se 
echipă.

Francisc Tisza, unul din 
talentele „pepinierei U.T.A."

ATENȚIE CUVENITA

și 
fi
la

la 
o 

în-

Șl

PREGĂTIRII TEHNICO

TACTICE

Tot în cadrul experimen
tului, grupa de care vorbim 
lucrează cîteva zile pe săp- 
tămînâ pentru însușirea și 
consolidarea deprinderilor cu 
caracter tehnio și tactic.

„In acest sens — ne spune 
Alex. Dan — efectuăm exer
ciții în fragmente de joc, cu 
adversar, exersăm scheme 
(de ex. i doi contra unu, trei 
contra doi) pentru perfecțio
narea jocului apărării, unde 
dublajul este un cuvînt de 
ordine, după cum, în mo
mentul recuperării balonului, 
și pasa imediată, spre late
ral, constituie o cerință.

...Vă închipuiți ce înseam
nă să ai la dispoziție — timp 
de 6 ani, de la vîrsta de 12 
la 18 ani — 18—20 jucători, 
tineri, talentați, dornici să 
pătrundă, zi de zi, in tainele 
fotbalului? Va fi imposibil
— vă asigurăm de pe acum
— să nu scoatem, în final, 
măcar 5 jucători pentru gri-

mati, un 
tehnicieni 
preună din anul 1963. 18 ju
cători, bine făcuți pentru 
vîrsta lor, frumos echipați, 
așteptau, aliniați, indicațiile 
efectuării primei teme din 
cadrul lecției, un circuit pen
tru îndemînare. Fiecare a- 
vea de parcurs (de 10 ori) 80 
de metri în 30 de secunde (li
mită), trecând pe la cinci a- 
parate. Deci, intr-un regim 
de oarecare viteză se execu
tau rostogoliri pe saltea, tre
ceri pe sub „capră11, alergare 
în echilibru pe o bîrnă. să
rituri peste obstacole, 
peste ladă. A urmat un 
cuit pentru forță, apoi 
altul, combinat, pentru 
tă și viteză, cu pauze active 
între ele, de 10 minute, 
fel lncît tinerii fotbaliști 
aflat, aproximativ două 
In permanentă mișcare.
tul se efectua sub atenta su-

cuplu omogen de 
care lucrează îm-

TALENT, DAR Șl MUNCA
apoi 
cir- 
un 

for-

ast- 
s-au 
ore, 
To

G. NICOLAESCU

ma echipă".
5 Mercea, 5 Dan, 5 Farmă-

ti cum ar spune antreno-
rul emerit Coloman Braun-
Bogdan.

METODICAatunci 
valoa- 
inter-

Performanța și o 
presupusă clasare 
între locurile V-X

1 I
— l/u JJUV uywitu Wre * WW jlouv 

acorda calificative maxime : g 
seriozitate, dăruire și disci- 
plină.

— Ce șanse acordați echi- 
Pdl gc-

— Acest răspuns îl amin ă 
pentru 27 iunie. A? vrea insă 
să amintesc timișorenilor că £ 
echipa C.F.R. nu este numai ș? 
a feroviarilor, ci și a orașului 
Timișoara. Dacă nu va fi Ș 
sprijinită și susținută, ti- 5$ 
mișorenii îi vor urmări — la 
toamnă — pe Dumitrache, f) 
Dinu, Dembrovschi și pe al- 
ții nu 
numai 
T.V.

să se

Și. totuși, pentru a ajunge 
la marea performanță nu
mai talentul nu este sufici
ent. Toate studiile și experi
mentele în materie demon-

Deci. în locul unui obiectiv 
ce ar fi vizat, poate, primele 
locuri, noul cuplu de antrenori 
și-a propus, pornind de la o 
asemenea zestre precară, mo
desta sumă de 11—13 puncte în 
tur și 15—18 puncte în retur, 
cu clasarea echipei pe un loc 
între V și X. Modeste proiec
te !...

Așa cum a subliniat însă pre
ședintele clubului. Iov. Paul 
Constandache, jucătorii piteș- 
teni fac fotbal de performan
ță. de bună voie și nesilit! de 
nimeni, dar în virtutea unor 
obligații pe care însăși per
formanța le impune. Atunci 
cînd ai ajuns vedetă trebuie 
să ai demnitatea și conștiința 
valorii, care te obligă să nu 
cobori nici un moment ștacheta 
exigenței- Dacă vrei să fii res
pectat. trebuie să te respecți 
în primul rînd tu însuti. Și vi
zavi de Dobrin, cuvintele au

construiască și o

Paul SLAVESCU

aceleiași ședințe aIn cadrul 
fost desemnat Biroul de con
ducere al clubului F.C. Argeș, 
campus din 11 membri, preșe
dinte fiind Paul Constandache. 
prim-vicepreședinte Gheorghe 
Gavrilă și vicepreședinți Ștefan 
Partenie și Puiu Rapaport.

UNIVERSITAR!) CRAIOVENI
ÎN PREGĂTIRE LA SINAIA
Joi după-amiază, la clu

bul Universitatea Craiova, a 
avut loc .ședința de analiză 
a comportării echipei de 
fotbal în turul campionatu-

pe viu, la stadion, 
din cînd in cind

ci 
la

P. ARCAN g
— ... —„—— doresp. principal g

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

CONSTANTIN VLAD, VĂZUT DE FELIX ȚOPESCU
.g— alăreț de mare reputație, in tinerețe, Felix țopescu are un pal

an mares impresionant : peste 500 de premii obținute c in con-
«8 cursurile interne și internaționale, 21 de locuri 1-3 In campionatul

național, 12 cupe in concursuri hipice de anvergură, 50 de cai 
utilizați intr-un răstimp de 30 de ani de activitate sportivă (1931— 

1961) Printre cele mal prestigioase trofee cucerite s-au numărat „Cupa 
ziarului Daily Mail", la Londra, „Premiul învingătorilor", la Varșovia. 
„Derbyul de sărituri" austriac, „Prix des habits rouges", la Bruxelles, 
„Cupa Națiunilor" pe echipe, la Aachen (1938), Varșovia și București 
(1939). Concomitent șl după abandonarea performanței, a desfășurat 
o neîntreruptă șl neobosită activitate ca instructor de echltațle, secre
tar generai al federației, președinte al Colegiului de antrenori, membru 
In biroul federal șl în colegiul de arbitri, precum și comentator de 
specialitate la diverse ziare și reviste din țară șl de peste hotare.

lui divizei A. A doua zi. a- 
dică vineri dimineața, stu
denții craioveni au făcut de
plasarea Ia Sinaia. unde, 
timp de două săptămîni, își 
vor continua pregătirile pen
tru returul campionatului.

