
In campionatul de hochei
I Pe patinoarul .23 August* au început ieri partidei» din. 
cadrul celui de al IlI-lea tur al campionatului republican 
de hochei pe gheață, Iată relatărf da la cele două meciuri 
de luni.
AVÎNTUL M. GUG—AVÎNTUL
GHEORGHIENI 7-3 (2-2,

2-0, 3-1)

I Din capul locului ae impu
ne o precizare; victoria ho- 
chelștilor din Miercurea Ciuq 
nu poate fi pusă la îndoială, 
în schimb acarul cu care a 
fost obținută nț se pare total 
în opoziție cu situația exis
tentă pe gheața, diferența de 
valoare dintre cele două 
mâții neflrad de.„ 4 go
luri, Dar iată că aceas
ta a fost situația! La 
ea a contribuit dife
rența poate nu atît de 
pregătire' fizică cît 
de.,. experiență întră 
hocheiștii din M. Ciuc 
și cei din Gheorghieni, 
Iată, de pildă, spre sffir- 
6 i fiul reprizei secunde, 
cînd scorul era egal (2- 
E), cei din Gheorghieni 
au avut cel puțin două 
ocazii rarisime, dar 
Czakil șl Szasz eu ra
tat majorarea scorului, 
în schimb Avîntul din 
M. Ciuc nu î-a iertat pe 
portarul advers, Szabo, 
foarte bun în partida 
de ieri. Și tot așa ți în 
repriza ultimă,- experi
mentalii Osvath și Bașa 
înscriind goluri spec
taculoase.

In general, partida a 
fost echilibrată șl de o 
valoare tehnică satisfă
cătoare. O mențiune

pentru riposta dată ee cu
vine Avîntului Gheorghieni, 
la care se și face simțită mi
na noului antrenor Tomor.

Au înscris; Ballo (mln. T), 
Csiszer (min. 9 și 40), Baka 
(min. 40), Osvath (mln. 46 și 
52),- Bașa (min. 51) pentru

Romeo VILA R A

for-
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Fazi din -meciul AvîntuJ Miercurea Ciuc — Avîntul Gheorghieni

Foto ! M. TEO

A TREIA INTILNIRE DE HALTERE
ROMANIA - FRANȚA

Miine. cu Începere de la ora 16, sala Pe
trolul din Ploiești, va găzdui intilnirea din
tre reprezentativele de haltere ale României 
și Franței. Este cea de a treia confruntare 
dintre cele două selecționate și prima la noi 
In țară, după cele două intîlnlri do la Paris, 
cu clțiva ani în urmă : tn 1965 echipa Româ
niei a fost învinsă cu 4—3, Iar în 1337 victo
ria a revenît halterofililor români cu același 
scor.

Acum, spre deosebire de primele două 
reuniuni, intilnirea programează dispute la 
9 categorii de greutate. Recent, echipa 
Franței a evoluat la St. Etienne, unde a !n-

tîlnit reprezentativa ItaLiei. Sportivii italieni 
au obținut o victorie dară cu 6—3, dar la 
unele categorii halterofilii francezi au ciști- 
gat detașat cu performante remarcabile 
(Gourier — 475 kg la cat. semi-grea, Foule- 

-tier — 505 kg Ia cat. grea).
Tînăra echipă a României are desigur o 

misiune foarte dificilă in fața valoroasei for
mații franceze. Dar, esențialul în această 
reuniune nu îl constituie (din punctul nos
tru de vedere) atît victoria pe echipe, cit 
progresul în performante pe care-1 vor înre
gistra cu acest prilej componcnții reprezen
tativei României.

PE AGENDA ACTUALITĂȚII FOTBALISTICE

Ce este Olimpia Oradea in prezent ?

CRISTA TRACHER —DOUĂ NOI

RECORDURI REPUBLICANE
Cunoscuta patinatoare brașoveancă Crista 

Tracher a luat startul sîmbăta trecută în
tr-un concurs internațional desfășurat psa 
pista artificială de la Inzell. Cele două" 
probe care au figurat în programul grupei 
de biatlon, au revenit reprezentantei noas- i 
tre, rezultatele ei constituind noi recorduri I 
naționalei 
(v.r. 49,7), 
3. Crista 
1. Grista 
Corina Hillebrand (R.F.G.) 1-44,0.

