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Petreanu a țfșnit și va 
GNăsturescu,
l

relua' în gol — de la numai 3—4 metri

LA HANDBAL FEMININ

1 Ger, ceață, »• ceață apăsă
toare. compactă, îndesită de 
fumul locomotivelor în ma
nevră. La oră plecării acce
leratului 221, de timișoa
ra, pe circulatul pad Grant 
zăresc doar o mașină și trei 
grupuri de bărbați cu căciuli 
și pălării p« frunte, grăbiți 
să treacă dincolo de șine, sPe 
pod, grupurile sa unesc, cu- 
vintul de ordine „Rapid" 
transformîndurile intr-un șir 
indian zorit să ajungă mai 
repede la... prima vedere la 
față pe anul 1971 a „copilului 
teribil" sau —• twba unei 
voci de sub «‘căciulă, pe care

MERțl,

o_ citez pentru că mi-a plăcut 
pișcătura poantei — a „pipe
rului fotbalului nostru".

★
— A venit Rapidu’ acasă. 

Rai să vedem ce mai fac 
Ricd, Liță, „cărăușii* și „mus- 
tangul"...

Să vină încă un sfert de... 
doping cu scorțișoară, că în
ghețăm două ore în potcoavă 
(O micro-haltă la Restaurantul 
Grant, ia 
terilor).

tribunele răsună de 
loc a circa 1 000 da 
care simt că gerul 
un adversar care nu iartă.

Si 
rînd 
unit 
găte 
care 
punde cu o timiditate de șco
lărită...

bătuta pe 
spectatori 
este azi

iată-1 pe Rădueanu apă- 
pe poarta de sîrmă, pri- 
ca El Cordobes, cu stri- 
entuziaste și aplauze, la 
uriașul Giuleștiului râs-
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„încălzirea" supor-

★
Iată-ne în potcoava giuleș- 

toană. în așteptarea echipelor*

★
10,30. Incep’e meciul 
„probabili" și „posi- 

Se joacă atît de tare,

PIERRE!

Ora 
dintre 
bili". 
încît n-ai zice că este o parti
dă „în familie". Nici umbră 
de teamă la cei de la tineret, 
care se angajează în „contre* 
din care ies scintei cu un 
<Dan, sau Codrea. Singurul

Mărim POPESCU

...DAR PUTEA OBȚINE 0
TIMIȘOARA, 17 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Peste 3 000 de timișoreni au 

luat cu asalt. duminică dimi
neața ca niște veritabili ,,ti- 
fosi“, sala Olimpia și au în
curajat frenetic din primul 
și pînă în ultimul minut de 
joc, pe campioana de hand
bal a României, în dificila sa 
dispută cu campioana Dane
marcei. Programată în sfer
turile de finală ale C.C.E. a- 
ceastă primă manșă a du-

RUGBYSTII5

DE LA DINAMO

blei întilniri dintre Universi
tatea Timișoara și H. G. Co
penhaga avea să dea răspuns 
la întrebarea: au șansă hand
balistele noastre să se cali
fice în semifinale? La capă
tul celor 50 de minute de 
joc răspunsul este afirmativ, 
„U“ Timișoara poate aspira 
la continuarea drumului în 
C.C.E.!

Victoria sa cu 14—10 (9—5) 
in acest meci este un prim 
argument. Cel de al doilea, 
și cel mai important, este 
însă acela că TIMIȘOREN- 

SÎNT SUPERIOARE 
ÎN TOATE 
Ele puteau 
cu 7—8 sau 
diferență, dar

Învinși în franța

Ah trecui și fotbaliștii francezi Oceanul. A plecat o în
treagă Armada. Voiajul a fost conceput fastuos. Un sin
gur săptămînal a trimisă reporteri de prim rang pentru a 

cînta Le grand combat du onze de France! Intre noi fie vorba, 
turneul Franței în Sud-America e mult mai puțin consistent 
decit cel de anul trecut ol„tricolorifor" noștri, în același conti
nent. Diferența de misa en scene, însă, e incalculabilă. Vreți 
un exemplu ? Anul trecut, cînd noi am jucat la Curitiba, unii 
cronicari bucureșteni strîmbau din nas, ca și cum Curitiba 
s-ar fi aflat undeva la izvoarele tainice ale Amazoanelor, 
Astăzi, 18 ianuarie, francezii joacă și ei la Curitiba, iar avan
cronica apărută într-un ziar francez e aproape neverosimilă 
pentru noi. Palmarese complete, fotografia stadionului Duarte 
de 50 000 de locuri (noi spuneam anul trecut că la Curitiba 
vestiarul se face la umbra palmierilor), un mare interviu cu 
Mauro, schifele^prÎQcipgJelor idei tactice ale lui Rinaldo, Kru
ger sau Helio WI^Mhwnul trecut, spre sfirșitul toamnei, cînd 
Rapid s-a distrat Curitiba, aceeași Curitiba core ve-
nea după un 2—2 cu Vojvodina și un 4—1 cu Algeria, noi 
am zîmbit superior, sceptic și, bineînțeles, acru.)

Așadar, francezii au trecut Oceanul. Au și jucat. După 
primul 4—3 au transmis 300 de metri de telex. Echipa celor 6, 
în frunte cu Max Urbini, plictisită de decapitările pe care 
le-a patronat cu ani în urmă (vezi Guerin, vezi Fontaine, vezi 
multi alții), s-a decis să-l sprijine pe antrenorul Georges Bou
logne. Așa a început „jocul drâgostei" pe gazonul alb. Echi
pa Franței a devenit, peste noapte, o mare echipă, Georges 
Lech s-a trezit egalul lui Peie, atacul francez a primit epitetul 
irezistibil, iar apărarea — inexpugnabilă... Toate articolele ce
lor 6 aveau în final formula orgolioasă și calmantă i „indi
ferent de rezultatele următoare ale turneului1*.

Prietenii noștri, cronicarii francezi, au trăit cu adevărat 
bucuria victoriei, savurînd-o total... Dat fiind că la meciul 
de 4—3 au asistat 1800 de spectatori, nici unul din cei 6 n-a 
omis să amintească „întregii Franțe* că „evoluția cocoșilor a 
fost admirată de 4 milioane de.., telespectatori”.

Sînt într-adevăr fermecători prietenii noștri, cronicarii fran
cezi. Poate că uneori forțează prea mult jocul. în meciul de 
4—3, cînd Novi a fost eliminat de pe teren, Pierre Lagoute a 
justificat „expulzarea" spunînd că arbitrul Barreiro n-a înțe
les gestul meridional al lui Novi, care „l-a mîngîiat priete
nește pe piept".

Deci, francezii au trecut Oceanul. După acel 4—3, ei au 
pierdut cu 0—2, „dar ce importanță mai are asta* — ar 
spune Jean Cornu.

Prietenii noștri, cronicarii francezi, sint convinși că Fotbalul 
este un Joe pe care ciberneticul secol XX trebuie să-l păstreze 
ca lumina ochilor. Acesta este motivul pentru care ei refuză 
să trateze Fotbalul cu priviri încruntate și piezișe. Pentru 
acest mod de a privi jocul, „Merți, Pierre !, Merți, Alain !“

IOAN CHIRILĂ

AU trecui și fotbaliștii fre
treagâ Armada. Voiajul < r_ ___________
gur săptămînal a trimisă reporteri de prim rang pentru 

cînta Le grand combat du onze de France! Intre noi fie vorbi

«Sontinuare în pag. a 3-a)

Ieri, in localitatea Mauleon din 
Pirlnei, echipa de rugby Dinamo 
București a susținut prima par
tidă din cadrul turneului pe care 
II efectuează in Franța, Sntîlnind 
formația locală cu același nume. 
Rugby’știi francezi au terminat 
învingători cu scorul de 11—6, 
prin punctele realizate de Morot, 
Etchebarne, Poeraeliet — cite o 
încercare și Martin — o trans
formare. Pentru bucureștent au 
înscris Dărăban șl Eftimie (cite o 
încercare). De la Dinamo s-an 
remarcat Tuțuianu, Dărăban și 
Eftimie.

CELE 
DANEZELOR 
PRIVINȚELE, 
cîștiga partida 
chiar 10 goluri 
calea spre un succes net le-a 
lost tăiată nu de adversare, 
ci de copilăreasca lor dorin
ță de a se afirma individual 
în fața publicului propriu, de 
a răpi singular aplauzele ge
neroșilor iubitori ai handba
lului de pe malurile Begăi.

După 20 de minute de jos, 
„ca la carte", tind, scorul a- 
junsese 8—4 și se profila o 
victorie facilă, timișorencele

Hristache NAUM

(Continuare' în pag. a 4-a)

Turneul feminin de baschet

POLITEHNICA BUCUREȘTI LA PRIMA ÎNFRÎNGERE•-

Cu jocurile desfășurate ieri a 
luat sfîrșit primul turneu al ce
lui de al doilea tur al campiona
tului național feminin de baschet, 
care a constituit un adevărat 
succes pentru acest sport, aiit 
prin spectaculozitatea, meciurilor, 
cit șt prin valoarea- tehnică a 
unor întilniri.

SANATATEA SATU MARE — 
CRIȘUL ORADEA "3—72 (disputat 
sîmbătă seara).

Disputa dintre cele două tea- 
muri a fost foarte pasionantă șl 
în același timp spectaculoasă, da
torită, in special, evoluției, din 
nou bună a tinerelor baschetba
liste din Satu Mare. începutul 
partidei a fost echilibrat. Spre 
sfirșitul primei reprize orădencele 
insistă mai millt în atac și reu
șesc să termine în avantaj: 38—31. 
In repriza secundă jucătoarele de 
la Sănătatea evoluează foarte bi
ne șl ca urmare ele echilibrează 
scorul șj apoi preiau conducerea 
(min. 24). Ele au inițiativa pînă 
în min. 35, cînd sportivele de la 
Crișul obțin la rîndul lor, egala- 
rea. In această perioadă am re
marcat jocul bun prestat de Do- 
bosl, Mihalvl și Balai, care au 
creat citeva acțiuni frumoase. 
Ultimele minute sînt extrem de 
disputate, fiecare echipă condu- 
cind alternativ. Cu citeva secun
de înainte de sfirșitul partiției, 
Sănătatea avea un coș avans și 
era in posesia mingii, dar lipsa 
de experiența și-a spus cuvintul: 
ele, nu au putut ,,ține“ mingea 
?i orădeânca Balogh reușește să 
egaleze. A urmat prelungirea, in 
care jucătoarele de la Sănătatea, 
evoluînd mai sigur, obțin victo
ria. Au arbitrat bine P. Pasăre 
și I. Dineseu.

RAPID - 
REȘ 64—30 
de la Rapid .au realizat o victorie 
comodă, In

MUREȘUL Tg. MU
GI—17). Jucătoarele

In ciuda intervenției disperate a lui Horvath, Farcaș (A.S.A.) reușește 
«A Înscrie. Fază din partida Crișul — A.S.A. Cluj.

Foto : N. DRAGOȘ

RAIDUL NOSTRU

fața unui adversar, 
care nu le-a pus probleme. Cu 
această ocazie antrenorul Ferencz 
a avut prilejul să ruleze tot lotul. 
Rapldlstele nu s-au, comportat 
însă la adevărata lor valoare, ra- 
tînd și pasînd deseori greșit. Au 
arbitrat bine P. Marin și Al. Ivan.

CRIȘUL — A.S.A. CLUJ 35—52 
(33—33). Nici in această partidă 
jucătoarele de la Crișul nu au 
fost scutite de emoții. Ele au în-

După victoria de la Igls, Ion Panțuru (dreapta) nu-și as-* 
<cunde bucuria, în timp ce in privirile lui Wolfgang Zvmme- 
rer se poate citi regretul.

Comentarii după victoria de Ia Igls

UN MĂRE PILOT.
UN ECHIPAJ DE AUR

SI MULTĂ, MULTĂ. MUNCĂ
7

COMPORTAREA BOBERILOR
J

SFiRȘIT DE SĂPTĂMINĂ SPORTIVĂ
D. STANCULESCU
AD. VASILESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

IAȘI
IAȘI 17 (prin telefon de la 

trimișii noștri)
In Piața Unirii, in plin 

centrul capitalei moldovenești, 
coloane de afișaj îi invită cu 
toate fețele pe ieșeni la ma
nifestările culturale zilnice. La 
sfirșitul acestei săptămîni, a 
bundența de oferte artistice 
putea pune în încurcătură pe 
orice cetățean al. municipiu
lui, care avea de ales intre 
concertul lut Schubert execu
tat de pianista greacă Athena 
Uapod-istria, opera Carmen eu 
altista nor d-ameri cană Elinor 
Parker, piesa Duet de Andi 
Andrieș la Teatrul național 
„Vasile Alecsandri“, concer
tul formației de cameră Mu
stea Nova, spectacolul de mu
zică ușoară cu Corina Chiriac 
și Cristian Popescu_ la Casc 
tineretului — și chiar adău
gind cinematografele — sin- 
iem încă departe de a epuiza 
vastele posibilități de diver
tisment cultural pe care lașul 
le propune cetățenilor săi. In
tr-o asemenea ambianță co
pleșitoare, fața patrulaterului 
de beton rezervat sportului, 
pudică și timidă, in loc să 
găzduiască programul compc- 
tițional își pune vitrina cu 
generozitate la dispoziția unei 
hotăriri locale privind... a-

menzite pentru stricăciuni 
provocate in tramvaie și au
tobuze! Ceea ce nu vrea să 
însemne că simbătă și dumi
nică orașul a fost lipsit de 
activitate sportivă, nu la con
curență ci mergînd mină în 
mină cu evenimentele cultu
rale, după cum se va. vedea 
mai. jos. Aceasta înseamnă 
insă, că pe plan agitatoric și 
propagandistic, diriguitorii 
sportului local nu au încrede
re în forța mobilizatoare a 
anunțurilor de orice fel (îm
prejurare cu at it mai supă
rătoare cu cit presa ieșeană 
nu face nici ea vreo mențiu
ne).