Antrenorii Coidum și Nu- 
țescu au la dispoziție 
lot de 21 de jucători, 
durile cărora au fost 
Hîrșoveanu și Dinu, 
tinefct.

Unul din jucătorii 
ză ai formației, 
N. Ivan, 
urmă cu cîteva săptămîni o 
operație, se simte bine 
și va fi prezent la pregătiri, 
în schimb, Neagu mai are 
nevoie de o perioadă de o- 
dihnă de cel puțin o săptă- 
mînă. după care se va ală
tura colegilor de echipă.

un 
în rîn- 
incltiși 

de la

de ba- 
mijlocașul 

care a suferit în

ARBITRII BUCUREȘTENI 
DIN NOU PE TEREN

Mîine. reîntîlnire cu arbi
trii de fotbal din Capitală. 
Fără fluiere si ecusoane, fă
ră cămașa cu guler alb și 
fără teama de a greși inter
pretarea unei faze litigioase, 
pe care „tribunele" o văd 
din toate unghiurile posibi
le și imposibile, cavalerii flu
ierului 
terenul 
ceasta, 
postură 
ria să
zitate examenul din primă
vară.

Așadar, mîine dimineață, 
Pe stadionul Progresul, arbi
trii bucureșteni vor lua par
te la primul antrenament 
din ciclul propus pentru pre
gătirea lor fizică.

vor 
de 
îi 
de

păși din nou pe 
joc. De data 
vom vedea in 
elevi ce au dato-

pregătească cu serio-

a-

LOTO-PRONOSPORT

j| - K
Imagine de fototecă. Acum 35 de ani, Felix Țopescu, pe atunci 
un tinăr locotenent de cavalerie, cîștigă cu Taifun pre
miul I, în cadrul uniii,, con curs desfășurat în Spania

In cercul restrîns al 
tualilor călăreți valoroși, 
Constantin Vlad se distinge 

prin calitățile sale deosebite 
atît în probele de obstacole 
cît și în concursul complet. 
După părerea mea, aprecie
rile frumoase de care se bu
cură Vlad în echitația ro
mânească se datoresc, în pri
mul rînd. muncii conștiin
cioase și continue pe care o 
depune la antrenamente, per
severenței sale demne de 
toată lauda, manierei blînde 
față de calul cu care lu
crează. Așa se explică și fap
tul că Vlad a format exce- 
lenți cal de concurs, între 
care aș aminti pe Bîrsan, Vi
for, Spirt. Succesele obținute 
de acest sportiv în nume
roase concursuri naționale și 
internaționale sînt explicabile 
mai mult prin calitățile pe 
care le-am amintit. Ultimele 
izbînzi în campionatul intern 
și la cel balcanic (1970), în pro
bele de obstacole și, respec
tiv, în concursul 
subliniat încă o 
sa valoare.

Vlad nu este 
mim un mare 
cum a fost, și mai este încă, 
Ciociu). 8u toata acestea, al

complet, au 
dată înalta

ceea ce nu-
talent (așa

PRONOEXPRES
PREMIILE

CONCURSULUI SPECIAL 
DIN 6 IANUARIE 1971

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 
variantă a 100 000 lei; cat. 2:3 a 
33 515 lei ; cat. 3 : 12.15 a 8 275 

1 734 lei ; cat- 
lei ; cat. 6 :

Con3tantin "Vlad atacă un obstacol în stilul său caracteristic

a repurtat succese deosebite. 
Și, personal, socotesc că me
ritele sale sînt cu atît mai 
mari, cu cît a pornit — și 
a învins — cu un handicap 
serios : lipsa talentului. na
tiv. Intre deficiențele de 
prim ordin pe care i le-am 
observat se situează exage
rata libertate acordată calu
lui în concurs. Nu este sufi
cient de energic și nu-și so
licită la maximum calul, mai 
ales în săriturile mari. Acea
stă lejeritate l-a costat une
ori scump. Datorită ei, la

Balcaniada de la Sofia, în 
ultima probă, spre sfîrșitul 
concursului, calul nu a sărit 
obstacolul prin locul indicat. 
Și Vlad a pierdut, astfel, un 
titlu balcanic 1 Prin urmare, 
îngăduința — ca și exigența 
exagerată, de altfel — Iși 
au riscurile lor. Gu o 
ușoară corecție din acest 
punct de vedere, fără a că
dea în cealaltă extremă, Vlad 
poate să-și lărgească reputa
ția, să-și sporească succesele.

I
I
I
î
I

I

** M * w xx. X y Ld l, O 
lei ; cat. 4 : 58 a 
5 : 158,4 a 635 
5 462,50 a 40 lei.

REPORT CAT.
EXTRAGEREA______ ____
: 13,75 variante a 6 442 lei ; 
: 94,5 a 937 lei “ --------

a 60 lei ;
EXTRAGERILE 

Cat. E : 177,85 a 
3 443,35 a 40 lei.

REPORT CAT. A :
EXTRAGERILE a 

IV-a : Cat. G : f " 
„FIAT 850“ ; H 
in Cehoslovacia a 2 500 lei fie
care ; I : 145,4 a 1 000 lei ; J : 
350,7 a 100 lei.

EXTRAGEREA a V-a : 
M : 0,25 a 17 500 lei ;
1.1 autoturisme la alegere __
form prospectului (Moskvlci 
408-412, Dacia 1100 plus 2 790 
lei sau „Skoda S 100 plus 4 610 
lei ; O : 4,1 excursii la Paris; P: 
20,25 excursii in Cehoslovacia ; 
R : 45,8 a 1 000 lei : S : 101,3 
a 500 lei ; T : 182,5 a 100 lei ; 
U : 4 590,6 a 40 lei.