500 m — 1. Crista Tracher 49,2 ‘
2. Maria Kotzinger (R.F.G.) 50,0, 

Dufter (R.F.G.) 50,4; 1000- m, —
Tracher 1:42,4 (v.r. 1:42,5), 2.

"ADUNĂRI IN ASOCIAȚIILE SPORTIVE
4 -------------- ------------------------- ------------- -—-- --- ---------------------------------------------------------------------

LA GRIVITA ROȘIE-ACTIVITATEA CONSILIULUI 
ÎN DISCUȚIA MEMBRILOR

că, asooiația cuprinde, de 
fapt, sportivi din două între
prinderi i Uzina de. utilaj chi
mic și cea de reparații ma
terial rulant, că în evidența 
asociației sînt înscriși 3 748 
membri, care își desfășoară 
activitatea în 88 de grupe

Principala formă de atrage
re a salariaților în activita
tea sportivă de masă a con
stituit-o, ca ți în ultimii ani, 
campionatul asociației. Timp 
de 7 luni, acesta a angrenat 
cite 12 echipe de fotbal (cam
pioană — secția Mecanică va
goane); volei (secția Sculărie) 
și handbal (atelierul Electric 
vagoane). Titlul de campion 
al asociației la șah a reve
nit lui Gheorghe Cimpoieru 
(de la secția C 3 Vagoane), 
iar la. tenis de masă lui Con
stantin Stroescu (Sculărie uti
laj).

Dezbaterile •(la care au par
ticipat îndeosebi antrenorii, 
sportivii mărginindu-sa să...

•» *

I. Cînd vofb'esc despre rugby, 
Imembrii asociației Grivița 
(Roșie, chiar și cel care nu 
prea se „dau în vînt", eum 
se spune, după, sport, devin
— dintr-odată •— atenți. In
tr-adevăr, de ani de zile, ac
tivitatea celorlalte ramuri 
sportive practicate în cunos
cuta uzină bucureșteană pă
lește în fața rugbyului, mai 
exact a echipei de tugby, 
binecunoscută în țară și pes
te hotare. într-o bună măsu
ră, aceeași situație s-a . pe
trecut și deunăzi, cînd mem
brii asociației s-au reunit ia 
clubul uzinei pentru a anali
za munca consiliului și a dis
cuta căile de impulsionare a 
acestei activități.

Să încercăm să păstrăm
— totuși —• o echitate și să 
vedem, în ansamblu, cum 
poate fi notată evoluția, timp 
de doi ani, a secțiilor care 
compun asociația. Amintim că 
în structura sa organizatori-

asculte), 
discuții 
ducă la
Iul consiliului asociației, cît 
și Ia acela al comisiilor, de 
specialitate ale C.M.E-F.S. 
Astfel, antrenorul de box, 
Constantin Cionoiu, aflat a- 
cum în pragul pensionării, 
sublinia dificultatea cu care 
își selecționează sportivii, în- 
trucît aceștia, deși sînt elevi 
la școala profesională a uzi
nei, sînt dirijați de către pro
fesorul de educație fizică Ră- 
dulescu spre clubul Progre
sul, unde el funcționează ca 
antrenor 1

„Voleibaliștii noștri, apre
cia antrenorul Valentin Du- 
mitriu, au ocupat în 1970 lo
cul doi în campionatul cate
goriei „onoare", performanță

au prilejuit uneori 
care vor trebui să 
măsuri atit la nive-

Olimpia Oradea, echipă cu 
nume frumos și puncte pu
ține, este supusă în prezent 
unor pregătiri aspre. La 4 
ianuarie, jucătorii lui L. Zi- 
lahi alergau primele tururi 
de stadion pe anul 1971,

Antrenorul Zilahi explică 
astfel evoluția slabă a echi
pei sale în sezonul de toamnă: 
,,primisem 7 jucători de la 
Crișul; asta ne-a remaniat e- 
chipa, dar a perturbat omo
genitatea ei. Pînă am construit 
alta, am jucat deseori fără 
randament și am pierdut 
puncte. Apoi, cel mai eficace 
atacant— Petrică (33 de ani, 
dar excelente calități de gol- 
geter), a absentat mult timp, 
datorită unui accident”.