SÎMBÂTĂ PUSTIE, 
DUMINICA 

AGLOMERATA
In condițiile penurie: de 

bize sportive omologabile — 
situație notorie și dureroasă 
la Iași — efervescența spor
tivă pe care am întîlnit-o 
sîmbătă și duminică, din car
tierul Nicolma pînă în dealul 
Copoului și de la lacul Ciric 
pînă în dealul Bucium, ne-a 
oferit tabloul pasiunii vii a 
tinerelului ieșean pentru miș-

(Qontinuare tn pag, a 2-a)

O R ADtA
ORADEA, 17 (prin telqfon, 

de. la trimișii noștri). Evenl- 
rrten.tu.1 cel mai important al 
acestei duniinici orădene. aș
teptat deopotrivă cu viu inte 
res, cu sentimente de bucurie 
și mindrie de către localnici, 
t-a constituit deschiderea -Mu
zeului Tării Crișurilor". Festi
vitatea care a avut loc cu ă- 
cest prilej a atras la .fostul 
Palat Baroc — complet restau
rat — mii de locuitori ai ora
șului, dornici să asiste la me
morabila inaugurare.

Totuși, masivul pelerinaj 1“ 
acest monumental edificiu n-a 
împiedicat ca afluența să fie 
destul de numeroasă și pe ba
zele sportive, care au găzduit 
în frumoasa dimineață de du
minică diferite concursuri sau 
a oferit amatorilor de mișcare 
prin sport plăcute ore de des
tindere. Și iată pe scurt citeva 
relatări dintre manifestările la 
care am fost martori în cursu* 
raidului nostru.

FOTBALISTUL 
VIOREL MARUȘCA — 

FOARTE BUN 
Șl LA SANIUȘ

Cu mult înainte de ora 10, 
cirduri de copii cu săniuțe se 
îndreptau spre zona periferică, 
mai ridicată a orașului, ciuios- 
cută sub numele do Dealul

Viilor, unde stratul de zăpadă 
căzută, in primele zile ale anu
lui se menține încă in ciuda 
moinei din ultima vreme, î» 
plantațiile de vită de ..vie șl 
pomi fructiferi. Aici avea să 
se desfășoare faza municipală 
a concursului „Săniuța de ar
gint". în organizarea comitetu
lui orășenesc al U.T.C. înain
tea startului oficial, cei peste 
50 de concurenți — calificați iu 
urma disputării etapei pe licee 
Si. școli generale — au efectuat 
citeva coborîri pentru încălzi
re și au prezentat spre verifi
care săniuțele lor de concurs 
care — conform regulamentu
lui competiției — nu trebuiau 
să cîntărească mai mult ds 
20 kg și să aibă lățime mal 
mare de 60 cm.

Odată anuntat startul, con- 
curentii s-au avintat pe pirtie, 
unul cite unul, căutind să im
prime săniuțelor o viteză cit 
mai mare. Cel mai rapid din
tre ei s-a dovedit a fi elevul 
Viorel Marușca, din clasa s 
X-a D a Liceului nr. 2. Ta
lentat jucător de fotbal (fac* 
parte dintre juniorii Crișului), 
Marușca arată iama o adevă
rată pasiune pentru săniuș, suc
cesul său de azi urmînd altor 
reușite in întrecerile din anii 
trecuti. Pe locurile 2 și 3 s-au 
clasat elevii Gheorghe Cioară, 
de la Liceul agricol, și — res
pectiv — Ion Bolovănescu. de

(SontiniMro l» pw. ®

DOAR PENTRU CEI
INNSBRUCK 17 (prin telefon 
de la trimisul nostru special).

Victoria obținută de români 
pe pîrtia de la Igls continuă 
a fi comentată ca o mare 
surpriză, raportată în primul 
rînd la campionatele europe
ne de la Kbnigssee și în al 
doilea rînd Ia marea cantitate 
de antrenament făcui de echi
pajele vest-germane pe pîr- 
tiile artificiale de gheață. Flolh 
și Zimmerer aif f ost și sînt în 
mare formă. •‘CdritațiR și talen
tul lor de mari ași ai fiselelor 
sînt recunoscute și de aceea 
victoria lui Panțuru apare a- 
tit de neașteptată, de surprin
zătoare. mai ales pentru cei 
care primesc informații nu
mai din presă.

în schimb, actualul campion 
mondial, Zimmerer comen-tînd 
victoria lui Panțuru aprecia 
că ea apare firească pentru 
un bober care de 9 ani n-a 
ieșit din primele trei locuri 
la campionatele mondiale și 
europene, deși nu-i poateș sta
bili cu precizie cauzele ime
diate.

Observînd pe boberi în mai 
multe prilejuri din pregătirea 
acestei toamne, pe trasa de 
gheață de la Predeal, sau aici 
la Igls, stînd de vorbă cu ei 
și cu antrenorul lor, cred că 
putem arata cîteva din 
mentele care motivează 
cesul de pe pîrtia de la

Mai întîi băieții au o

ele- 
suc- 
Igls.

_ _ pre
gătire fizică excepțională. Vi
goarea lor este evident spo
rită prin îndelungi exerciții 
de musculație și testările de 
forță — periodice — au ară
tat o apreciabilă creștere a 
acestei calități. In absenta u- 
nei pîrtii artificiale de ghea
tă, pregătirea specifică s-a 
concentrat asupra startului. 
repetat, pe uscat și pe ghea
tă, de sute și sute de ori. Așa 
se face că, pe ansamblu, 
timpii realizați pe primii 30 
de metri in cele patru manșe 
au fost cei mai buni și cons
tanți : 5,04, —• 5,06 — 5,05,
— 5,05, spre deosebire de alte 
echipaje care, chiar dacă în

Aspect din meciul Dinamo— l.P.G.G. din pilmul tur al 
campionatului. tn dreapta, dinamovistul Boldescu.

Cinci din cele șase echipe 
angrenate în disputa, 
de mai multe luni, pen

tru desemnarea campioanei 
tării la hochei pe gheață își 
continuă întrecerea, incepind 
de astăzi, în cadrul turului al 
IIT-lea al competiției.

Dat fiind faptul că majori
tatea hocheiștilor și-au conti
nuat cu intensitate activitatea, 
in eele citeva săptămîni de

ROMÂNI, SURPRINZĂTOARE 
MAI PUTIN INFORMAȚI

cite o manșă au egalat acești 
timpi, nu’ i-au putut menține 
pe ansamblu.

în al doilea rînd și în ma
re măsură determinantă a fost 
grija pentru material, pentru 
întreținerea bobului, pentru 
reglarea articulațiilor și, în 
special, pentru lustruirea pa
tinelor. Era aproape o obsesiei 
Ore întregi înainte de fiecare 
coborîre patinele erau înde
lung frecate cu ghemotoace 
de lină pentru ca așezate pe 
gheață doar în clipa plecării 
să alunece fără greșeală. N-am 
să uit, de pildă, cum — după 
primele două manse în care

Mihai BÎRA

In pagina a 2-a, astăzi:

'Continuare' în pag. a 4-a)

î®’ Campioană mondială
la toate probele

Prima jucătoare de
popice a anului 1970

& De la volei și handbal
la bile de textolit

® Incepind de la ora

16, pe patinoarul

„23 August*'

♦ lin prim criteriu

de selecție

patinoarul, bucureștean din 
parcul ,.23 August**.

CU ATENȚIE SPECIALA 
V.l El URMĂRITĂ. DESI
GUR. EVOLUȚIA JUCĂTO
RILOR SUSCEPTIBIL,! A EI 
SELECȚIONAȚI ÎN REPRE
ZENTATIVA ȚÂRII. CARE 
VA ÎNCERCA IN OLANDA, 
LA SFIRSIT.UL LUNII VII
TOARE, să-și recucerească 
dreptul de a juca din noii 
printre echipele din grupa B 
a C. M.

Astăzi sînt programata

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HOCHEI

AZI ÎNCEPE TURUL AL lll-LEA
„pauză*, este de presupus că 
aceasta se va vedea în jocu
rile pe care le vor presta in 
cele cinei zile de dispute ,pe

două întâlniri : Avintu.1 
M. Ciuc — Avintul Gheor- 
ghieni -(de la ora 16) și 
Steaua — l.P.G.G. l' • '
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Laureatii anului sportiv 1970

Numărul 9 -
CORNELIA 
PETRUȘCĂ

„CUPA SEMICENTENARULUI"
ȘCOLILE SPORTIVE BRAȘOVIA Șl VATRA DORNEI ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE

FIȘĂ
• Nâsoutâ 1* 15 mii 1*41, 

In București.
• Are 1,63 m tnâlțlm», 

62 kg greutate.
• Face parte <lln clubul 

Voința București.
• Este funcționară la Co

operativa „Muncă el artă".
• A Început să practice 

aportul popicelor In 1961, 
la asociația sportivă „Bere 
Grivlța".
• E maestră emerită a 

aportului.
• Primul antrenor : Ra

du Florea.
• Antrenorul actual : A- 

lexandru Andrei.

Palmares
1M2 — promovează In 

formația fostei campioane

Despre Cornelia Pefrușcă 
se discută mult și în 
termeni extrem de elo

gios! după campionatele mon
diale desfășurate anul trecut 
în Italia, la Bolzano, unde ea 
a cucerit toate cele trei me
dalii de aur puse în joc în 
probele feminine, realizînd o 
performantă unică.

Viata marilbr performeri nu 
are de obicei nimic, sau a- 
proape nimio spectaculos. To
tul începe și continuă firesc, 
■sub semnul talentului, dar și 

a țării» Rapid București.
1963 — debutează In pri

ma reprezentativă a tă
rii.

1964 — ocupă locul » la 
campionatele europene de 
la Budapesta.

1966 — este componentă a 
reprezentativei României, 

campioană mondială (Bucu
rești).

1968 — este componentă a 
echipei României, cam
pioană mondială (Linz — 
Austria).

1969 — obține cel mal 
mare rezultat s 486 pi (26 
decembrie, pe arena Glu- 
lești).

1970 — campioană mon
dială la toate probele : 
individual, perechi (cu E- 
lena Trandafir) și echipe 
(Bolzano — Italia).

— Are 42 de selecționări 
In echipa națională.

31 ambițiilor pentru împlini
rea cărora munca neobosită 
este singura cale a certitudi
nii. Cornelia a dorit la -înce
put să devină voleibalistă. 
Dar n-avea talent. A încer
cat, apoi, la Fabrica da bere 
Grivița, să cîștige un loc în 
lumea handbalului de perfor
mantă. A descoperit. însă, că 
nu are simțul porții și a re
nunțat. A urmat ziua aceea, 
cînd, împreună cu mai mulți 
colegi, a intrat prima oară în 
arena de popice a fabricii. A

■încercat' o bilă, încă una. a- 
poi alta... Instructorul volun
tar Radu Florea i-a remarcat 
rapid talentul și Cornelia a 
început de atunci să viseze și 
să muncească pentru perfor
manta sportivă.

Urmărindu-i evoluția, în 1963, 
pe cînd debuta în echipa re
prezentativă, am început, să 
avem convingerea că va a- 
junge jucătoarea de bază a 
naționalei. Apoi la fiecare 
meci în care apărea era >a- 
nunțată pentru ultimul schimb, 
cel mai important post în e- 
chipă. Din 1966, cînd selec
ționata țării noastre obține 
pentru prima oară titlul su

prem, Cornelia preia postul 
decisiv în formație, pe care 
îl deține și în prezent, reu
șind deseori să mențină a- 
vanta.jul sau să doboare popi
cele necesare victoriei. Princi
palele ei arme — forța și 
dîrzenia. Cornelia Pelrușcă e 
un exemplu de tenacitate și 
stăpînire de sine, devenind o 
adevărată stea a jocului de 
popice. împlinește în curînd 
30 de ani, e căsătorită și are 
o fetită de numai cîteva săp- 
tămini. Așteptăm cu optimism 
si încredere viitoarele ci evo
luții în urena mondială.

VATRA DORNEI, 17 (prin 
telefon, de la trimisul nos
tru). Dacă Bîmbătă toți dor- 
nenii, inclusiv schiorii parti
cipant! Ia „Cupa Semicente
narului", plus sportivii jude
țului ce luptau pentru in
cluderea tn echipele ce vor 
participa la sfîrșitul săptă
mânii viitoare la „Cupa U- 
nirii", la alpine, aveau mo
tive de mulțumire referitoare 
la starea zăpezii și a tem
peraturii, nu același lucru 
s-a întîmplat în ziua urmă
toare. Duminică dimineața,
în depresiunea Domelor au 
apărut, timide, cîteva raze 
de soare. Spre prînz, însă, 
sulițele calde, au făcut ca 
temperatura să urce mult 
peste 0 grade, iar streșinile 
clădirilor să... plîngă abun
dent.

Pe pîrtiile Dealului Ne
gru, însă, organizatorii și 
concurenții și-au disputat 
probele zilei a doua de con
curs. Ștafetele au avut o 
desfășurare pasionantă, iar 
elevii de la Șc. sp. Brașovia, 
pregătiți cu multă compe
tență și ambiție de profeso
rul Gh. Pistea, au înregistrat 
un frumos succes la băieți. 

Spre start

deși schiorii antrenorului O. 
Frețeanu au făcut tot ce 
le-a stat în putință pentru 
,a diminua succesul brașove
nilor. Iată rezultatele:

JUNIORI. Ștafetă 4x5 km: 
1. Șc. sp. Brașovia (A. Mo- 
canu, F. Foriko, N. Gîrniță 
și S. Tamaș); 2. Constructo
rul G-lung; 3. Șc. sp- Vatra 
Dornei.

JUNIOARE. Ștafeta 3x3 
km: 1. Șc. sp. V. Dornei (C. 
Mititelu, O. Bora și Fi. ®hi- 
riluș); 2. Șc. sp. Brașovia; 
3. Șc- sp. Rîșnov I.

„CUPA
SIBIU, 17 (prin telefon). 

Pe traseul .din stațiunea Păl
tiniș s-a desfășurat dumini
că concursul de schi fond în 
organizarea comisiei județene 
de schi și dotat cu „Cupa 
On cești14. De menționat faptul 
că toate probele au revenit 
schiorilor din secția Șoimii 
Sibiu. Iată primii clasați: 
BĂIEȚI, juniori I (10 km) 
Mircea Damian 48,55. Juniori 
II (5 km) George! Săteanu

SLALOM SPEGIAB. Ju- 
ntori: 1. M. Miron (Șc. sp/ 
V. Dornei); 2. N. Guga (Șc.' 
sp. V. Dornei); 3. D. Cuha- 
rek (Șc. sp. V. Dornei).

Junioare: 1. V. Hancia
(Șc. sp. V. Dornei); 2. A- 
Hancic (Șc. sp. V. Dornei).