Premiile au fost obținute de: 
ALEXANDRESCU STELIAN

1 : 650 337 lei. 
a II-a : Cat.
; D : 3 855,10

I și a U-a :
200 lei ; F :

149 957 lei.
_ IlI-a și a

8,75 autoturisme 
[ : 37,45 excursii

; J:

Cat. 
N : 

con-

din Ploiești 100 000 lei ; BA- 
DAL FRANCISC din Arad. 
ONICEL G. ION din Pitești, 
AIZIC MOISE din Botoșani, 
BIVOLARU NICOLAE din Tg. 
Jiu. MILITARU F. IOAN din 
com, Sirna-Prahova. FUEOREA 
DORU FLORIAN din București 
toți cite un autoturism „FIAT 
8500 iar DINU I. R. ȘTEFAN 
din satul Ditești comuna Fi- 
lipești-Prahova autoturism Mos- 
kvici 408,

Lista cu câștigătorii de ex
cursii la Paris și în Cehoslova
cia va fi publicată în numerele 
următoare ale ziarului.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 15 IANUARIE 1971

FOND GENERAL DE
MII i 1.327.604 lei.

EXTRAGEREA I i 77 
81 74 49 52 28 3.
Fond de premii: 674.598

EXTRAGEREA a II-a
48 25 12 45 14-

Fond de premii i 
lei.

PRE-

37 20

lei.
84 36

653.006

Plata premiilor va 
în Capitală de la 23 
pînă la 1 martie ; în 
la 26 ianuarie pînă ia 1 mar
tie .1971 inclusiv.

începe 
ianuarie 
țară de

este.de


„Cupa orașelor" la baschet

SEL. MOSCOVA —
SEL. BUCUREȘTI 96-70

VARȘOVIA. 15 (prin telefon). 
Vineri au început în localitate 
întrecerile tradiționalului tur
neu de baschet masculin „Cu
pa orașelor", la care iau par
te 10 selecționate : Moscova, 
Belgrad. Sofia. București, Var
șovia II (seria I) ; Praga, Bu
dapesta. Viena, Varșovia I șî 
Varșovia III (seria a II-a).

Formația română (alcătuită 
din jucătorii de la Politehnica 
București șj Cîmpeanu de la 
ICHF) a intîlnit una din fa
voritele competiției, reprezen
tativa Moscdvei (formată pe 
scheletul echipei Dlnamo). 
Sportivii sovietici șl-au impus 
superioritatea (curios, nu prin 
pivoți, ci prin aruncări de la 
semidistanță), cîștigînd cu 96— 
7,) (54—38). Au Înscris : Geor
gescu 15, Cimpeanu 8, Pîrșu 
10, Rotaru 1, Dudescu 4, Stă- 
nică 2, Rusu, 5, Troacă 3, Po
pa 22 pentru bucureșteni, res
pectiv Sokolov 8, Sidjakin 10, 
Nikitin 8, Zastuhov 18, Sologub 
13. Susktov 3. Ziburan 6, Sa- 
ramov 2, Blik 18, Balașov 2, 
Avramov 4, Star? 4.

Val ALBULESCU

Jurneul feminin
de baschet

• STANDARD LIEGE TERMINĂ ÎN 4 JUCĂTORI PARTIDA

DE LA SOFIA © IGNIS VARESE ÎNVINGE PE SLAVIA LA PRAGA
• PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALĂ ÎN CUPA CUPELOR

SURPRIZE DE PROPORȚII
J

(Urmare din pag. 1)
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

— CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 87—43 (48—16). Ne aș
teptam ca baschetbalistele de 
la Constructorul să dea o re
plică mai dîrză campioanelor, 
dar n-a fost așa. Ele au evo
luat foarte slab in prima re
priză în timp ce studentele 
s-au comportat foarte bine 
prestînd un joc atent în apă
rare. iar în atac au reușit 
numeroase acțiuni spectacu

loase. realizate de Taflan

ne- 
in 
în

Marea senzație a primelor 
jocuri din cadrul Cupei cam
pionilor europeni o constitu
ie fără îndoială partida de 
la Sofia, unde Akademik (e- 
chipa care a eliminat pe Di
namo București) a adminis
trat o corecție și mai severă 
lui 'Standard Liîge. formație 
care dispune de 3 baschetba- 
liști americani. Ceea ce sur
prinde în mod deosebit este 
marea diferență cu care stu
denții sofioți au întrecut pe re
dutabila campioană a Belgi
ei (95—57). Fără îndoială — 
relatează corespondentul nos
tru Toma Hristov — Akade
mik a jucat excelent, acu- 
mulînd după prima repriză 
un avantaj de 20 de puncte. 
Dar nu trebuie omis faptul 
că jocul foarte agresiv în 
apărare, cu multe faulturi, 
s-a bucurat de clemența ar
bitrilor, în timp ce greșelile 
asemănătoare ale 
belgieni au fost sancționate 
cu maximum de 
fapt care a dus la situația 
din final, cînd Standard 
terminat partida eu numai 
4 jucători. Principalii reali
zatori : Filipov 16, Golomeev 
13, Pandov 13, Jankov 
Dimitrov 17. Peicev 14 de 
învingători și Steveniers 
de

Cupei cupelor. Patru din
tre formațiile participante nu 
au cunoscut încă înfringerea: 
Simmenthal Milano (96—74 
în tur) a învins pe Racing 
și la Malines cu 75—71 (42 
—37), Juventud Badalona 
(95—57) a dispus din nou de 
MAFC Sopran cu 81—71 
(47—34), Spartak Leningrad a 
eliminat pe Steaua (93—54 și 
87—77), iar Zadar, după o 
primă „remiză" cu Dukla 
Olomouc (85—85) a cîștigat 
destul de greu pe teren pro
priu, în fața a 3500 de spec
tatori. cu 66—61.