Ge este Olimpia la ora ac
tuală? O echipă puțin spe
riată de situația ei și de 
perspective (și poate tocmai 
de aceea) harnică și discipli
nată. O echipă cu un mic 
nucleu de jucători vîrstnici, 
punct de stabilitate, de ex
periență concentrată și de com
portare aproape exemplară 
(Petrică, lacob, Harșani) și cu 
o falangă de fotbaliști tineri,- 
recomandați de 
talitate (Katona 
Hădăran, Jir os, 
nescu etc.).

Antrenorul a

treține cu grijă o stare de 
animație generală și e atent 
la pericolul unei intrări pre
mature în formă, real dato
rită datei ia care au început 
preparativele și intensității 
care le guvernează. Pînă Ia 
21 ianuarie, cînd echipa va 
începe la Sinaia o altă etapă 
de lucru, Olimpia se antre
nează pe aleile Parcului 
Muncitorului din Oradea, 
fiindcă nu are o bază spor
tivă proprie. Acolo a găsit-o 
fotoreporterul nostru V. Ba- 
geac, care a declanșat apara
tul în fața unui grup de ju
cători, aflat într-un moment 
de relaxare dedicat jongle
riei cu balonul.

în pag. a 411-a, alte amă
nunte despre pregătirile echi
pelor de fotbal.

MECIURI ECHILIBRATE IN CAMPIONATUL
talent și* vi
li, Vogel, 

Constanti MASCULIN DE HANDBAL "S.-- 5
creat și în-

> <•- * si/ _>*<. 0 O’C. O't. O*C.-ț
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atît la învingători, 
învinși.

-Cristian 7,

TIMIȘOARA, ÎS (prin telefon de la trimisul nostru), tn 
sala Olimpia au continuat luni după amiază partidele din 
cadrulfcelui. de,_gl_dgfleaAvrne'u. de sală al campionatului de. 
handbal masculin, divizia Â. Tribunele n-au mai fost pline 
ca duminică, dar spectatorii timișoreni pot regreta deoarece 
— cu excepția partidei Steaua — Voința București — am 
asistat la meciuri dîrz disputate, în care victoria s-a decis la 
capătul unei lupte acerbe. Probabil însă că iubitorii handba
lului de pe malurile Begăi s-au rezervat pentru marți (n.r. 
astăzi) cînd se va disputa un nou derby care- i interesează 
direct: meciul Steaua — Politehnica Timișoara...

STEAUA—VOINJA BUCU
REȘTI 36—14 (15—3). Acest 
rezultat final, neobișnuit prin 
proporțiile sale, chiar și a- 
tunci cînd este vorba de e- 
chipa campioană, nu, reflectă 
pe deplin raportul de forțe 
dintre aceste două formații. 
Cele 36 de goluri înscrise de 
handbaliștii de la Steaua sînt 
în primul rînd consecința 
faptului că Voința nu a be
neficiat de aportul nici unuia

jocului — 
cit și

Au ..
Gruia 
cu 4, 
Stokt
Goran
Martini 4, Fabian 3, Anghel 
2, D. Popescu 2, Balaure 2 și 
Roșescu — pentru Voința.

Au condus : V. Weixelbaum 
și V. Căpățînă (ambii din Ti
mișoara).

SPORT CLUB BACAU — 
DINAMO BRAȘOV 14—15 
(5—8). Una din surprizele a- 
cestui turneu s-a consemnat 
la finele unui joc în general 
lipsit de dinamism, dar care 
a

la
marcat;
6, Popescu 5, Marines- 
Birtolom 4, Speck 3, 
2, lacob 2, Coasă 2 și

— pentru Steaua,

Călin ANTONESCU
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al
de invăță- 
ccmcurenți 
luminează

săi titulari-

fost urmărit cu interes de

DULCEA DILEMA
serii, imediat după start.