Juniori: 1—2. R. Pali (Bra
dul V. Damei) și Șt. Șindri- 
laru (Constructorul Cdung) 1 
3. M. Miron (Gura Humoru
lui).

Senioare: Elena Boiarinov 
(Bradul V. Dornei).

ONCEȘTI"
24,36. Copil I (3 km) Petra 
Benko 18,10. Copii H (2 km) 
Dumitru Demian 11,4. FETE 
Junioare II (3 km) Edith Dip
tag 22,47. Copii I (1,5 km) 
Vanda Lotor 9,45. Copii 1- 
(1 km) Lucia Boboc 7,01. Se
nioare (5 km) Adriana Fanea 
31,17.

Iile IONESCU — corcsp. 
principal

ORADEA
(Urmare din pag. I)

la Liceul Construcții civil*. 
Frumoase premii înminate de 
tov. Ghizela Balog, șefa secției 
sport a Comitetului municipal 
U.T.C., au răsplătit eforturile 
primilor trei clasați, dar 
probabil că satisfacția lor cea 
mai mare va rămîne aceea de 
a reprezenta municipiul Ora
dea la etapa pe județ a con
cursului „Săniuța de argint , 
care va avea loc la 7 februarie 
în stațiunea Stîna de Vale.

FLORILE GIMNASTICII

DE PE CRIȘUL REPEDE

Emerio Ban... Numele tânăru
lui profesor de educație fizică din 
Oradea, nu are poate la aceasta 
oră o rezonanță care să depășeas
că hotarele județului Bihor. Pen
tru cel neavizați, să amintim nu
mai că profesorul Ban și-a for
mat cu 5 ani în urmă o grupă de 
gimnaste în cadrul școlii sportive. 
Acum, cele 9 gimnaste care nu 
depășesc vîrsta de 13 ani s-au 
angajat într-un concurs sul gene
ris, programat la sfîrșitul săpta- 
niînii, pentru stabilirea unei pri
me ierarhii pe anul 1971. Nu este 
o tentativă forțată. După aproape 
59 de ore de pregătire (cîte 3 ore 
ZILNTC, de la începutul anului), 
se poate trage o primă concluzie: 
care să fie oare gimnasta în mă
sură să realizeze punctajul maxim 
la bîrnă, sol, sărituri și paralele. 
Deși are un carnet plin cu ob
servații șl însemnări, profesorul 
Ban ezită totuși să-și spună ulti
mii! cuvînt.

— Nu știu... parcă ar mal tre
bui să le văd la un concurs, do
uă.

— Nouă ne-a plăcut foarte mult 
Gabriela Corodl...

— Da, Gabl a evoluat de vineri 
si pini duminică In spacial, eu 
foarte multă dezinvoltură. Este 
mai atentă, mult mal curajoasă.

— După aceea, Ana Szabo șl 
Erica Secherov. Ce aveți de spus 
despre ele 7

— Sînt gimnastele cele mai se
rioase din grupă, pentru care un 
antrenament are cel puțin aceeași 
Importanță ca șl o oră de pre
gătire la fizică sau matematică.

— La un moment dat v-ați de
clarat satisfăcut de felul cum 
lucrează Stela Bodiș șl Carmen 
Cirsteanu.

— Da, le-am notat numai cu 
9 ți 10. Mal ales pentru curajul 
cu care au atacat flecare exerci
țiu. Pentru Stela care este me
zina grupei (n-_a împlinit nld 10 
ani) progresul esta evident.

La finele concursului Emeric 
Ban s-a. găsit tntr-o situație des
tul de delicată: nu mal puțin de 
5 dintre cele 9 eleve ale sale au 
întrunit același punctaj. L-am lă
sat pe profesor „chinulndu-se" 
să găsească o altă modalitate de 
a realiza departajarea șl am ple
cat de la sală cu convingerea că 
grupa «a de mlnlglmnaste poate 
oferi Oradet satisfacția de a ve
dea în prim planul performanței 
cel puțin 2—3 gimnaste de lot. 
și asta într-un viitor destul d^ 
apropiat I

Astăzi, In sala Dalles, 
la orele 18,30

POSTFAȚĂ

LA J.O.

DIN MEXIC
fientrul de cercetări 

științifice al C.N.E.F.S, și 
Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport, 
in colaborare cu Univer
sitatea populară Bucu
rești, organizează astăzi, 
in sala Dalles la orele 
13,30, o conferință inti
tulată „POSTFAȚĂ LA 
JOCURILE OLIMPICE 
DE LA CIUDAD DE ME
XICO".

Expunerea va fi făcută 
de prof. Ioan Mureșan, 
șeful cabinetului meto- 
dico-științific al Clubului 
Steaua.

Va urma un film artis
tic.

NIȘTE PATINATORI

Pe una din bazele sportive alo 
clubului Crișul (devenită acum 
patinoar), situată in vecinătatea 
Liceului, industrial de construcții 
<le mașini, a avut loc, ieri dimi
neață, un concurs de patinaj vi
teza și patinaj artistic. O gheață 
bună, o vreme plăcută cu ger 
potolit, o întrecere sportivă fără 
crispări grotești, așa cum ar tre
bui să fie orice Întrecere sportivă, 
iată datele unei dimineți de du
minică în stare să relaxeze, să 
fortifice, să confere tinerilor o 
dispoziție excelentă, să le rafineze 
simțul ghoții, să-i umple de bucu
ria mișcării gratuite, amestec de 
echilibru și de eleganță.

Animatorii accstut grup de par
ticipant!. elevi ai liceului despre 
caro aminteam, sint profesorii 
Ion Pop și Gavrilă Leitner. Ei 
n-au pregătit un grup de perfor
meri ai ghețil, dar au cultivat 
gustul pentru patinaj, pentru 
acest altfel de a merge,’aproape 
tot attt do firesc omului ca și 
mersul obișnuit.

La 8 dimineața, adolescenții a- 
ceștia !n loc să mai doarmă, cum 
fac attția tn zi de duminică, ve
niseră să guste din voluptatea pe 
care ți-o dau alunecarea lină, vi
teza și zecile de figuri geometrice 
cuprinse tn catehismul patinaju
lui artistic. Aveau să Învingă in 
concursul de viteză Alexandru 
SZnntho, Viorel Bursuc și Iosif 
David, iar tn întrecerea de pati
naj artistic, Ștefan Stoker, Fran- 
dsc Rldzlk și Gheorghe Baicu. 
Aceștia sint cîștigătorii, dar fap
tul are prea puțină importanță 
pe lingă actul tn sine, actul spor
tiv sincer, dezinteresat, devenit 
convingere șl necesitate pentru 
niște adolescenți care nu visează 
trepte de podium, ci au un ideal 
de existență echilibrat.

CA IN PLINĂ VARĂ

Există Ia Oradea un loc 
unde în plină iarnă activita
tea sportivă de performanții 
ca și cea de agrement conti
nuă cu aceeași intensitate ca 
în luna lui Cuptor. Este vor
ba de bazinul acoperit, ali
mentat din 1965 cu apă ter
mală de la un puț special a- 
menajat.

Dotată cu 4 bazine și ves
tiarele necesare, baza sporti
vă este frecventată zilnic de 

Meci de handbal din cadrul „Gupei Unirii" organizată de
C.J.E.F.S. Bihor,

numeroși sportivi, precum și 
de tineri și vîrstnici. Dumini
că. de pildă, bazinul mare a 
fost ocupat între orele 9—13 
de începători, juniori și seni
ori din secția de polo a clu
bului Crișul. Peste 50 de po- 
loiști au executat sub supra
vegherea bătrînului antrenop 
N. Sonnenwilth și a colegilor 
lui mai tineri — diverse exer
ciții cu temă apropiată de 
condițiile de joc. Apoi, lotul 
divizionar de... arbitri de fot
bal, în frunte cu Mircea Bă- 
dulescu, Ștefan Patkos și Iu- 
liu Erdosi, care făcuseră un 
cros pe terenul accidentat din 
jur, au luat locul poloiștilor în 
bazin. După ei, urmau să vină 
aici luptătorii de la Crișul, 
fotbaliștii de la Olimpia, alpi- 
niștii de la Poligrafia și alți 
sportivi aflați în febrile pre
gătiri, din programul cărora 
nu lipsea înotifl.

Tn același timp, zeci de co
pii de vîrstă școlară și pre
școlară puseseră stăpînire pe 
bazinul de inițiere, iar în ce
lelalte două făceau baie oa
meni de diverse vîrste și pro
fesii, Unul din bazinele re
zervate publicuhii, care co
munică cu sala printr-un tu
nel. se află sub cerul liber, 
dar oamenii fac baie sau stau 
pe marginea piscinei ca Jn zi
lele de vară, fiind la adăpos
tul aburilor produși de tem
peratura celor aproape 40 
grade Celsius, cît are apa. Res
ponsabilul bazei sportive, loan 
Șeica, ne spunea că în fiecare 
duminică bazinele de agre
ment sînt suprasolicitate, ele 
fiind populate de aproximativ 
1500 de cetățeni care vin să 
se relaxeze după o săptămî- 
nă de muncă.

Au colaborat: Constan
tin FIRÂNESCU, Romulus 
BALABAN, Tiberiu STAMA 
și Traian 1OANITESCU. Fo
tografia : Vasile Bageac.

(Urmare din pag. I)

carea în aer liber, pentru 
jocurile sportive. Tocmai de 
aceea — în așteptarea noii 
hale de sport (cu 2.000 de 
locuri) ale cărei ziduri abia 
se înaltă între Palatul cul
turii și apa leneșă a Bahluiu- 
lui—ni s-apărut ciudată, pus
tiită de singura sală mai a- 
cătării a orașului (sala Voin

Copiii, in special, frecventează patinoarul natural amenajat Ia Ștrandul tineretului.
Fotoi Leonid STRATULAT (Iași)

ța) în cursul întregii după-a- 
mieze de sîmbătă. Abia du
minică dimineața incinta a- 
nemic încălzită s-a animat de 
gureșa masă de tineret veni
tă să-și susțină colegii în pa
sionante meciuri de handbal 
din cadrul Cupei 16 Februarie 
(13 echipe participante) care 
ne-a relevat două jucătoare 
de bună perspectivă: stînga- 
cea Rodica Deleanu. candida
tă la studenție și Maria Ga
lin, studentă la Facultatea de 
educație fizică precum și e- 
voluția promițătoare a candi- 
daților divizionari de ia A- 
gronomia antrenați de asis
tentul universitar Tiberiu Dă- 
ian.

ȘTAFETA 
RAMURILOR SPORTIVE

Deplina exploatare (în cel 
mai bun sens al cuvîntului) 
a sălilor de sport se realizea
ză fără îndoială la Clubul 
Sportiv Municipal, C.S.M. In 
patru încăperi de diverse di
mensiuni ramurile de sport 
(aproape 10) s-au succedat 
fără încetare timp de două 
zile ca într-o adevărată șta
fetă atletică, fie în ore de 
antrenament — cum au fost 
cele de lupte de pildă — fie 
în aprige competiții — cum 
au prilejuit tradiționalele me
ciuri inter-ani de volei ale 
politehnicienilor, arbitrați de 
chiar profesorul lor Constan
tin Damian. A doua zi locul 
lor l-au luat cei 30 de rug- 
byști de la Politehnica, ce nu 
s-au sfiit, sub îndrumarea lui 
Gheorghe Drobotă să exerse
ze loose-maulul pe spațiul 
restrâns șl placajul pe par
chet. Singuratici, dar nu lip
siți de hărnicie în pregătire 
ni s-au părut gimnaștii profe
sorului Octav Ungureanu: 
studentul Anton Grigoraș și 
liceeanul Ștefan Mierlușcă, 
cu o remarcabilă detentă în 
sărituri. Nu-s prea mulți nici 
boxerii antrenorilor Iosif Mat
tes și Leonida Gheorghiu, ca
re își împart destul de ciu
dat activitatea — cu membrii 
aceluiași club — între sălile 
Nicolina și C.S.M. In spațiul 
dintre sacii cu nisip și pu- 
ching-bolluri lipsea — fără 
ca cineva de la clubul Nico
lina să se fi sesizat — figura 
simpaticului mijlociu Gheor
ghe Călin, operat acum două 
zile de prof. dr. Vancea, în 
urma unei accidentale des
prinderi de retină.

DE LA MINGEA 
DE CELULOID, 

LA BILA DE POPICE

Tenisul de masă a încheiat 
duminica sportivă în sălile 
C.S.M., cu interesanta compe
tiție dotată cu „Cupa 24 Ia
nuarie11 la caro au participat 
12 echipe din oraș. In semi
finalele probei s-au calificat 
reprezentanții asociației spor-

tiv* Armonia: dirijorul
Gheorghe Dumănescu și stu
dentul de conservator Gheor
ghe Prișcorneac, precum și 
cei ai asociației Mobila: tâm
plarul Mihai Sumulea (care 
a cîștigaț, de altfel, trofeul) 
și studentul în drept Mircea 
Cîrstea (care ni s-a plîns, pe 
bună dreptate, că în lipsa li
nei secții proprii, universita
rii trebuie să-și dea adeziu
nea lor asociațiilor nestuden
țești). La mesele vecine se 
antrenează extrem de talen- 
tații juniori ai antrenorului 
Gabriel Simionescu: eleviiNi- 
coleta Spiridon și Cornel 
Macovei. Complexul C.S.M. 
este dotat cu o sală 
de forță, puțin frecventată, și 
cu un cabinet medical, din 
păcate zăvorit. In capătul o- 
pus al orașului, în marginea 
uzinei mecanice Nicolina. s-a 
inaugurat de curînd o popi- 
cărie a clubului muncitoresc, 
elegantă și bine utilată, cu 
patru piste bituminizate și bu
ne mijloace de încălzire. Aci 
au început meciurile oficiale 
care au opus două zile la rând 
echipele locale (feminine și 
masculine) Nicolina și Voin
ța. în disputa echilibrată a 
fetelor s-au remarcat Elena 
Froicu, Florența Șchiopii și 
Elena Dumbrăveanu de la 
Nicolina, Rodica Pascal, Le- 
nuța Chirilă și Lucica Ca- 
pracea de la Voința.

SPORTURILE DE IARNA 
Șl PASIONAȚII LOR

N-a căzut prea multă zăpa
dă la Iași. Dealurile care cir
cumscriu în Unii tinuoase o- 
rizontul orașului păstrează to
tuși pe umerii lor mantia al
bă atît de ispititoare pentru 
cei ce iubesc iureșul coborâ
rilor pe săniuțe ori pe schi
uri.