Balkan Botevgrad. întrecu
tă la Vichy de formația lo
cală Jeanne d’Arc cu 68—60, 
își datorează calificarea 
cesului net (82—50) din 
mul meci, ca și Hapoel 
Aviv, care după ce a
vins pe Panathinaikos cu 93 
—83, a pierdut la Atena la 
numai 4 puncte diferență : 
53—57 (26—32). A maj ră
mas de jucat partida dintre 
IFK Halsingborg — Legia 
Varșovia (98—70 pentru po
lonezi în primul meci) pen
tru a cunoaște toate echipe
le calificate în „sferturi". Ia
tă și programul acestora : 
Simmenthal Milano — Ha
poel Tel Aviv,- Juventud Ba
dalona — Balkan Botevgrad ; 
Spartak Leningrad — Zadar 
și Fides Partenope — Legia 
Varșovia sau IFK Halsing
borg.

Cassius Clay, pe care re
vista engleză „Ring Magasine" 
îl consideră ca pe cel mai bun 
boxer al anului 1970 se pre
gătește cu multă seriozitate 
(un aspect de la antrenament) 
pentru marele meci cu Joe 
Frazier. t

jucătorilor

severitate,

a

suc- 
pri- 
Tel 
în-

Trimisul nostru special la Innsbruck, MIHAI BÎRĂ.

Celebrul mîncător de ză
padă, fonul Alpilor. dă mari 
griji organizatorilor, obligați 
să ia măsuri speciale, pentru 
menținerea gheții. Astfel, 
pentru a conserva pîrtia, pe 
,baza rezultatelor anterioare, 
au fost admise îri campiona
tul european care a început 
astăzi (n.r. ieri) 
echipaje.

Ora startului a 
ia 5 dimineața și 
ceastă oră matinală a fost 
destul de călduroasă pentru 
„soliditatea14 pîrtiei. în sfîr- 
șit, rezultatele primei manșe 
au contat drept calificare 
pentru primele 8 echipaje 
care în continuare aveau să 
lupte pentru desemnarea 
campionului probei.

în prima manșă echipajul 
României (Ion Panțuru, Ion 
Zangor, Dumitru Pascu și Du
mitru Focșeneanu). purtînd 
dezavantajos numărul 1 la

numai 15

fost fixată 
chiar si a-

I.E.F.S. — CRIȘUL 87—59 
(40—21). .întîlnirea dintre cele 
două teamuri se anunța echi
librată. Începutul partidei a 
aparținut jucătoarelor de la 
Crișul care au reușit să condu
că in primele 7 minute. In 
continuare ele sînt insă de 
recunoscut, joacă neatent 
apărare și pasează greșit
atac. în aceste momente ini
țiativa aparține echipei I.E.F.S., 
care prin jocul bun prestat 
de Popov reușește să se im
pună și să termine repriza în 
avantaj : 40—21. Repriza a 
doua are aceeași desfășurare : 
în primele 10 minute inițiativa 
aparține orădencelor. care în 
minutul 27 reușesc să se a- 
propie la 12 puncte. Ultimele 
minute aparțin din nou jucă
toarelor de la I.E.F.S. care 
reușind citeva 
obțin o victorie

t I.E.F.S. 
acțiuni eficace 
la scor : 87—59.

SANATATEA
82—76 (36—42). 
comportat ti-

RAPID — 
SATU MARE 
Splendid s-au 
nerele baschetbaliste din Satu 
Mare în meciul cu Rapid. 
Practicînd un joc în viteză și 
precis, ele au condus pină în 
ultimele două minute (46—36 ; 
54—42 ; 76—75), și doar lipsa 
unui pivot de valoare și 
experinței 
victorie. (D. Șt.).

a
le-*au privat de

Clasameijtul după 10 etape : 
1. Politehnica București 20 p, 
2—3. Rapid și I.E.F.S. 18 
4. Voința Brașov, 5—7. 
șui și Constructorul 14 p. 
Mureșul Tg.
A.S.A. Cluj 
rești 12 p.

p. 
Cri-

8. 
Mureș 13 p, 9—10. 
și Voința Bucu-

de astăzi este ur- 
paranteze rezulta-

la învinși.
IGNIS CÎSTIGĂ 

LA PRAGA

16,
la
1’9

O altă surpriză de propor
ții a oferit-o întîlnirea de la 
Praga dintre Slavia și Ignis 
Varese, deținătoarea trofeu- 

a 
a 

reușind

— a. v. —

PERSONALITĂȚI DE SEAMĂ
VIZITEAZĂ ORAȘUL OLIMPIADEI

MUNCHEN 15 (Agerpres). — 
Secretari generali și membri ai 
diferitelor comitete naționale 
olimpice se află în prezent la 
Miinchen. la invitația comitetu
lui olimpic al R.F. a Germa
niei. pentru a vizita diferitele 
baze sportive care vor găzdui, 
în 1972. întrecerile Olimpiadei 
de vară. Printre invitați se 
află Sandy Duncan (Anglia), 
Helmut Behrendt (R.D. Germa
nă). Marcello Garroni (Italia), 
Jean Mymann (Elveția), Edgar 
Fried (Austria). Nebojsa Po- 
povici (Iugoslavia). Mihaly Biro

(Ungaria). Anghel Vrabie (Ro
mânia). Epaminondas Petraiias 
(Grecia). Guener Frik (Turcia) 
și alții- După vizitarea bazelor 

„sportive și a șantierelor din 
’Miinchen, oaspeții vor face cu
noștință cu centrul de patinaj 
viteză din stațiunea de sporturi 
de iarnă de la Inzell.

start, a realizat o coborîre 
excepțională obținînd 1:05,25 
(timp intermediar la 1000 
m 47,10), performanță ce nu 
a mai putut fi depășită decît 
de ultimul număr din concurs, 
echipajul vest-german con
dus de proaspătul campion 
european la bob 2 persoane, 
Horst Floth. Diferența, 30 
de sutimi și recordul manșei i 
1:04,95 (timp intermediar 
46,91). Pe locul 3 Franța I 
(pilot Patrick Parissot) 1:05,50 
și, în ordine, Austria II (pi
lot Peter Turnbichler) 1:05,63, 
Austria I (pilot Herbert Gru
ber) 1:05,65. iar locul 6 
R.F.G. I (condus de actualul 
campion mondial Wolfgang 
Zimmerer) 1:05,68.