Nici termometrul nu coboa
ră prea mult sub zero grade, 
dar gheața rezistă cu succes 
la asaltul caloric >al soarelui 
de amiază și cele două pati
noare. amenajate în zona cen
trală a orașului, funcționează 
din zori și pînă în noapte, la 
lumina neonului.

Condițiile necesare practi
cării sporturilor de iarnă fiind 
așadar acceptabile, agenda 

competițională a lașului a în
registrat cîteva întreceri des
chise începătorilor. Sîmbătă 
după-amiază, elevii numeroa
selor licee și școli profesiona
le din oraș 'au fost invitați pe 
dealul Șorogarilor la un con
curs în cadrul competiției 
„Săniuța de argint11 pe care 
U.T.C.-ul a integrat-o lăuda
bil în tradițiile sportive ale 
iernii.

O DUMINICĂ PE GHEATA 
Șl ZÂPADĂ

A doua zi, itinerarul nostru 
destinat examinării competi
țiilor specifice sezonului a a- 
vut ca punct de plecare sala 
de sport Voința. în imediatu 
ei vecinătate s-a amenajat un 
patinoar pe care am găsit a- 
proape 30 de tineri și copii. 
Aici, urmează, să se dispute 
un concurs în organizarea 
Comitetului municipal U.T.C., 
pentru „Cupa de cristal". Dar, 
inițiatorii concursului n-au 
fost satisfăcuți de numărul 
celor prezenți (elevi de li
ceu si școli profesionale) și 
hotărăsc să amîne competiția 
pentru seară. „Desigur că a- 
tunci vor veni mai mulți e- 
levi“, ni se spune. De ce n-au 
venit de dimineață' posibilii 
competitori ? Este ia mijloc o 
carență de ordin propagandis
tic. Elevii au fost anunțați 
verbal, fiecare la școala sa 
dar iată că acest canal de in
formare s-a dovedit insufici
ent.

Părăsim patinoarul de sub 
Rîpa Galbenă și pornim spre 
cealaltă oglindă de gheață, 
prinsă în chenarul lacului din 
spatele Palatului Culturii. 
Aici spațiul este mai mare, 
ambianta — parcă mai plă
cută. Păcat că nu există un 
vestiar mai încăpător 1 Pe 
lîngă noi trec mereu copii și 
arborează toți un aer grav, a 
cărui origine o aflăm curînd.

AȘII RACHETEI ÎN TURNEU PRIN ȚARĂ
CLUJ, 17 (prin telefon) Venind 

în întîmplnarea unei vechi do
leanțe a amatorilor de tenis din 
țară ți anume de a-1 vedea la 
lucru pe primii noștri tenis- 
mani. Federația română de spe
cialitate a organizat un turneu 
ai primelor noastre „rachete", 
printre care capul de afiș, îl 
reprezintă, bineînțeles, tenisma- 
nul nr. 1 al Europei și primul 
sportiv al României pe 1970, vir
tuozul Ilie Năstase. Astfel, după 
un prim popas la Timișoara, 
Năstase acompaniat de Sever 
Dron, Ion Santel, Viorel Marcu 
și Constantin Popovicl — mem
bri al lotului republican — s-a o- 
prit la Cluj, unde duminică 
după-amiază, a oferit o gală 
foarte mult gustată de public. 
De altfel, numărul mare de 
spectatori prezenți în tribunele 
Sălii sporturilor a oglindit ctt 
de mult așteptată a fost pre

La ora 10 se dă primul starb 
în concursul „Cupa semicen
tenarului P.C.R.11 organizat de 
Casa pionierilor din oraș. 
Prof. R. Roman nu mai pri
didește să-i înscrie pe micii 
concurenți. Va totaliza pînă 
ia urmă peste 100.

Ne continuăm itinerarul 
spre dealul Bucium unde au 
loc, în această dimineață, 
concursuri de săniuțe și schi. 
Peste o jumătate de oră ne 
aflăm pe o pantă largă scli
pitoare, în bătaia razelor de 
soare, pe care găsim în plină 
desfășurare întrecerea de să
niuțe. Lîngă culmea dealului, 
profesoara Doina Voroneanu 
dă — rîruLjpe rând — startul 
celon^acs™50 de elevi și ele
ve (în majoritate) ai liceului 
pedagogic din localitate.- La 
baza pîrtiei prof. I. Bortă face, 
oficiul de cronometror.

Ne oprim apoi cîteva clipe 
lîngă doi tineri care au în
cheiat o vertiginoasă coborîre 
pe schiuri. Ambii sînt stu
dent! ai Facultății de educa
ție fizică (explicabil !), Dar 
în timp ce pentru unul din 
ei, Nectarie Malanca. această 
coborîre însemna tot atîtea 
crestături pe un răboj al an
trenamentelor în vederea unor 
viitoare concursuri (este spor
tiv de cat. a II-a), celălalt 
Nicolac Irimia Mce schi de 
agrement.

Coborând de pe pantă spre 
mașina care ne va readuce în 
oraș, întîlnim un grup de 
schiori de li A.S. Voința în 
frunte cu prof. I. Turcu. „Or
ganizăm un concurs de casă", 
ne spune el. Aproape de co
chetul motel Bucium ne ies 
în cale alte grupe de schiori. 
Printre ei, figuri cunoscute, 
profesori de educație fizică 
din această mare cetate uni
versitară : Al. Călugărita care 
se afla cu întreaga familie, 
soția și fetița si înzestrată cil 
o pereche de schiuri liliputa
ne. M. Albii și alții. Ne mai 
atrag atenția două mici schi
oare : Ana Ciubotarii de' 14 
ani care o întovărășește si 
bineînțeles are grijă de prie
tena ei mai mică, Cristina 
Rener (7 ani).

Revenind din expediția 
noisțră, zărim pe străzile din 
vecinătatea Palatului Culturii, 
pe micii patinatori care ter
minaseră întrecerile, pentru 
„Cupa semicentenarului11. U- 
nii, cu diplome la subțioară, 
alții, fără diplome. Toți însă 
cu fetele îmbujorate. O ima
gine plină de farmec, a copi
lăriei fericite care a și făcut 
primul pas de la joacă la 
sport.

Au colaborat : Victor 
BĂNCIULESCU, Sebastian 
BONIFACIU și Emanuel 
FÂNTANEANU.

zența acestui mănunchi de te- 
nismani și ce audiență are nume
le lui Ilie Năstase.

Demonstrația, programată în 
seturi de cîte 9 și 6 ghemuri a 
început cu o partidă <le dublu: 
Sântei—Popovici împotriva clu
jenilor Komorozl—Boldor, partidă 
pe care bucureștenil au cîști- 
gat-o lejer cu 9—3.

Prima întîlnire de simplu a- 
duce în arenă pe mult aștepta
tul Iile Năstase, care într-un 
final rapid acumulează ghem 
după ghem șl cîștigă detașat 
cu 9—4 în fața lui V. Marcu. 
O altă partidă disputată a fost 
cea dintre Sântei și Dron care a 
revenit lui Sântei cu 9—6. La 
ora cînd transmitem aceste rin- 
durl se dispută meciul de du
blu dintre: Năstase — Santel 
șl Dron — Marcu.

Nușa DEMIAN



PE AGENDA ACTUALITĂȚII
POLITEHNICA TIMIȘOARA IN AȘTEPTAREA

„DATĂLIEI" (V (RIȘPL
Kate Lamă frumoasă la Ti

mișoara. Zăpada sclrțlle sub 
pantofi, (oamurilo stnt acope
rita eu flori de gheață șl ră
suflarea lțl face un guler de 
promoroacă. Este lamă ca tn 
copilărie. Aștepți sania șl der- 
delușul. Pe copil l-am văzut 
Incerclnd alunecuștil săniilor, 
In larmă șt veselie. Intr-un 
loc, chiar In inima orașului 
de pe Bega, zăpada este folo
sită șl la altceva : la pregăti
rea fotbaliștilor. A celor da 
Ia Politehnica. Zăpada, năme
ții, spun antrenorii, foloseso 
Ia acumularea de forțe In ve
derea bătăliei cu Crișul (șl nu 
numai cu ~ 
eul I, cel 
zla A.

Crișul), pentru lo- 
al prezenței In dlvl-

la vechiul stadion al 
cel de pe malul Be-

Na aflăm 
Politehnicii, 
găi. Este terenul pe care forma
ția studențească a cunoscut cele 
mal frumoase izbînzl din Istoria 
ei de o jumătate de secol. „De 
po acest teren — Ișt amintește 
antrenorul de acum, TOMA JUR- 
CA, fost jucător la U.T.A. — am 
plecat de multe ori Învinși șl nu 
numai noi, cl șl alte echipe de 
frunte. Ctnd intram !n această 
„cutie", În care simțeam In spa
te răsuflarea fierbinte a tribune
lor, parcă uitam de noi..."

Ne aflăm, așadar. In fieful for
mației studențești, folosit acum 
pentru meciurile echipelor de Ju
niori șl antrenamente. O porțiune 
din pistă este curățată de zăpa
dă. Un fel de Inel care înconjoa
ră terenul de fotbal. In depăr
tare, Inotînd In ceață, cel 20 de 
jucători înfruntă frigul. Fotbaliș
tii se apropie de noi. Acoperă în 
grup compact multe ture de pis
tă. îl asistă (șl cronometrează) 
antrenorul secund — fost prin
cipal cînd la C.F.R., ctnd la Poli
tehnica — prof. NICOLAE GO
DEANU. Este mulțumit de timpul 
înregistrat de elevii săi. Mal ales 
pentru început. Următoarele ture, 
li anunță, vor trebui parcurse 
într-un timp mal bun. Așa că : 
„Fiți gata băieți, start !“, sună 
comanda. Șl plutonul pornește, 
încă două ture, apoi încă două...

Intre timp, discutăm cu Tom» 
Jurcă. Este frig șl pasta... în
gheață în pix. O dezghețăm In- 
trfnd într-un vestiar. Firește, nu 
putem ocoli „ problema Crișul". 
Antrenorul principal al timișore
nilor e de părere că „noi am 
pierdut primul loc, nu Crișul l-a 
ctștlgat. Ultimul- nostru joc, de 
astă toamnă cu C.S.M. Sibiu, 
trebuia să-l cîștigăm. Ne-am 
mulțumit cu an punct șl orădenll 
au trecut înaintea noastră. Cri
șul este o echipă bună. Dar nu 
întotdeauna campionatul l-a cîști
gat echipa cea mal bună. Este 
adevărat, orădenll au o forță de 
joc mal bună decît a Politehnicii 
șl, datorită stagiului din A, mal 
multă experiență. Vă asigur însă 
că în retur lupt* va II foarte 
ascuțită. Mal ales eă programul 
celor două echipe est» absolut 
ldentlo 1 flecara joacă etto două 
meciuri acasă’.

Aflu că ta prin* parte • a*m-

piona tulul cel mal bun jucător 
a fost Mafa. Niciodată peste va
loarea b,vlrfurilor“, dar foarte 
constant. In urma Iul, Amăutu. 
Brfndescu. După cum se vede, 
nu este evidențiat nici unul din
tre atacanți. Jurcă, fost înaintaș, 
știe să vadă carențele liniei sale 
ofensive. „Ce să fac ! Atît extre
mele, cît și vîrfurile centrale, 
orice le-aș face eu, nu pot rea* 
liza jocul modern, In viteză, cu 
șuturi multe la poartă. Atacul 
— căruia li vom acorda multe 
ore de pregătire în această pri
măvară, împreună cu colegul 
meu Godeanu — rămîne partea 
nevralgică a echipei".

Ieșim din nou Ia aer. Gerul ne 
arde obrajii. Fotbaliștii nu simt 
Insă frigul șl au încins o miuță 
prin nămeții de zăpadă. Erau 
acolo toți cei care astă-toamnă 
au îmbrăcat tricourile Politehni
cii : portarii Vidac, Filip și Popa, 
fundașii Rotaru, Arnăutu, Mafa, 
Brîndescu, Maier, Erdeli și Ște
fan, mijlocașii Petrovici, Ffilop, 
Hornung, atacanții Dima, Dobîn- 
dă, Copăceanu, Stroe. Lipsesc 
însă doi dintre jucătorii din... co
loana vertebrală a echipei : mij
locașul Surdan și atacantul Kun I. 
Primul este învoit, cel de-al doi
lea... Da, în ceea ce-1 privește pe 
Kun este o problemă. In primele 
șase etape a marcat meci de 
meci. După aceea l-a caracterizat 
ineficacitatea. Au fost voci care 
au spus că ineficacitatea este 
voită, ca fost jucător al Crișului... 
Și de aceea, pentru retur, i s-a 
spus că nu va putea veni la an- 

dacă îșl va 
și soția.

trenamente decît.,. 
aduce la Timișoara

TOM A JURGA

tru că »»tă-toamnă era mereu 
pe drum spre Oradea.

Cot 1» cot eu jucătorii Politeh
nicii) un nume nou (deșt vechi 
timișorean) c Bungău. Are dezle
garea, se așteaptă o perioadă de 
transfer.

...Este lamă frumoasă la Timi
soara. Zăpada scîrțîe sub^pantofl, 
geamurile sînt acoperite cu flori 
de gheață...

V. D.

5 JUNIORI PROMOVAT! LA CHIMIA Rm; VlLCEA
Fosta divizionară B Chimia 

Km. Vîlcea, care acum acti
vează in divizia C (seria a 
IV-a) va începe retorul cu o 
formație mult întinerită. Re
cent. antrenorul Al. Constanți- 
nescu a introdus în lot nu 
mai puțin de cinci talentați 
juniori din Vilcea. Este vorba 
de Pintilie și Dinu — apără
tori. Zarnic. Foltea șl Vîlcu — 
înaintași. De cîteva zile, lotul 
se antrenează intens, toate șe
dințele de pregătire au 
în aer liber. Pînă acum 
absentat Păciulete (învoit) și 
Stingă, care fără nici o apro
bare. a părăsit echipa.

„Cu toate că avem un adver-

sar redutabil In serie, pe F.C. 
Caracal — ne spunea antreno
rul Constantinescu — n-am 
abandonat ideea revenirii in 
divizia secundă. Sperăm că 
vom avea o comportare mat 
bună în retur și ne vom nu
măra, la finele campionatului; 
printre 
care se 
pentru

cei opt capi de serii 
vor întrece în bcrajul 
promovarea în

P. GIORNOIUi 
coresp.

MORENI

să ia puncte 
București.