După cum se vede, o luptă 
deosebit de strînsă în care 
fiecare sutime de secundă se 
cucerește din startul furtu
nos și se păstrează de-a lun
gul tunelului de gheață. Ora 
matinală a plecării, semiîn
tunericul. și distanța pîrtiei 
de bob de stațiunea Igls, au 
fost rațiunile pentru car®, în 
prima manșă spectatorii ar 
fi putut fi numărați. în cea 
de a doua lucrurile se schim
bă și numeroși amatori ai 
sportului bărbăției urcă de-a 
lungul pîrtiei, instalîndu-se pe 
viraje. în aer plutește o ten
siune creată de omogenitatea 
rezultatelor .și de febra star
tului. Piloții amabili, priete
noși se suspectă, totuși. în
tre ei căutînd să deslușească 
unii de la alții calitățile ca- 

atît de redutabili.

Echipa României, într-un 
spirit de înaltă camaraderie, 
încurajează, ajută efectiv e- 
chipajul care urmează să 
coboare în manșa a doua. în 
timp ce Panțuru șl ceilalți 
se încălzesc, sau rememorea
ză traseul, Panaitescu. Papa- 
dopol și Stravarache lustru
iesc patinele, controlează fi- 
selele și încheieturile bobu
lui. Totul trebuie să fie per
fect. Hariton Pașovschi, calm, 
preocupat, dă ultimele indi
cații. Manșa a doua este la 
fel de strînsă. Recordul a 
fost stabilit de R.F.G. I 
(Zimmerer) cu 1:04,50, urmat 
la 39 de sutimi de România 
(Panțuru) 1:04,89 și R.F.G. II 
(Floth) 1:05,10. Astfel, după 
două manșe conduce R.F.G. 
II (Floth) urmat de România 
la 9 sutimi și R.F.G. I (Zim
merer) la alte 4 sutimi.

Rezultatele primelor două 
manșe au evidențiat valoarea 
egală, foarte ridicată, a pri
melor echipaje între care 
cu siguranță se va hotărî și 
titlul. Singurul adversar din 
vecinătate pare a fi reduta
bilul conducător francez Pa
rissot.

Comportarea românilor es
te admirabilă și tenacitatea 
lor demnă de toată lauda. Ei 
se luptă cu conștiința dato
riei pe care se străduiesc să 
o îndeplinească impecabil. 
Spun acest lucru nu din 
complezență, ci ca unul care 
am văzut cu ochii mei, pen
tru dv., semnele înaltei lor 
virtuți.

Programul 
mătorul (în . 
tele din tur) : de la ora 10, 
Rapid București — A.S.A. Cluj 
(55—44). Politehnica Bucu
rești — Voința București 
(45—29) ; 
tractorul 
(53—37), 
I.E.F.S.
dea — 
(64—61).

Politehnica 
Voința 

de la ora 16. Cons- 
— Mureșul Tg. Mureș 

Voin(a Brașov — 
(41—73) ; Crișul Ora- 
Sănătatea Ș. Mare

lui. Zidek, marea vedetă 
campionilor cehoslovaci 
fost sever marcat, ._ 
doar 9 puncte. în schimb, a- 
mericanul Fultz (24) și Me- 
neghin (17) au dominat net 
lupta la panou și împreună 
cu mexicanul Raga (19) au 
asigurat lui Ignis un succes 
de prestigiu : 89—72 (50—34).

în celelalte două partide 
— rezultate scontate ; ȚSKA 
Moscova a învins pe Real 
Madrid cu 73—66 (39—32) — 
principalii marcatori : Mur- 
hamedjanov 15, Andreev 12, 
Iliuk 12 de la Ț.S.K.A.. res
pectiv, Brabender 25. Luyc 
16 de la Real — iar Olimpia 
Ljubljana a dispus de Olym- 
piqtie Antibes cu 89—81, da
torită jocului excelent al lui 
Jelovac (31) și Basin (25). 
Cele două dispute rămîn în
să deschise, deoarece atît 
Real cit și Antibes au po
sibilitatea de a reface dife
rența în meciurile retur de 
săptămîna viitoare 
FAVORITELE S-AU 
FICAT TN CUPA

PELOR
Săptămîna aceasta 

încheiat și partidele din ca
drul optimilor de finală ale

UNIVERSITATEA
(Urmare din pag. 1)

CALI-
CU-

s-au

ficarea Universității Timișoara 
(în ciuda faptului cunoscut că 
timișorencele joacă mai bine în 
deplasare). Dificil — pentru 
că se întîlnesc două formații 
de valori apropiate, exponentele 
unui handbal cu renume în are
na internațională.

în primăvara trecută, la Neu- 
brandemburg. naționala noastră 
a fost întrecută de echipa Da
nemarcei. care s-a impus îndeo
sebi printr-o extraordinară pu
tere de luptă, prin elan și o re
zistentă fizică uimitoare. H.G. 
Copenhaga. în cadrul căreia 
joacă unele din componentele 
naționalei, are o carte de vi
zită impresionantă. Ea a cîștigat 
în 1959 prima ediție a „Trofeu
lui Carpați" (care, pe atunci, 
se numea „Cupa București"), iar 
mai târziu. ÎN EDIȚIA PE ANII 
1964-65 ȘI-A ÎNSCRIS NU
MELE ÎN PALMARESUL CU
PEI CAMPIONILOR EURO
PENI. în următoarea ediție 
(1965-66). H.G. Copenhaga a 
ocupat locul II în C.C.E., fiind 
învinsă în finală de S.C. 
Leipzig.