Aici, Pe- 
ausține 8

da 
nos- 

tn 
me-

JOCURI LA

Un scurt „colocviu" antrenori-jucători In vestiarul Rapidului înaintea partidei.
coresp.

(Urmare din pag. 1)

pea, Niculescu șl laneu. Media 
de vlrstă a echipei este acum da 
24.6 ani.

Antrenamentele Metalurgistului 
au loc în aer liber, la Cugir, iar 
peste puțin tiaip jucătorii se vor 
deplasa la stațiunea Gioagiu Băl, 
unde vor continua pregătirile, 
s-au perfectat șl primele me
ciuri amicale : cu Dacia Orăștie, 
Aurul Brad, Corvtaul Hunedoara 
și C.F.R. Cluj.

M. VÎLCEANU —

MARTI - ȘEDINȚA DE ANALIZĂ LA EARPL
Aflăm că echipa eonstăn- 

țeană are marți ședința de a- 
naliză a turului de campio
nat. stabilindu-se, cu aceeași 
ocazie, „planul de bătaie" 
pentru sezonul de primăvară. 
Sîntem curioși ce obiective își

PETROLUL VIDELE —6

Fotbaliștii divizionarei C 
Petrolul Videle și-au reluat 
antrenamentele — după un 
minuțios control medical — 
în ziua de 9 ianuarie. Pînă 
la 10 februarie, antrenorul 
Valeriu Mihăescu va conduce 
lecțiile de 
generală și 
nico-tactică 
după care

pregătire fizică 
de pregătire teh- 

în localitate, 
echipa se va de-

va stabitt această echipă 
mare... tonaj din fotbalul 
tru, care se mulțumește, 
ultimii ani, să facă doar 
duri mari (și 
mari) numai la

plasa la More ni. 
trolul Videle va 
jocuri amicale în compania 
formațiilor Metalul Tirgovi- 
ște, Poiana Cimpina, Flacăra 
Moreni, Victoria Florești, 
Caraimanul Bușteni și Petro
lul Tîrgoviște. Nici o noutate 
în lot.

Viorel NICOLESCU 
elev. Liceul Videle

METALEROISm (LOIR ȘI-A MĂRIT LOTH
Returul campionatului va fi a- 

bordat de echipa Metalurgistul 
Cugir cu un lot mal numeros. 
Au fost promovați In prima for
mație juniorii Mocanu și Scutel- 
nicu și astfel numărul fotbaliș
tilor cuglrenl a crescut la 20. 
Iată și ceilalți jucători antrenați 
de Laurențiu Munteanu : Tripa, 
Paroslai, Ivanovici, Georgescu, 
Savancea II, Pirvulescu, Dlnea, 
Ivan, Mateescu, Șoangher, Sma- 
dea, Tamaș, Colnic, Dobre, Tlm-

DRAGOȘ COJOCARII: In nici un 
nu vom retrograda!

Cu Drago? Cojocaru, o dis
cuție se încheagă ușor.

— Cum te simți în noua-ți 
postură de antrenor al 
litehnicii din Galați?

— Bine. Dar șl plin 
griji. Bine, pentru că rar 
întîlnii o echipă mai 
minte. Grijile vin doar 
actuala poziție în clasament i 
penultimul loc, ia patru 
puncte de Poiana Gîmpina, 
echipa de pe locul 14.

— Să înțelegem că te 
de retrogradare?

— în nici un caz nu 
retrograda!

— Argumente?
—- Tinerețea Iotului 

care maree majoritate 
studenți): Dumbreanu, 
glnă, Tentiuc, Enache, Ungu- 
reanu, Dima, Tudorie, Dinu, 
Botescu, Diaconu, Tom a, Ri- 
zea, Lehăduș, Tănăsescu, 

(aleargă 
Zotincă, 
forma-

Po-

de 
am 
cu- 
din

temi

vom

(in 
sînt 
Ru-

Lehăduș, 
Stanca, Marinescu 
100m în 11 sec!), 
Zdrăilă (golgeterul 
ției), Bucur, Besma, Popanicd. 
Acesta din urmă nu are însă 
dezlegare de la Politehnica 
Timișoara,-din... 1989!

Și mi-am mai făcut și niș
te socoteli t avem opt me
ciuri acasă și șapte afară, 
dintre care cele ,,pe viață și 
pe moarte" — cu Metrom 
Brașov, C.F.R. Pașcani și 
Poiana — le jucăm Ia Ga-

caz

ați a-— La ce ,,capitol" 
juns cu pregătirile?

— Cînd am preluat 
chipa, antrenamentele deja 
începuseră, Deocamdată, - ac
centul îl pun pe o pregătire 
fizică temeinică, în parcul o- 
rașului și pe... treptele tri
bunei Portul Roșu (primul 
meu colaborator este fostul 
rapidist, Vasile • Stancu, cu 
care m-am reîntîlnit de astă 
dată el în calitate de jucă
tor, iar eu de antrenor). 
După sesiunea din februarie, 
ne vom continua pregătirile 
într-o stațiune climaterică — 
probabil Ia Slănicul Moldo
vei. (G. RAEȚCHI).

eu e-

INDISCIPLINA

SANCȚIONATĂ
Comisia centrală de com

petiții și disciplină a F. R. 
Fotbal a analizat comporta
rea pe care jucătorul Levente 
Gabor, de la Minerul Bălan, 
a avut-o intr-un meci din tu
rtii campionatului diviziei C, 
cînd a accidentat grav doi 
adversari. Comisia a consta
tat că Gabor și-a lovit inten
ționat adversarii și, în con
secință, a hotărît suspendarea 
acestui jucător pe timp de 
fi luni, începînd cu data de 
14 decembrie 1970.

„COPILUL TERIBIL
A REVENIT ÎN GIULEȘTI

om speriat de De stadion este 
dr. Bendiu. 11 înțeleg.

Din echipa „probabililor" 
(Rămureanu—Pop, Lupescu, 
Dan, Codrea, Dinu, Dumitru, 
Năsturescu. Marin Stelian, 
Petreanu, Codreanul lipsesc 
Neagu, care a suferit o ușoa
ră întindere vineri, și Ange
lescu, care între Brazilia și 
cîteva importante exarhene la 
Politehnică, le-a ales pe aces
tea din urmă.

Răducanu apără poarta 
„posibililor". Și o apără de o 
manieră descurajantă pen
tru... ’adversari, culegînd cîte
va șuturi și centrări ca pe niște 
nuci de cocos. Publicul e în- 
cîntat, dar „echipa mare" se 
înfurie. înscriindu-i în cele 
din urmă două goluri la firul 
înghețat al ierbii. (Autori 
Dinu și Petreanu). în cealaltă 
poartă, Rămureanu salvează 
un gol gata făcut de Apostol.'

Repriza I se încheie cu o 
bară năDraznică (șut de la 14 
m) a lui Lupescu.

★
Schimb de impresii cd Ma

rin Bărbulescu și cu antreno
rul federal Cornel Drăgușin, 
prezent la joc.

— Campionii, de pînă acum 
ai pregătirilor ■— Codrea. Di
nu, Lupescu, Pop și Năstu
rescu — au cîștigat toate due
lurile. remarcă M. Bărbulescu.

— Apreciez sobrietatea e- 
volutiei rapidistilor. Nu mai 
văd dantelării inutile. Forța de 
șoc a ansamblului echipei mi 
se pare în 
observă C.

— După 
trenament

mătate — zilnic), jucătorii 
mei au atins un stadiu mul
țumitor de pregătire. (M. 
Bărbulescu).

★
Repriza a doua este la fel 

de înverșunată. In echipa 
„probabililor" au fost intro
duși Ștefan, Costea. Mușat, 
Greavu, Niță, Angelescu. Mar- 
eu și Ioniță.

Lipsa „senatorilor" Lupes- 
cu. Dan et comp, este ex
ploatată de echipa de tineret 
care se „obrăznicește" și mar
chează un gol spectaculos 
prin Petre Gheorghe.

★
A trecut peste o oră de la 

începutul partidei. „Bătuta 
pe loc" a spectatorilor din tri
bune s-a transformat în step... 
Frigul mușcă, dar toată lu
mea rămîne la datorie.

„Stăm cu ei de azi și pînă

la cîștigarea titlului'
spune R. Hossu, rapidist care 
a băut din toate cupele, și 
cele de amar și cele cu șam
panie, ale RSpidului.

★
La sfîrșit, cîte 5 minut» 

cu...
...RĂDUCANU ! 2 porci arn
mîncat de sărbători, dar in 
pregătirea asta — ca la răz
boi — de la Timiș am slăbit 
6 hg.
...LUPESCU : Trei pretendenți 
la titlu: Dinamo, Rapid și 
Steaua (care va urca mult in 
retur, o să vedeți). La arbi
traj egal, cîștigăm cu o lun
gime înainte.
...CODREANU i Pentru un al 
doilea titlu fug pe jos pînă 
la Cluj...
...RĂDUCANU: să nu fugă
alții cu mașina...
...CODREANU : fug ei cu ma
șina, luăm și noi... RAPIDU’l

REVEDERE CU ARBITRII,
SUB... ZERO GRADE

vizibilă creștere — 
Drăgușin.
42 de ore de an- 
(cite 3 ore

' :

IA NICOTINĂ IAȘI

loc 
au

și ju~

. el

Arbitrii bucureșteni sînt gata pentru... raport. Peste cîteva minute, începe primul antrenament.

-i. *

Început 
pentru 

de

UN NOU ANTRENOR

Nicolina Iași și-a 
activitatea de pregătire . 
noul sezon prin ședința 
analiză a turului. S-a întărit 
organizatoric biroul de secție. 
Lotul a fost completat cu 5 
juniori, doi din pepiniera pro
prie (Constantin Titianu, Cons
tantin Bambu) și trei de la 
Școala sportivă Unirea (Ion 
Ciobanu. L. Frei și M. Anilre- 
escu). Conducerea tehnică a 
fost încredințată profesorului 
L. ANTOHI, considerînd că 
aportul lui Gross (fastul in
structor) va fi mai mare in 
echipă, ca jucător. Pregătiriie 
au început de vineri, pe tere
nurile Nicolina și Tineretului. 
Magazia de echipamente este 
bine aprovizionată. Clubul s-a 
angajat să acorde toată atenția 
secției de fotbal.

D. DIACONESCU, 
coresp. principal

Parcul Progresul. Nu-1 știți? 
Cei ce iubesc echipa cu ace
lași nurne știu orice piatră 
de pe această stradă: dr. Stai- 
covici. Ei bine, în această di
mineață (n.r. — duminică), 
cînd tot paircul era îmbrăcat 
în chiciură, cînd nimeni nu 
se gîndea Ia un meci de fot
bal sau de tenis, cu Năstase 
și Țiriac, grupuri de oameni 
se îndreptau acolo, zîmbitori, 
bine dispuși. Erau, arbitrii de 
fotbal!

...Ora 9. Cine se încumetă să 
iasă din casă, să cedeze căl
dura sobei sau a caloriferu
lui, terenului acoperit ou o 
pojghiță de gheață? Și to
tuși, 17 oameni se amuză în 
jurul unei mingi.

Dar, fluierul acela oficial 
a venit. Și atunci, 50 de 
arbitri se încolonează, 
cite doi, și pornesc în 
domol înconjurînd 
Așa s-au parcurs primii 400 
iii- metri. Apoi, mai tare, și 
tot mai tare. După 25 
nuto, cei mai mulți 
arbitri gîfîiau: „prea 
aerul pentru această 
ședință" (C. Petrea)-

înainte, ce-o fi o fi, la 
toată lumea să ia 5

doi 
pas 

terenul.

de mi- 
dintre 
tare e 
primă 
„Mer-

TURNEUL FEMININ

LAUDE, DAR ȘI SANCȚIUNI DURA TURNEUL 
DE BASCHET DE LA II'IIȘOARA

(Urmare din pag. 1)

tîmpinat o dlrză rezistență din 
partea teamului din Cluj. In ma
joritatea timpului întâlnirea a fost 
extrem de echilibrată, nici una 
din echipe nereușind să se impu
nă. In ultimul minut Crișul con
ducea cu 53—51. A.S.A., prin Pop 
și Poitek. beneficiază de 4 arun
cări libere, din care transformă 
doar una și astfel orădenoele rea
lizează o victorie in extremis. Au 
condus bine G. Chlraleu șl G. 
Berekmerl.

VOINȚA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL 53—54 (25—29).
Evoluția scorului vorbește de la 
sine despre echilibrul permanent 
existent în acest meci: 6—4 in 
min. 3 pentru Voința; 11—16 (în 
min.
(min 17); 25—31 (mln. 21); 37—37 
(min. 30); 47—47 (mln. 36). Voința 
a izbutit să Intre în ultimul mi
nut cu un avans — decisiv — de 
4 puncte (56—52). Au arbitrat bine 
Gh. Ionescu (Oradea) șl S. Grecu 
(Tg. Secuiesc).

sanatatea satu mare — 
VOINȚA BRAȘOV 83—81 (38—35, 
72—72), Revelația turneului, tînă- 
ra echipă din Satu Mare, a avut 
al treilea meci dramatic în aceste 
trei zile. în compania formației 
Voința Brașov, sătmărencele au 
furnizat o partidă de mare spec
tacol, susținută într-un ritm tre
pidant cu multe contraatacuri)

9); 19—16 (mln. 13); 23—25

pătrunderi individuale, aruncări 
precise de la distantă și semidis- 
tanță, reallzlnd o splendidă pro
pagandă pentru baschetul femi
nin. Evoluția scorului a fost pa
sionantă, contribuind și ea la 
succesul întrecerii. Deși a avut 
avantajul majoritatea timpului 
(min. 9 20—13; min. 20 38—33; min. 
28 56—50) sătmărencele au fost 
ajunse datorită, în special, efor
tului și preciziei brașovencet Oc
tavia Simon. Datorită combativi
tății manifestate de ambele echipe, 
unele dintre cele mai bune jucă
toare părăsesc terenul pentru 5 
greșeli personale (Anderco, Ba
la!, Horvath — Sănătatea ; Nade
le», Leca, Clurtea, Dumitru și 
Vaslllu — Voința), ceea ce scade 
din potențialul ambelor formații, 
încheierea primelor 40 de minute, 
ține publicul tntr-o tensiune rari
simă care nu ia însă sfîrșit. La 
scorul de 72—70 pentru Sănătrtea, 
Simon obține 2 puncte printr-o 
aruncare de la distanță. In pre
lungiri inițiativa aparține tot săt- 
mărencelor care obțin un succes 
meritat, deoarece au practicat un 
joc colectiv, mal organizat și mal 
clar. Au arbitrat bine V. Stlnghe 
și D. Ganea.