Univensitatea Timișoara, in 
al treilea an consecutiv cînd 
cîștigă campionatul României,

H. G. COPENHAGA
și-a consolidat formația, are 
acum jucătoare mature. Ea dă 
naționalei pe Neghină, Sze- 
kely-Popa. Metzenrath și Simo 
și are în lot încă alte handba
liste talentate, deosebit de uti
le unei formații care participă 
la un program competițional de 
lungă durată : Onofraș, Gavri
lov. Hrivnak, Rigo ș.a. Lector 
univ. Constantin Cache a fă
cut din acest lot o formație pu
ternică. solidă, care știe — 
atunci cînd vrea — să joace 
în funcție de adversar, să-i 
găsească punctele vulnerabile, 
să le speculeze la maximum. 
Din păcate, echipa timișoreană 
are și unele inexplicabile mo
mente de cădere. In cursul ace
luiași joc. după faze de înaltă 
măiestrie, handbalistele de la 
Universitatea se comportă mi
nute întregi ca niște începătoa
re. Sperăm că nu vor fi victi
me acestei carențe și că, stimu
late de însuflețită galerie din 
sala Olimpia, ele vor reuși să 
cucerească mîine atuurile ne
cesare calificării. Modul cum au 
abordat această ediție a C.C-E. 
ne face să credem că Neghină 
et comp, doresc să cîștige tro
feul. să deschidă handbalului 
feminin românesc drumul spre 
podiumul mondialelor.

din
In 

special 
la 
e-

O nouă victorie 
a schioarelor 
f nanceze, care 
domină autoritar 
întrecerile 
acest sezon, 
slalomul 
desfășurat
Grindelwald, 
chipa franceză a 
ocupat întregul 
podium de pre
miere. Imaginea transmisă 
fățișează pe primele clasate: 
cheile Jacot (locul II), Brigitte 
nielle Debernard (locul III).

agenția France Presse ne în
de la stingă la dreapta, Mi- 
Laforgue (cîșigătoarea) și Ua-

BIATLONIȘTII

VICTOR CIOCÂLTEA, VICTORIOS
ÎN RUNDA A TREIA LA BEVERWIJK

In runda a treia a turneu
lui internațional de șah de 
la Beverwijk (Olanda), Vic
tor Ciocâltea a cîștigat în 
fața bulgarului Danov. în clă

conduce olandezul

ROMÂNI
SE COMPORTĂ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Ion Tiriac

■■ Ml
© Consacrare în doi © Pășind în „sanctuarul" 
tenisului • Din nou dincolo de Atlantic 

© Ultimele afirmări
C>e urmează în aceste rîndurî 
este cu totul diferit de capi
tolul anterior- Sînt citeva splen
dide victorii obținute în între
cere cu cei mai puternici ad
versari. pe cele mai prestigi
oase 'terenuri. Voi începe a- 
ceastă reconfortantă suită. în- 
torcînd înapoi filele de calen
dar. căci — intenționat — am 
trecut mai înainte peste fru
moasele zile de mai. trăite la 
BruxeUes și la Paris. între e- 
tapele de Cupa Davis.

Mai întîi. open-ul belgian. 
Mai adăugăm un loc intîi în 
șiragul de afirmări ca echipă 
de dublu. învingînd in finală 
pe Riessen-Bowrey. după ce 
scosesem din luptă pe Pilici- 
Barthes și inseparabilii Cox- 
Stilwell. își mai adaugă un 
prețios loc doi Ilie Năstase, la 
simplu, după ce-1 ridiculizează 
pur și simplu pe Richey (6—0, 
6—4. 6—2). Finala, o mare fi
nală. este pierdută de Il'e în 
fata unui Tom Okker. în zi 
strălucită, după un maraton 
de cinci seturi. Doi ași al te
nisului au jucat de la egal, 
spre delectarea spectatorilor și 
a telespectatorilor Euroviziunii.

Și apoi.’ Roland Garros... De 
cinci ani eram nelipsiti în 
cvartetul semifinaliștilor de du
blu. o dată — în 1966 — ju
caseră finala, în cel mai mare 
turneu mondial pe terenuri cu 
zgură. Cum s-ar spune, f,în
călzirea" era făcută, urma a- 
saltul decisiv. Si victoria I

Să mi se ierte tonul exu
berant. poate- Dar dacă mi-ar 
fi spus cineva, acum vreun 
sfert de secol, cînd am avut 
prima rachetă în mîinl, pe te
renurile de sub Tîmpa. că voi 
fi cîndva campion la Paris, 
poate că m-aș fi supărat, cre- 
zînd că vrea să-și bată joc 
de mine. E o distanță atât de 
mare de acolo de unde am 
plecat, pînă aci unde am a- 
juns (la 7 iunie 1970) pe po
diumul de premiere al 

. mai faimoase terenuri de
din Europa, că — zău I 
permis, pentru o clipă, 
pierzi sl capul... Intr-adevăr, 
oricîtă stăpînire și experiență 
aș fi adunat în minte sl bra
țe. după anii de sport ce-i 
am la activ, atunci cînd, îm-

celor 
tenis
— e
să-ți

preună cu Hie Năstașș. am 
fost declarați campioni ” mon
diali de dublu pe teren cu 
zgură (căci acesta este Roland 
Garros), mi se părea că visez. 
Ajunsesem la vîrf.

Cred că mai trebuie să a- 
mintesc și scorul cu care am 
cîștigat această finală care in
tră în istoria tenisului româ
nesc : Năstase. Tiriac — Ashe. 
Pasarell 6—2. 6—4. 
comentarii !...

Evident, au fost 
cilini pentru noi._ _______
parizian. La simplu, m-am o- 
prit în primii 16. pierzind la 
luptă feroce cu Kodes. iar Ilie 
a fost și el stopat în primii 8, 
după long-seturi, de Richey. 
A fost ziua bună a america
nului și cea rea a lui Năstase. 
Cred că pe oricare din ceilalți 
adversari i-ar fi bătut, totuși. 
Finala o cîștigă Kodes, 
istoric, la Franulovici.

★
Nu sînt un nou venit la 

Wimbledon. Dar de fiecare dată 
cînd calc pe gazonul „sacru” 
de la AU England Club, parcă 
mai port urmele unui complex 
de inferioritate. Aci este va
loarea sportivă dusă la apo
geu. aci mai este însă și elanul 
aristocrației tenisului, care cau
tă să te încorseteze în tot fe
lul de tradiții snoabe. Pină la 
urmă. însă, tenisul se joacă pe 
puncte marcate și cînd sînt în
tre liniile albe, îmi recapăt 
toată încrederea.