I.E.F.S. — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 72—66 (35—34). '

Clasamentul după 12 etape: 
1. POLITEHNICA BUCUREȘTI 23 
p, 2. Rapid 22 p. 3. I.E.F.S. 22 P, 
4. Sănătatea 18 p. 5—6. Voința 
Bv. șl Crișul 17 p, 7—8. Construc
torul și Mureșul 16 p, 9. Voința 
Buc. 15 p, 10. A.S.A. Cluj 14 p.

A de la Ti-
CONCLUZII

Analizind desfășurarea turneului divizionar 
mișoara, Biroul F.R. Baschet a TRAS UNELE 
ȘI A LUAT O SERIE DE MĂSURI MENITE SĂ CONTRI
BUIE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 
DISPUTĂRII COMPETIȚIILOR

ATMOSFEREI 
NAȚIONALE.

IN TIMPUL,

unei 
timpul 
Bucu-

aver-

bulescu, Aurel Bentu. A, Mu
nich și atîția alții, pe care 
duminică de duminică îi con
semnăm în cronicile noastre, 

găsit un 
Florin 
5 ani, 
la an- 
sfiește 

să

Așa, de pildă, Biroul F.R.B. 
apreciază că turneul din 
sala Olimpia s-a bucurat de 
succes, datorită excelentei or
ganizări asigurată de C.J.E.FS, 
T.imiș și de către activiștii 
voluntari locali. Remarcabilă 
a fost și sportivitatea publi
cului, prezent zilnic în nu
măr mare la întreceri. Me
ciurile au avut un nivel teh
nic satisfăcător si AU SCOS 
IN EVIDENȚA POSIBILITA
TEA DE A SELECȚIONA 
MAI MULȚI JUCĂTORI DIN 
GENERAȚIA TlNĂRA. Ar

au fost de bună 
iar activitatea ofi

cialilor corectă și competen
tă. O excepție a constituit-o 
arbitrajul prestat de I. Kra- 
sznai (Oradea) care a mani
festat o pregătire fizică ne
corespunzătoare, motiv pen
tru care va fi disoutat de 
Colegiul central al arbitrilor. 
în general, echipele, antre
nor ' și jucătorii au avut o 
atitudine sportivă, evidențiin- 
du-se la acest capitol forma
țiile Universitatea Timișoara. 
Universitatea Cluj, Dinamo 
București și I.C.H.F. Bucu
rești-

Din păcate, însă, UNU 
JUCĂTORI SI ANTRENORI

bitrajele 
calitate,

S-AU FĂCUT 
DE ACTE DE . 
NĂ, motiv pentru care Co
misia de disciplină a luat 
următoarele măsuri:

— suspendarea pe trei e- 
tape a jucătorului A. Baltag 
(Politehnica Galați) pentru 
crearea unor scene penibile 
la meciul cu echipa Farul 
și proteste la deciziile arbi
trilor în partida cu Steaua, 
menționîndu-se că A. Baltag 
este recidivist la acest ca
pitol;

— suspendarea pe trei luni 
a jucătorului M. Anton (Poli
tehnica Galați) pentru injurii 
aduse arbitrilor la întîlnirea 
cu Steaua;

— sancționarea cu avertis
ment a jucătorului S. Cincu 
(Farul Constanța) pentru 
proteste repetate adresate ar
bitrilor în meciul cu Politeh
nica Galați;

— suspendarea pe o lună 
a jucătorului A. Popovici 
(Farul Constanța) pentru a- 
bateri de la normele eticii 
sportive în relațiile cu ar
bitrii în timpul meciului cu 
Politehnica Galați;

— suspendarea pe două e- 
tape a jucătorului FI. Nicu- 
lescu (Steaua) pentru gest

VINOVAȚI 
INDISCIPLI-

nesportiv (aruncarea 
mingi în teren) în 
meciului cu Dinamo 
rești;

— sancționarea cu
tisment a echipelor Politeh
nica Galați și Farul Constan
ța pentru atitudine nespor
tivă manifestată la meciul 
dintre ele;

— se propune Colegiului 
central al antrenorilor ana
lizarea comportării necores
punzătoare avută de P. Va- 
siliu (Politehnica Galați), 
M. Nedef (I.E.F.S.), Al. Botoș 
(Farul Constanța) și V. Po
pescu (Steaua) și luarea mă
surilor prevăzute de regula
mentul de funcționare a an
trenorilor.

— se recomandă antreno
rului M. Nedef (I.E.F-S.) să-și 
ceară scuze în mod public 
arbitrului dr. I. Știrbu 
(Cluj) pentru jignirea aces
tuia la încheierea 
I.E.F.S.—Politehnica 
rești.

Ziarul nostru ia 
operativitatea cu care au fost 
judecate cazurile de indisci
plină petrecute la turneul 
de la Timișoara și speră ca 
măsurile luate să albă ur
mările cuvenite. în același 
timp, informăm că antreno
rul M. Nedef a cerut scuze 
arbitrului I. Știrbu, solici- 
tind ca acest lucru să apară 
si in presă.

meciului 
Bucu-

notă de

I

gem 
anii’ 
stele (N. Pădureanu). O glu
mă... Dar poate că nu e 
tuși o glumă.

Efortul e resimțit de toată 
lumea. F, nevoie de o pauză. 
Vechea noastră cunoștință, 
Emil Martin, nu uită cronica 
dintr-un ziar județean, în 
care e acuzat că a părtinit 
pe Unirea Minăstirea, iar Va- 
sile Dumitrescu ține să ne 
asigure că „1971“ nu va fi 
în nici un caz „secetos", ca pre
decesorul. „Zău, cind plecăm 
peste graniță, toată lumea 
ne aplaudă, toată lumea ne 
apreciază per^ru ceea ce fa
cem. Cind venim în țară, nu 
știu cum, dar parcă n-avem 
aceeași siguranță. 1970 a fost 
marcat de anumite scăderi de 
arbitraj, rinele cu influență 
asupra rezultatului final și 
publicul nu ne uită. Aveți 
toată asigurarea noastră că 
ne pregătim cu slrguință, în 
speranța ca spectacolul spor
tiv să nu sufere din cauza 
cavalerului... în negru".

.. Coloana celor 50 de ar
bitri aleargă pe aleile par
cului sportiv Progresul. La 
fluierul lui Marcel Hanganu, 
antrenor și arbitru, s-au su
pus, 
lișuri, 
Vasile 
Pădureanu, 
Constantin 
Petriceanu. 
lescu, acel 
care noi îl 
Cătănoiu, fostul internațional 
Constantin Dinulescu, C. Băr-

to-

fără nazuri, fără oco- 
arbitri reputați, ca 
Dumitrescu, Victor 

Ilie Drăghici, 
Petrea, Nicolae 
Constantin Nicu- 
veșnic tînăr pe 

știm pe nume de

Reporterul și-a 
tovarăș de... drum: 
Mănescu, în vîrstă de 
care a venit cu tăticu 
trenament. El nu se 
să declare că „nu vrea 
devină cavaler al fluierului, 
ci fotbalist". Ce atîla alergă
tură, pe acest ger, fără min
ge. (Și totuși, cind tăticu’ a- 
pare pe stadion, lumea aplau
dă, Florine).

Dar micul Florin s-a în
șelat. După 25 de minute de 
pregătire fizică (și cei mai 
mulți dintre 
clarat că a 
prea tare) a 
Pe grupuri, 
fotbal, pe cel de handbal, 
pe spatiile unde 
joacă baschet și volei, au 
început să bată mingea, acel 
magnet al celor mici, dar și 
al celor mari.

★
...Parcul Progresul. (Mai 

bine de 50 de arbitri din 
loturile republicane, sfidînd 
frigul, au pătruns pe stadion, 
în pas elastic, aidoma spor
tivului, în dorința de 
pregăti pentru sezonul 
va urma. .

De acord. In ce ne privește, 
am pus de o parte cuvenitele 
stele'..

arbitri au de- 
fost o ședință 
urmat „miuța". 
pe terenul de

vara se

a se 
care

Cl. ALEXE

CORNET NITESCU
CONDUCE

PREGĂTIRILE
ARBITRILOR
DIN SIBIU

Arbitrii sibieni au început și el 
pregătirile, în vederea noului se
zon. Ei nu s-au speriat de înțepă
turile gerului, cî au venit. în ul
timul timp, de 2 ori pe săptămî- 
nâ la antrenamente.

Concomitent cu pregătirea fizi
că, ei au fost și sînt preocupați 
de punerea la punct a cunoștințe
lor teoretice, în care scop iau 
parte la lecțiile ținute de cunos
cutul arbitru internațional Cornel 
Nițescu.

Demn de subliniat este faptul 
că prelucrarea temelor de regu
lament nu se oprește la lumea 
arbitrilor, ci este efectuată și 
printre sportivi și spectatori, ceea 
ce va contribui, desigur, atît la 
o mai bună conducere a jocurilor, 
la primăvară, cît și la instaura
rea unui climat mai bun în teren 
și în tribune, unde regulamentul 
va fi mai bine stăpînit.

ILIE IONESCU—.coresp.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL NR. 3,

I. Bologna — Napoli
II. Cagliari — Milan

III. Catania
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII. 
IX.
X.

XT. Monza — f
XIL Palermo —

Torino 
Inter — Fiorentina 
Juventus — Foggia 
Lanerossj — Lazio 
Roma — Verona 
Varese — Sampdoria 
Bari — Brescia 
Massese — Mantova 

Modena
--------- • Reggina

XIII. Pisa — Novara

ETAPA DIN 17 IANUARIE 1971
1
2
1
1
1
1
x 
X
1
2
2
2
l

FOND DE PREMII : 291 918 
lei.

Plata premiilor pentru a- 
cest concurs se va face ast
fel : în Capitală începînd de 
vinerii 22 ianuarie, pînă la 
3 martie 1971 inclusiv, iar în 
țară începînd de luni 25 
ianuarie, pînă la 3 marile 
1971 inclusiv.



FL. GHEORGHIU
DEBUTEAZĂ VICTORIOS

LA ADELAIDA

linia de sosire. De data aceasta cu vn record al campionatului

(Urmare din pag. 1)

„Echipajul de aur“ — al României (Ion Panțuru, 1. Zangor, D. Pascu, D. Focșeneanu) 
a trecut pentru a patra oară 
european.

eram conduși Și cînd sculați 
de la ora 3 dimineața toți 
boberii se întorceau la hotel 
ca să se odihnească — româ
nii au mai rămas sub cerul 
liber încă două ore pentru 
ca, fiecare cu atribuția lui, să 
greseze, să lustruiască, să re
gleze, sau să verifice fiecare 
comandă sau fiecare șurub al 
bobului. Și trebuie să știți că 
boberii noștri, în majoritate 
muncitori lă uzina mecanică 
Sinaia, sint meseriași de pri
ma mină.

Băieții se cunosc între ei 
de multă vreme, din copilă
rie, și simt că se pot baza u- 
nul pe altul la bine și la rău. 
Ei și-au propus să facă uu 
lucru serios și au procedat ca 
atare de-a lungul pregătirii, 
aspect pe care l-am sesizat și 
anterior în alte reportaje scri
se despre bob. Acest spirit de 
seriozitate, de adîncă profe- 
sionalitate în ceea ce fac, 
comparabil — de pildă — cu 
atmosfera handbalului, face 
ca aportul individual al fie
cărui sportiv să fie major și 
complet în 
de echipă.

Boberii 
PERFECT

rezultatul obținut

noștri au fost 
ADAPTAȚI CU

VITEZA prin mijloacele aju
tătoare folosite: motociclism, 
aviație, auto, acrobații etc. Vi
teza de 120—130 km pe oră 
printr-un tunel de gheață, ca
re sporește și mai mult sen
zația vertiginoasei căderi, nu 
i-a speriat, nu i-a inhibat, ci 
dimpotrivă i-a mobilizat ca 
prin împingeri, prin poziții, 
sau impulsuri date din corp 
să accelereze această viteză.

Și. în sfîrșit, încrederea pi- 
. lotului în echipaj și mai ales 
a echipajului în pilot, a dat 
echipei sudura psihică atît de 
greu, atît de rar realizată. In
tr-adevăr Panțuru are calmul, 
ochiul și mina sigură a unui 
mare pilot. Coborîrile sale nu 
sint căderi oarbe printr-un 
jgheab care te conduce spre 
cronometre, ci o alegere mi
nuțioasă, tactică a drumului 
celui mai rapid și cel mai si
gur. Această mare calitate i-a 
dat-o un talent înnăscut, re
marcabil dublat de o experi
ență care se îmbogățește prin 
intermediul unei inteligențe 
permanent iscoditoare.

Desigur nu avem pretenția 
de a fi epuizat explicațiile 
succesului, sau de a fi dise
cat performanța pînă în amă
nuntele sale. Credem totuși

MELBOURNE, 17 (Ager- 
pres). — A început turneul 
internațional masculin de 
șah de la Adelaida. In 
prima rundă, Florin 
Gheorghiu l-a învins in 
46 de mutări pe austra
lianul Tabak. Alte rezul
tate : Portisch (Ungaria) — 
Personage (Australia) 1—0; 
Matanovici (Iugoslavia) — 
Johnstone (Australia) 1-0 ; 
Schmidt (R. F. a Germa
niei) — Curtis (Australia) 
1—0.

in „Cupa orașelor" la baschet,

VARȘOVIA (prin telefon).
în continuarea turneului in

ternational de baschet mascu
lin dotat cu „Cupa orașelor", 
selecționata Bucureștiului a 
jucat cu echipa Sofiei de care 
a fost întrecută cu scorul de 
70—64 (34—32). Meciul a fost 
deosebit de spectaculos și e- 
chilibrat. Sofioții au început 
bine partida, conducînd cu 
10—2, au fost egalați în min. 
8 (14—14), au avut iar avans 
(28—20) și din nou egalitatea 
a fost restabilită pe tabela 
de scor» pentru ca din min. 
27 pînă în min. 34 formația 
bucureșteană să aibă avantaj 
de 1—3 puncte. în min. 34, 
însă. Pîrșu a comis a cincea 
greșeală personală,, urmată și 
ele un gest necugetat, sancțio-

nat cu greșeală tehnică. Spor
tivii bulgari au preluat con
ducerea și, într-un final pa
sionant, au obținut victoria.