Cu Ilie cred că a fost la fel. 
El joacă în vervă, se aruncă 
asupra lui Cliff Richey, ieșit 
din nou în calea sa. și-și la o 
revanșă categorică (6—3 in set 
decisiv). Din păcate a mai 
fost pe drum șl acest jucător 
cu care nu ne acomodăm cum 
trebuie, 
gazon, care este Clark Graeb- 
ner. El mă scoate din luptă 
în turul doi. iar apoi. în op
timi de finală, îl macină pe 
Năstase cu regularitatea servi
ciilor sale. Iliută termină, deci, 
în primii 16, repetându-mi doar 
performanta de acum doi ani.

La dublu,' a fost o istorie 
întreagă.-. Veneam cu cinci 
titluiti open, fin frunte cu 
laurii de la Roland Garros. 
O carte de vizită care impre
sionează pe oricine, afară de

6—3. Fără

și amără- 
în turneul

teribil avantajat de

organizatorii de la All England, 
se pare. Fiindcă aceștia nu ne 
a-ș'ază printre capii de serii ! 
Protestăm, ameninț cu retra
gerea cuplului român, in fața 
acestei nedreptăți flagrante. In
sistentele organizatorilor ne de
termină totuși să intrăm pe 
teren. Eliminăm pe Tind nume 
dragi gazdelor: Diepraam-Krog, 
Steele-Seewagen, Drysdale-Tay
lor , Okker-Riessen... Ultimul 
meci (sfert de finală) a fost 
un adevărat triumf. In fata 
camerelor de televiziune ale 
BBC-ului ne demonstrăm _ și 
pe gazon forța de campioni

Cu americanul Cliff 
cîștigătOrul Marelui 
F.I.b.T., Năstase are 
gal i 3—3.

mondiali pe zgură,

Richey, 
Premiu 
scor e-

dind o 
adevărată lecție de joc în du
blu faimoasei perechi ameri- 
cane-olandeze. Cîștigăm net, 
fără set pierdut : 6—4. 6—4, 
10—8. La sfîrșitul meciului. în 
aplauzele publicului, arbitrul 
principal al campionatelor. Mi
ke Gibson, vine să ne ceară

Acești teribili „dubleri", campioni la Roland Garros, Roma, 
Philadelphia...

scuze pentru Incidentul nepla- 
sării cuplului nostru printre 
favoriti. Incidentul îl rezolva
sem noi. cu rachetele noastre. 
Acum intram în rîndul prime
lor patru perechi, jucam semi
finala cu australienii Rosewall- 
Stolle. Se știe, am pierdut. Dar 
cum...

După ce cedasem un set trei- 
maraton (8—10) meciul se 
întrerupe la 2 seturi la 2. din 
cauza întunericului. A doua zi, 
la ora 14. stadionul este plin, 
pentru continuarea 
meci memorabil, 
duși la 4—5 și se dispută o 
egalitate acerbă. Servesc con
tra unui mecibal. Egalăm. Dar 
arbitrul de scaun corectează de
cizia inițial anunțată și dă 
meci cîștigat australienilor ! 
Sintem nedumeriți. Rosewall 
și Stolle la fel, în tribune — 
stupoare. Spectatorii oer conti
nuarea, dar totul este zadar
nic. Meciul se terminase...

Și totuși; acest Wimbledon 
’70 n-a trecut fără un titlu a- 
dus tenisului românesc. Me
ritele îi revin lui Ilie Năstase, 
autorul acestei performante fără 
precedent. El cucerește. împre
ună cu tenismana americană 
Rosemary Casals, victoria în 
proba de dublu mixt. învinși 
pe rind : Primrose-Lloyd. He- 
witt-King. Bowrey-Stove. Sto- 
le-Goolagong. McMiUan-Dalton. 
Metreveli-Morozova.

Așa a fost înscris pentru pri
ma oară numele unui tenis- 
man român pe tabloul cam
pionilor de la Wimbledon, ale 
cărui anale încep din anul 1877.

★
Ajunsesem în zile de vară. 

Drumurile noastre ne-au pur
tat acum din nou dincolo de 
Ocean, pentru un nou circuit 
american, de data aceasta in 
aer liber. Am jucat la Was
hington. Cincinnati și Indiana
polis. Am fost prezenți în trei 
semifinale de simplu, două fi
nale de dublu. Am cîștigat ti
tlul în „Western Champion
ships" din Cincinnati. învingînd

acestui
Sintem con-

in finală perechea sud-africană 
Hewitt-McMillan.

Apoi, ne-am întors in Eu
ropa pentru ultimele noastre 
turnee. Open-ul de la Miin
chen mi-a adus o dublă satis
facție. Locul întîi și victoria 
în finală asupra vechiului meu 
rival, iugoslavul Nikola Pilici. 
Iar la Hamburg a fost, prac
tic. punctul nostru terminus. 
Acolo, s-a accidentat Năstase, 
într-o finală de prestigiu cu 
Tom Okker, ce trebuia să-i 
aducă o mult dorită revanșă 
și în care părea să fie stăpîn 
pe situație (6—4 în primul set, 
apoi pierde pe următoarele, cu 
o entorsă la gleznă). învinsese 
pe Gulyas. Franulovici. Roche...

Accidentul lui Ilie — agravat 
apoi și la naționalele din 
toamnă — a însemnat o mo
dificare totală în programul 
nostru. N-am putut juca la 
Forest Hills, unde eram aȘtep- 
tati. nici în alte turnee din 
circuitul Marelui Premiu 
F.I.L.T., unde amândoi aveam 
șanse să ne clasăm în rîndul 
primilor 10.

Reintrarea s-a făcut tîrzlu, 
în toamnă, la concursurile de 
sală. La Wembley, am jucat 
cu cea mai mare ambiție. Am 
fost din nou in centrul aten
ției, finaliști la dublu, cedând 
la luptă în fața lui Roscwall 
și Smith. Iar pentru Ilie Năs
tase. aproape refăcut, a fost 
o nouă confirmare, el clasîn- 
du-se în primii 8 la simplu.

★
Și aci. filele calendarului 

s-au subțiat mult, mult de tot. 
Anul tenisistic ’70 se termina, 
victoriile sau înfrîngerile noas
tre intrau în amintire. Bilan
țul l-am făcut la începutul 
aoestor rîndurî retrospective și 
nu mai are rost să-l repet 
acum. Eu cred că a fost un 
an bun pentru noi. pentru 
întreg tenisul românesc. Cu un 
palmares îmbogățit de succese, 
intrăm în acest nou an !71. Pe 
care-1 doresc și mai bun !

Sfîrșit.

sament
Timman cu 3 puncte. Cio
câltea se află pe locul 7 cu 
l1/» puncte.

In grupa marilor maeștri 
pe primul loc la egalitate de 
puncte (2) se află Hiibner 
(R. F. a Germanei), Gligorici 
(Iugoslavia) și Anderson (Su
edia).

TOMASSO GALLI ȘI-A
PĂSTRAT TITLUL DE CAMPION

EUROPEAN
Boxerul italian Tomasso Galii 

și-a păstrat titlul de campion 
european la categoria semiușoa- 
ră lnvingindu-l la puneți, după 
15 reprize, pe spaniolul ~Luis 
Aisa. Meciul a fost urmărit de 
peste 4 000 de spectatori.

ECHIPE DE FOTBAL 
ÎN TURNEE

Echipa Steaua Roși® Bel
grad, care se află în turneu 
în Spania, a jucat cu F. C. 
Malaga pe care a învins-o cu 
2—0 (2—0).

Formația Bayern Miinchen 
a jucat la Guadalajara cu 
echipa locală Atlas. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate 1—1. ba sfîrșitul 
jocului, fiecare echipă a avut 
dreptul 
5 lovituri 
nai fiind 
gazdelor.

să transforme cîte 
de la 11 m, scorul fi
de 6—5 în favoarea

DINE
IN CONCURSUL

DE EA LENINGRAD
De două zile blatloniștli noștri 

sînt angrenați In întrecerile u- 
nul mare concurs Internațional 
;,CUPA PRIETENIEI" care se 
dispută la Kavgolovo, o mică 
stațiune aflată la 30 de km de 
Leningrad. După cum ne spuneau 
aseară la telefon, el au mers cu 
primăvara după el. La ora aceas
ta la Leningrad nu este zăpadă 
snlci să faci un bulgăre", iar 
la Kavgolovo schiorii au avut 
noroc cu gerul care a oprit to
pirea zăpezii, oferindu-le acum o 
pîrtie de gheață. In ;,Cupa prie
teniei" participă reprezentativele 
de juniori și seniori ale U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, R. D. Germane, 
Poloniei, Bulgariei șl României. 
In prima întrecere, cursa de 15 
km individuală pentru juniori, 
cîștigată de Buranov (U.R.S.S.) 
biatloniștlj noștri au ocupat locu
rile 3 (Valeu). 6 (Papuc) șl 13 
(Veștea). Ei au mers foarte bine 
la fond (Papuc are locul 3 șl 
Voicu 4) în același timp reușind 
rezultate bune șl la tragere (Voi
cu 5 mln. penalizare. Papuc 6, 
Veștea H). în proba de ștafetă, 
de asemenea, echipa noastră s-a 
comportat foarte bine, ocuplnd 
locul al doilea după echipa 
U.R.S.S.

In cursa de 20 km a seniorilor 
cîștigată de Satin (U.R.S.S.). in 
timpul de lh 16:18, urmat de Ma- 
matov (U.R.S.S.) șl Speer (R.D.G.) 
concurenții noștri au ocupat locu
rile 4 (Vllmoș), 11 (Fontana) și 15 
(Teposu). Șl la seniori trebuie 
să remarcăm cursele bune fă
cute la fond, dublate de o tra
gere mulțumitoare (Vllmoș are 
doar 2 mln. penalizare). De re
marcat că Tihonov (U.R.S.S.) 
campionul olimpic șl mondial 
al probei s-a clasat doar pe lo
cul 24, avînd un rezultat foarte 
slab la tragere. Astăzi se dispu
tă ultima probă a concursului; 
proba de ștafetă a seniorilor.

ultimele stiri-ultimele rezultate-
EDDY MERCKX 

LAUREAT AL A.I.P.S
PATERSON—BONAVENA 

LA 12 FEBRUARIE
Ca urmare a referendumului or

ganizat de Asociația Internaționa
lă a Presei Sportive (A.I.P.S.), 
titlul de cel mal bun sportiv 
al anului trecut a fost atribuit 
ciclistului belgian Eddy Merckx. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat fotbalistul Pele (Brazilia) și 
halterofilul sovietic Vasili Ale
xeev. ,

NELSON PESSOA 
CUCEREȘTE 

„TROFEUL MĂRTELL"

A fost perfectată definitiv în
tîlnirea de box dintre Floyd 
Paterson și Oscar Bonavena. 
Meciul va avea loc la 12 fe
bruarie în cunoscuta arenă 
sportivă Madison Square Gar
den din New York.

J. HOFMAN ȘI 
SONJA MORGENSTERN 

CAMPIONI Al R.D.G.

Concursul internațional de că
lărie dotat cu ;,Trofeul Martell", 
disputat la Londra, a fost cîș
tigat de cunoscutul campion bra
zilian Nelson Pessoa. Pe locul 
secund s-a clasat călăreața fran
ceză Janou Levebvre, urmată de 
David Broome (Anglia); 
Drummond-Hay (Anglia); 
Smith (Anglia) șl Piero 
(Italia).

TURNEUL FEMININ

Jan Hofman și Sonja Mor
genstern sînt noii campioni de 
patinaj artistic ai R.D.G.

MECIURI DE HANDBAL

Ennelll 
Harvey 
d’Inzeo

Sezonul internațional de hand
bal este în plină desfășurare. Ea 
Oslo : Norvegia — S.U.A. 29—10 
(14—7) ; la Turku : Finlanda — 
Suedia 11—21 (2—9); la Heerlen : 
Olanda — Israel 19—14 (6—9).

DE TENIS DE LA LONG BEACH
LONG BEACH 15 (Ager pre»). 

In cadrul turneului internațio
nal feminin de la' Long Beach 
(California), Billie Jean King 
a învins-o cu 4—6, 7—6, 6—1 pe

Franțoise Durr. Valerie Ziegen- 
fuss a dispus cu 7—6, 6—3 de 
australianca Judy Tegart, iar 
Ann Haydon Jones a cîștigat cu 
6—3. 6—2 în fața lui Kerry 
Melville.
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