Au înscris i Georgescu 24 
(cel mai bun de pe teren), 
Cîmpeanu 6, Pirșu 4, Dudes- 
cu 5, Anastasia 4, Rotaru 2, 
Rusu 4, Popa 15 (a mai jucat 
Troacă), pentru București, res
pectiv Dojezinov 17, Vodenie- 
sarski 3. Kosev 6, Rajezev 13, 
Kirov 10, Andreev 8, Gravov 
8. Mihailov 5.

Au condus foarte bine larbi" 
trii Klimaj (Polonia) și Belo- 
sevici (Iugoslavia).

ALTE REZULTATE! Sofia- 
Belgrad 79—67 (42—38), Pra- 
ga-Budapesta 80—69 (41—34).

Val. ALBULESCU

că am furnizat cîteva elemen
te care, asamblate între ele, 
alcătuiesc mecanismul brut al 
victoriei obținute. Față de mo
dul cum a fost pregătită și 
urmărită victoria pînă în cele 
mai mici amănunte, față de 
ambiția și devotamentul pe 
care le-am citit pe fețele bo- 
berilor, vă spun sincer că aici, 
la Innsbruck, ea nu putea să 
ne scape.

*
INNSBRUCK 17 (Agerpres).

Echipajul de bob al RO
MÂNIEI, format din Ion Pan
țuru, Ion Zangor, Dumitru 
Pascu și Dumitru Focșeneanu 
a lăsat o mare impresie, 
mai ales datorită excepționalei 
performante din manșa a 4-a, 
care le-a permis să cîștige 
sîmbătă în mod spectaculos 
titlul de campion european. 
Boberii români, datorită cu
rajului lor exemplar, au impre
sionat pur și simplu pe specta
torii prezenfi pe marginea 
pîrtiei de la Igls. După festi
vitatea de premiere, în aplau
zele spectatorilor, ION PAN
ȚURU, conducătorul echipaju
lui victorios, a declarat urmă
toarele reprezentanților presei 
sportive internaționale : „Nu 

r am fost siguri, după primele 
două manșe, că vom învinge. 
Aveam doar în față, pe cel 
mai redutabil adversar, echipa
jul R. F. a Germaniei, pilotat 
de celebrul Zimmerer. Dar toți 
membrii echipajului ne-am 
străduit în ultimele două man
șe să întoarcem rezultatul în 
favoarea noastră. Și am 
reușit. Pîrtia s-a prezentat în 
stare excelentă".

Întrebat de ziariști despre 
succesul echipajului Româ
niei, pilotul vest-german HORT 
FLOTH, unul dintre cei mai 
apreciafî conducători de bob 
din lume, a declarat s „Nu 
trebuie să surprindă pe nimeni 
victoria românilor. Ei au moi 
cucerit campionatul european 
și nu sînt la prima ispravă 
de genul acesta. Nu sînt invi
dios că am ratat victoria. 
Panțuru, acest neînfricat pilot, 
este un maestru în arta de a 
conduce bobul. El a știut 
la timpul potrivit să riște totul 
și să smulgă sutimile de se
cundă necesare victoriei. Ii 
felicit pe boberii români pen
tru acest meritat succes".

Turneul international fe
minin de șah de la Celiabinsk 
s-a încheiat cu victoria Ele
nei Rubțova, care a totalizat. 
9i/a din 13 posibile. Pe locuri
le următoare s-au clasat Kla
ra Skeghina cu 9 p, Olga Ig
natieva, Rimma Bilunova cu 
8i/2 p. Șahista româncă Mar
gareta Juncu a ocupat locul 
10 cu 5 puncte. In ultima run
dă Kislova a învins-o pe Ka- 
rakas. A fost consemnată re
miza în partidei Juncu—Și- 
kova, Eretova — Liubarska, 
Hoffmann — Belova, Skeghi
na — Vinokurova și Rubțo
va — Ignatieva.

la imaginea noastră cei trei schiori elvețieni care au 
Moritz. De la stingă la dreaptă: Russi, Tresch (cîștigătorul) și

dominat cobortrea, de la St. 
Sprecher.

Foto A. IP.—AGERPRES

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL"

NOII CAMPIONI EUROPENI 
LA SĂNIUȚE

Cea de-a 18-a ediție a cam
pionatului european feminin de 
săniuțe disputat la Imst în 
Austria a revenit italience: 
Erika I.cchner cu timpul de 
2:37,24. Pe locurile următoare 
s-au clasat Angela Knoesel 
(R.D. Germană) și Barbara 
Biecha (Polonia). Proba mas
culină a fost cîștigată de Horst'

Hoernlein (R-D. Germană) cu 
timpul total de 2:59,13. Meda
lia de argint a revenit lui W. 
Scheidl (R.D. Germană) cu 
2:59,28 iar cea de bronz austri
acului M. Schmidt cu 2:59,50.

ARD SCHENK — 
NOU RECORD MONDIAL 

LA 1500 m
într-un concurs internațional 

disputat la Daves, patinatorul

olandez Ard Schenk a stabilit 
un nou record al lumii în pro
ba de 1500 m cu rezultatul de 
1:58,7. Stien Kaiser (Olanda) a 
egalat recordul mondial în pro
ba de 1000 m feminin cu tim
pul de 1:29,0.

La Madonna di Camplglio, în 
cadrul unui concurs internațio
nal de patinaj viteză, Ove 
Koening a cîștigat proba de 500 
m cu timpul de 39,41.

meci am fi reaUzat un scor și 
mai strins — a spus Boulogne.

In clasamentul glogeterilor con
duce Boninsegna (Intemazionale, 
cu 13 goluri) urmat de Savolai 
(Bologna cu 12 goluri), Prati 
(Milan, cu 11 goluri), Domen- 
ghinl (Cagliari) șl .Villa (Milan) 
cite 6 goluri etc.

Ceiar» TRENTINI

PATRICK RUSSEL CONDUCE 
IN „CUPA MONDIALA"

DUPĂ ÎNFRÂNGEREA
DE LA MAR DEL PLATA

FRANCEZII EVOLUEAZĂ

AZI ÎN BRAZILIA
Echipa de fotbal a Franței și-a 

Încheiat turneul în Argentina ?1 
se află de ieri la Curitiba (Brazi
lia), unde va susține astă seari 
o partida cu echipa locală. Du
pă ce francezii au cîștigat pri
mul meci cu 4—3 In compania se
lecționatei Argentinei la Buenos 
Alres, in Jocul revanșă susținut 
la Mar del Plata, victoria a re
venit reprezentativei țării gazdă 
cu 2—0 (1—0). Primul gol marcat 
de Laraigne din penalty a provo
cat multe proteste din partea oas
peților care, de altfel, au acuzat 
arbitrajul, părtinitor In favoarea 
gazdelor, prestat de argenti
nianul Pestarino. In min. 75 
Madurga stabilește scorul fi
nal (2—0). După meci, antre
norul selecționatei Franței, Geor
ges Boulogne, a declarat că esta 
satisfăcut de bilanțul do piuă 
acum și că băieții săi au jucat 
bine In ambele partide. Cu un 
arbitraj corect în cel de al doilea

★
După ce echipa Franței își va 

Încheiat turneul în America de 
Sud, o altă selecționată din Euro
pa va evolua pe continentul sud- 
ameriean. Este vorba de echipa 
R.F. a Germaniei care va juca la 
3 februarie la Santiago do Chile 
cu Chile. 5 februarie la Lima cu 
Peru, și la 8 februarie, la Monte
video, Cu Uruguay. Echipa R.F.G. 
va mal susține alte două jocuri 
care nu au fost încă perfectate.

După disputarea probei de 
coborire de la Saint Moritz, în 
„Cupa Mondială” la schi con
duce Patrick Russel (Franța) cu 
80 p urmat de francezul Du- 
villard 73 p și J. P. Augert 
(Franța) 71 p. Pe echipe, pri
mul loc este deținut de Fran
ța cu 684 p. Urmează In 
sament Austria 383 p și 
veția 171 p-

cla- 
El-

CAMPIONATE, CAMPIONATE
ITALIA : CAGLIARI, ÎNVINSA 

PE TEREN PROPRIU CU 
DE MILAN

4-0,

(
Penultima etapă din 

campionatului a furnizat , 
surprize. La Cagliari a fost con
semnată cea mal mare cata
strofă a echipei locale de cînd 
aceasta 'activează în prima ligă 
a campionatului italian:

turul 
și ea

ÎN DERBYUL PRIMEI ETAPE A TURNEULUI TIMIȘOREAN,
DINAMO BUCUREȘTI A întrecut politehnica

ANGLIA : ARSENAL A PIER
DUT DOUĂ PUNCTE 

PREȚIOASE

1. Leeds United
2. Arsenal
S. Tottenham
4. Manchester

SCOȚIA i F.

26 17 7 2 43—19 41
26 16 6 3 47-19
24 11 8 5 36—21

City
24 11 8 S 88—22

C. ABERDEEN 
- ÎNVINSA

In etapa a 26-a, Leeds United 
s-a distanțat la 3 puncte față de 
Arsenal, cea mai importantă 
candidată la primul loc. Rezul
tatele etapei: Blackpool—Man
chester City 3—3, Crystal Pa
lace — (F.C. Liverpool 1—0, E* 
verton — Chelsea 1—0, Hudder
sfield Town — F.C. Arsenal 2-1, 
Ipswich Town — Derby County 
0—1. Manchester United — F.C. 
Burnley 1—1, Nottingham Fo
rest — Newcastle United 2—1, 
stoke City — West Bromwich 
Albion 2—0, Tottenham — Sout
hampton 1—3, West Ham Uni
ted — Leeds United 2-3, Wol
verhampton Wanderers — Co
ventry City 0—0. Clasament:

Concursul international 
patinaj viteză de la Inzell a 
fost dominat In prima zi de 
Monik Pl'lug. care a cîștigat 
două probe. Ea a fost crono
metrată în cursa de 500 m c« 
timpul de 44,9, iar in proba de 
1500 m cu 2:23,0, performan
te care constituie noi recorduri 
ale K.F, a Germanici.

de

Pe patinoarul de mare alti
tudine de la Alma Ata. Ludr 
mila Titova a terminat învin
gătoare în cursa.de 500 m cU 
timpul de 44,5. Nina Statkievici 
s-a clasat pe primul loc la 
1500 m cu rezultatul de 2:20,1.

Proba de slalom special din 
cadrul concursului internațio
nal de schi de la Saint Moritz 
a fost cîștigaită de americanul 
T. Palmer cu timpul de 86,27.

38 
SO

30 IAN TALTS

a 
a

TIMIȘOARA, 17 (prin te
lefon, de la trimisul nostru).

Disputa celor mai bune 10 
echipe masculine de handbal 
s-a reluat — după un scurt 
antract — duminică după a- 
miază în sala Olimpia din lo
calitate. Ca și la București in
teresul publicului pentru a- 
csastă întrecere a fost enorm, 
la ora începerii primei par
tide biletele fiind epuizate! 
Prima etapă a turneului ti
mișorean (de fapt etapa 
XIII-a a campionatului)
justificat pe deplin așteptări
le, oferind dispute dîrze (chiar 
prea dîrze!). Jocul derby al 
etapei, un exemplu concludent 
în această privință, s-a în
cheiat cu victoria formației 
Dinamo București.

VOINȚA BUCUREȘTI—PO
LITEHNICA GALAȚI 12—12 
(8—4). In prima repriză. Voin
ța a evoluat relaxat, reușind 
sa se detașez» printr-un joc 
organizat in atac și foarte a- 
tent în apărare. în partea a 
doua a meciului, insă, studen
ții gălățeni au realizat un pre-

sing susținut, au atacat cu mai 
multă fermitate poarta bucu- 
restenilor. apropiindu-se ca scor 
de adversarii lor : 6—8 (min. 
33). 9—10 (min. 40) și 11—13 
(min. 50). Spectaculoasa cursă 
de urmărire în care erau an
gajați a plăcut mult publicu
lui. care i-a încurajat frenetic 
pe gălățeni și aceștia au reușit 
să egaleze in min. 55: 12— 
12. iar apoi să mențină pînă ia 
sfîrșit acest rezultat de ega
litate care le conferă un ne
sperat punct. Am remarcat ac
tivitatea laborioasă în atac a 
lui Menan (Politehnica), dar 
— în același timp — am re
probat tendința lui de a juca 
mult... teatru. Au înscris: Lă- 
pușan (3), Fabian (3). Anghel 
(3), Koșescu, Martini și Nițes- 
cu pentru Voința. Menan (7). 
Văduva (5) pentru Politehnica. 
Au arbitrat D. Purică și V. 
Erhan (ambii din Ploieștii

SPORT CLUB BACAU—ȘTI
INȚA LOVRIN 16—7 (7—3). A- 
vind in față un adversar al 
■cărui singur atu este bună
voința. formația din Bacău n-x 
trecut nici un moment prin, e- 
moții. dominînd copios și per- 
mițindu-și chiar* să facă si

putină demonstrație. Au mar
cat: Cervenka (6), Georgevici 
(3), Ostache (2), Avrameseu (2), 
Păeuraru (2), Botin pentru S.C. 
Bacău. Zamfirache (2), Lam
brecht (2). Riegelniayer, 
Schmidt și Koch pentru Ști*

PROGRAMUL DE AZI 1
ORA 15: Steaua—Voința 

București, ORA 16,15 : S.C. 
Bacău—Dinămo Brașov, O- 
RA 17,30 ; Universitatea Bu
curești—Știința Lovrin, O- 
RA 18.45 : Politehnica Ga
lați—Politehnica Timișoara, 
ORA 20 ; Dinamo București- 
Universitatea Cluj.

iN C.C.E. LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

au încercat „numere" perso
nale, s-au năpustit orbește 
spre poarta, n-a.u ținut seama 
<Te faptul că alte coechipiere 
se aflau în poziții favorabile, 
că atacul trebuie pregătit co
lectiv și, firește, au ratat e- 
xasperant. Adăugați la acea
sta’și forma mai puțin bună 
a portarului Simo și veți în
țelege...

Abia în ultimele 8 minute 
ale întîjnirii, cînd danezele 
(majoritatea cu o vastă ex
periență internațională) s-au 
apropiat la două goluri (11— 
9) și arbitrii nu sancționau 
decît cu aruncări de Ia 9 m 
duritățile excesiv© în apărare 

e ale oaspetelor, fetele antreno
rului Constantin Laclie s-au 
trezit din prelungita lor „le
targie" și au început, din nou, 
să joace handbal așa cum 
le-a învățat el. Insă, indivi
dualismului exagerat, încer
cărilor infructuoase ale lui 
Neghină. Onofraș sau Hriv- 
niac de a se împlînta pe se
micerc, în mijlocul apărării, 
li s-au nlătit tribut cel pu
țin patru goluri. Sperăm că 
în meciul retur, programat la

3 februarie la Copenhaga, nu 
se vor luai repeta aceste gre
șeli și Universitatea Timișoa
ra își va mări faima de echi
pă care joacă mai bine în 
deplasare decît acasă.

Danezele, cu 7 jucătoare se
lecționate deseori în națio
nală (portarul Lena Nielssen 
de 48 de ori, Karen Rasmuns- 
sen — 42, Mona Kristenssen. 
— 30 etc.), alcătuiesc o echi
pă experimentată, care înlo
cuiește prin elan și viclenie 
tactică lipsurile de ordin fi
zic. Practicând o apărare agre
sivă și jucînd în atac cu doi 
pivoți (Wehl și Christianssen), 
H. G. Copenhaga are drept 
coordonator de joc și princi
pală realizatoare pe Rasmuns- 
sen (o jucătoare inteligentă, 
cu simțul porții). Forțată, su
pusă presingului permanent 
(dar nu haotic), ea poate însă 
ceda ușor.

Au marcat: Metzenrath (4), 
Neghină (4). Szekcly-Popa (3), 
Onofraș (2), Rigo pentru U- 
niversitatea Timișoara. Ras- 
uiunssen (7), Christianssen 
(2), Galic pentru II. G. Co
penhaga. Au arbitrat Vilmos 
Săli și Gezo Szolnoky.

ința. Arbitrajul: Gh. Popescu 
și P. Tîrcu (ainbii din Bucu-

STEAUA — DINAMO BRA
SOV 30—20 (16—7). Am asis
tat la unul din cele mai fru
moase meciuri ale campiona
tului, la o veritabilă demons
trație de măiestrie, care a în
cântat publicul. Atacurile fin 
lucrate, șuturile năpraznice ale 
lui Gruia, driblingurile în vi
teză și pasele realmente ge
niale ale lui Gațu au fost în
delung aplaudate, ca de altfel 
întreaga evoluție a campioa
nei tării. Este foarte adevărat 
că Steaua a avut în față un 
adversar mai puțin valoros, 
care i-a permis să-și desfă
șoare întreaga gamă a cunoș
tințelor tehnice și tactice. Pă
cat că portarul Dincă (Steaua) 
u-a fost însă la înălțimea co
legilor săi, chiar dacă în' min. 
43 a realizat un lucru mai rar 
văzut și anume acela de a 
înscrie un gol dintr-o arunca
re de la poarta lui direct în 
poarta adversă. Steaua a con
dus cu 8—4 (min. 20), 15—7
(min. 24) și 18—7 (mim 33) 
dar a avut o perioadă în care 
a dat răgaz dinamoviștâlor să 
înscrie consecutiv 
iuri. Au marcat! 
Cristian (5), Coasă 
(3), Birtolom (3), 
Speck (2), Goran 
-pentru Steaua, 
Messmer (4), 
Schmidt (3), Kroner (2), Lech
ner (2) pentru Dinamo. Au 
condus AL Codreanu și R. 
Fliegel (ambii din Timișoara).

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
13—11 (9—6). O partidă în 
care s-au ciocnit două „pietre" 
tari, de unde — firește — au 
ieșit... seîntei. Meciul a fost

patru go-
Gruia (8),
(4), Stockl
Gațu (3), 

și Dincă
Radu (5), 

Hotnog (4),

la 
R.

dur de la început și pînă 
sfîrșit. astfel că arbitrii 
Iamandi și I. Dumitrescu 
(ambii din. Buzău) au fost 
obligați să dicteze numeroase 
sancțiuni, să elimine mulți ju
cători pentru diferite infrac
țiuni, printre care — regre
tabil — au fost și unele fa
ulturi grosolane sau chiar lo
vituri în „direct" sau în... re
vanșă. Curajoși, cei doi arbi
tri au înfruntat publicul pen
tru a apăra echitatea sporti
vă. Dinamoviștii au condus 
în majoritatea timpului și stu
denții timișoreni n-au reușit 
pînă în min. 20 decît să ega
leze de fiecare dată situația. 
În min. 22 ei au luat pentru 
prima oară conducerea : 6—5. 
Demn de semnalat faptul că 
între minutele 16 și 23, ca ur
mare a jocului dur al apără
rilor. s-au marcat 4 goluri 
numii prin transformarea u- 
nor aruncări de la 7 m. Du
pă acest moment, Dinamo a 
forțat reușind să însc-rie de 
patra ori consecutiv și să în
cheie prima repriză cu un a- 
vanta-j substanțial. La începu
tul reprizei secunde nici unul 
dintre bucureșteni nu-și ia 
răspunderea șutițlui la poartă. 
Studenții, mai agresivi, folo- 
sindu-1 bine pe Cîrlm. în
scriu două goluri și... 8—9 1
Ei realizează, în continuare, 
încă odată egalarea (10—10), 
dar în nun. 50 cînd Fendler 
a fost eliminat și arbitrii dic
taseră o aruncare de ia 7 m 
împotriva lor, portarul Nego- 
van protestează și este și el 
eliminat, diminuînd, astfel, 
serios șansele formației timi
șorene.

Finalul meciului îi găsește 
pe dinamoviști mai lucizi, 
impasibili la infernul din sa
lă. astfel că ei reușesc să-și 
concretizeze superioritatea. Au 
înscris : Moldovan (5), Nica 
(3), Licu (2), Bota (2), Samungi 
pentru Dinamo, Cîrlan (9), 
Schon și Fendler pentru Po
litehnica.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CLUJ 18—14 (11—9). Au mar
cat: Kicsid (9), Schuman (5), 
Chircu (2), Voinea și Paras- 
chiv pentru „U“ București; 
Schobel (4), Panțiru (3), Petri 
(3), Tudosie (2), Schmidt 
Capră pentru „U" 
arbitrat: Gh. Lungu 
D. Albu (Brașov).

PIERINO PRATI este în 
prezent vedeta nr. 1 a ata
cului milanez. în mare parte, 
grație golurilor marcate de 
Prati, în fiecare meci, Milan 
se află în fruntea clasamen
tului.

Cagliari a pierdut cu 4—0 în 
fata unul Milan dezlănțuit, care 
după 14 etape nu cunoaște în- 
frîngerea! La Bologna, echipa 
locală a cîștigat in fața lui Na
poli grație unul autogol înscris 
de oaspeți. In fine, Internazio- 
nale a obținut o nouă victorie 
(într-un joc în care toate golu
rile au fost marcate din 11 m!) 
și concurează acum cu mari 
șanse ia locul doi. Iată rezulta
tele și autorii golurilor: Va
rese — Sampdorla 1—1 (Traspe- 
dinl respectiv Cristian); Roma— 
Verona 0—0; Lanerossi Vincen- 
-a — Lazio 1—0 (Ciccolo); Ju
ventus — Foggia 2—1 (Bettega șl 
Haller, respectiv Furi.no, auto
gol); internaționale — Floren
tina 2—1 (Boninsegna 2, Chlarugl 
— toți din penalty); Catania—To
rino 1—0 (Bonfanti); Cagliari — 
Milan 0—4 (Maldera, Benettl, 
Prati, Combin); Bologna —Napoli 
I—0 (Zurlinl —

tn clasament:
1. Milan
2. Napoli
3. Inter
4. Bologna
5. Cagliari 

f». Juventus
7. Roma

autogol).

14 9 5 0 33—10 23
14 8 4 2 13— 7 20

14 8 3 3 23—18 19
14 5 7 2 19—12 17
14 5 6 3 18—16 16
14 6 3 5 13—13 13
14 3 8 3 13-14 14

Și 
Cluj. Au 
(Deva) și

H. N.

Lidera (F.C. Aberdeen) a fost 
Învinsă, așa Incit Celtic Glas-: 
gow (cu un joc mal puțin) a- 
menință acum primul loc. Ran
gers, pe locul III, este de Pe a- 
cum ieșită din cursa pentru 
titlu. Rezultatele mai importan
te din etapa a 22-a: F.C. Duifr 
dee—Celtic Glasgow 1—8, Dun
fermline Athletic — F.C. St. 
Mirren 1—0, Hibernian Edin
burgh — F.C. Aberdeen 2—1, 
F.C. Kilmarnock — F.C. Cow
denbeath 2—1. Glasgow Rangers 
— Dundee United 1—1, ClasamentS

(201,500 kg la împins)-
NOU RECORD MONDIAL

1. Aberdeen
2. Celtic
3. Rangers

22 18 2 2 50— 9 38
21 17 2 2 53—11 36
21 10 5 6 38—21 25

Cu prilejul unui concurs 
de haltere disputat la Ta- 
lin, cunoscutul campion 
sovietic Ia categoria grea 
Ian Taits a stabilit un nou 
record al lumii la stilul 
„împins", cu o performan
tă de 201,500 kg. Vechiul 
record era de 201 kg și 
aparținea aceluiași sportiv-

TELEX • TELEX • TELEX
Intr-uri meci international da 
handbal desfășurat la Copenhaga 
echipa Danemarcei a învins cu 
scorul de 20—13 (3—5) echipa 
Suediei. Aceasta a fost cea de-a 
80-a întîlnire directă înscrisă în 
istoria handbalului celor două 
țări.

La Falkenberg, echipa de tenis 
de masă a Ungariei a învins cu 
4—3 selecționata Suediei în 
„Cupa ligii europene'1. In cla
sament echipa Ungariei totali
zează după 5 meciuri 10 p, fiind 
urmată de echipele Suediei cu 
4 p (două meciuri mal puțin 
jucate) șl Cehoslovaciei cu 4 p 
(de asemenea, două meciuri mai 
puțin).

a
Cea 
drul 
tenis 
între 
lienl 
son.
6—2, 
Aceasta a fost .. ___  ____
victorie consecutivă a lui Laver 
în această competiție.

de-a patra partidă din ca- 
turneului campionilor la 
s-a disputat la Philadelphia 
cunoscuții jucători austra- 
Rod Laver si Roy Emer- 
Victoria a revenit — cu 
6—2, 7—5 Iui Rod Laver, 

cea de-a patra

In turneul international de tenis 
de la Sydney, australianca Mar
garet Court va juca în finală cu 
sovietica Morozova. In semifi
nale Court a eliminat cu 6—4, 
6—1 pe Chanfreau (Franța). Fi
nala probei masculine va aduce 
In teren pe australienii John 
Alexander șl Phil Dent.

Boxerul american de culoare 
Floyd Patersson, fost campion 
mondial la categoria grea, con
tinuă seria victoriilor, în pofida 
celor 3G de ani. In cadrul unei 
gale desfășurate la Miami Beach 
el l-a învins prin k.o. în repriza 
a doua pe Levi Forte.

Tenlsmana americana BMie Jean 
King s-a calificat pentru semi
finalele turneului internațional, 
care se desfășoară la Long 
Beach, urmlnd să o întîlnească 
pe englezoaica Ann Haydon Jo
nes. care a eliminat-o pe Va
leria Ziegeniuss (S.U.A.) cu 6—1, 
6—0. In cea de-a doua semifi
nală Casals (S.U.A.) va juca 
în compania lui Nancy Richey 
(S.U.A.).

Corespondență specială pentru „SPORTUL"

AM VĂZUT 0 ALTĂ ECHIPA A FRANȚEI
DECIT CEA DE LA BUCUREȘTI!

Am pătruns cu multă emo
ție pe porțile vechiului stadion 
olimpic de la Colombes, pen
tru a asista la meciul Franța— 
Scoția, din cadrul acestei mari 
competiții de rugby care este 
Turneul celor cinci națiuni. E- 
motie legitimă, desigur, pentru 
cineva care asistă pentru pri
ma oară la o dispută in ca
drul acestui traditional turneu, 
despre care a auzit atîtea si 
atîtca lucruri. Ia o dispută des
fășurată în fața a peste 30 000 
de spectatori șî într-o atmo
sferă pe care rugbyul româ
nesc nu o cunoaște încă.

La sfirșitul partidei. înche
iată cu victoria meritată a 
francezilor (13—8). am încercat 
să fac o comparație între jocul 
practicat de reprezentativa 
Franței în meciul cu selecțio-

nata României, pe „23 August" 
și ceea ce a izbutit să reali
zeze in această simbătă. aici la 
Paris.

Din capul locului trebuie să 
spun că a existat o diferență 
apreciabilă, pe care nu mi-aș 
fi putut-o închipui la o echi
pă de rugby. In toate compar
timentele francezii au arătat 
CU MULT PESTE CEEA CE 
AU DEMONSTRAT ÎN DE
CEMBRIE LA BUCUREȘTI. 
Pachetul de înaintași, excelent 
condus de Dauga, a fost un 
adevărat ..argint viu", suveran 
in jocul la tușe. Pe de altă 
parte el a dominat disputa la 
grămadă unde debutantul Bar- 
ran a reușit să sooată majori
tatea baloanelor. Linia de trei 
sferturi. în care Trillo a fost 
vioara întîi. a arătat o vervă

remarcabilă,, inițiind atacuri 
electrizante. în sfîrșit. la fel 
de bun ca și la București, 
fundașul Villepreux.

Victoria XV-ului Franfei csftt 
rezultatul unei superiorități <le 
necontestat, al orientării tac
tice spre jocul deschis, ofensiv,

Desigur, după un singur meci 
văzut.. _ este riscant să 1e ha
zardezi în, a face pronosticuri 
asupra viitoarei cîștigătoare a 
Turneului mai ales că. în a- 
eeeași zi. Tara Galilor a sur
clasat Anglia (22—6). Poate 
că intîlnirea directă dintre a- 
ceste două formații va decide 
ciștigătoarea. dacă nu cumva 
celelalte formații nu vor în
curca lucrurile...

Vaîeriu IRIMESCU
maestru .emerit al sportului
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