CU SANIA

PE DERDELUS

LA CONCURSUL DIN ALEXANDRIA

Numărul 10

capătul întrecerii, tine- 
piloți au fost 
cu numeroase

Fotografii
THEO «MACARSCHI

1200 DE PARTICIPANT!

dintre portarii
Atît Anca cit și Papuc s-au 
accidentat în meciul prece
dent și antrenorul Francis 
Spier a fost nevoit să apeleze 
la improvizații, transformîn- 
.ciu-1 pe Nițescu în portar, în
locuit și acesta, la jumătatea 
reprizei a doua cu Costea, 
alt jucător de cîmp. Firește, 
în aceste condiții este greu 
să apreciem corect valoarea

la scrimă (tineret)
La sfirșitul acestei săptămîni 

(21—24 ianuarie) se va disputa 
in Capitală intilnirea de scri
mă dintre reprezentativele de 
tineret ale României și Bul
gariei. In vederea acestei în
treceri, forul de resort a alcă
tuit următoarele loturi :

Floretă masculin: Fr. Hetz, 
G, Ursovici, E- Heim, C. Moise. 
C. Dinu, L. Run. P. Kuki, Gh. 
Pordea. L. Meleca. L. Berețki, 
Al. Fălticeanu. P. Buricea. Al. 
lonescu ; floretă feminin : A- 
Halchin, N. Ha.lchin, L. Popes
cu. M. Bartoș, E, Palay, E. 
Pricop V. Draga, D. Priscor- 
nită. Ec. Lazăr. A. Crișu. R. 
Niculescu. R- Onu. A. Girbea ; 
spadă : A. Cărămidă, O. Zidă- 
ru. P. Szabo, I. Popa. I. Palo- 
taș, M, Bunea. D. Podeanu. L. 
Isailă. V. Ștefănescu. Gh. Man
ta. L. Angelescu, Gh. Gaida- 
ruc. G. Băicoianu ; sabie ; C. 
Marin. A. Creițaru. M. Lupu- 
tiu. G. Mocanu. Al. Csiki.. T. 
Pop. D Tliescu. C. Bus, E. 
Oancea. Gh. Petrică. S. Crișu, 
I. Panteiimonescu. S, Vlad,

Se dă plecarea în seni de 
cile 5, în concursul de săniu
țe, la care au participat e- 
levii școlilor din Alexandria. 
Iată, surprinsă in acest in
stantaneu, una din numeroa
sele

na 
rit 
tiți 
constind în diplome, 
echipament sportiv. 
Sul prof. Fernande 
inspector general 
taratului județean 
mint, felicită pe 
și organizatori, și 
trofee învingătorilor.

răsplă- 
premii, 
cupe și 
Tovară-
Chirea, 
Inspec-

CRISTIAN]

® începutul l-a făcut 
cu șahul

® Fotbalul, marea 
pasiune

• Un vrăjitor al mingii 
de handbal

Auzeam, duminică — printre 
copiii din orașul Alexandria. masați pe pîrtia denumită Dealul 
Silozului — un strigăt de încurajare adresat lui Mihai Naldin, 
în timp ce el cobora vijelios cu săniuța ; „Hai Panțuru, hai Panțu- 
ru .,u. Era lu citeva ceasuri după ce 1200 de .„piloțV1-elevi aflaseră despre teribila Ispravă a hoheri
lor noștri pe pirtia de la Igls. Și cu ce alt erou îl puteau compara pe colegul lor de la Școala 
generală nr. 2. decit cu marele 
pilot sinăian, al cărui nume este acum rostit pretutindeni ?...

Un strat de zăpadă, gros de a- proape 50 de centimetri, moale ș* 
pufos ca un miez de ' c'ozonac proaspăt, a trebuit să fie bătut, 
simbătă, pentru ca a doua zi pîr
tia să poată găzdui ampla manifestare sportivă : „Hal copii pe derdeluș". în fapt, ce s-a intlm- 
plat ? La Alexandria a căzut cantitatea cea mal mare de zăpadă 
a acestei ierni. „Prilejul nu putea 
fi pierdut. Ne-ăm gindit să-l scoatem pe copii din case șl să-i 
aducem pe pirtia de săniuș* — ne 
spunea profesorul Fernanda Citirea, inspectorul general al tnvd- 
mațului din,

S-a hotărit să fie invitați la concurs cile 100 de elevi din cla
sele III—Vili de la cele 6 școli generale din oraș. Dar, an început să curgă proteste : din par
tea elevilor, din partea profesori
lor,. din partea părinților. „Noi venim cu 200 de concurența — au... amenințat Alexandru Mari
nescu, directorul Școlii gemrc.le 
nr. 1 și Stan Baban, profesorul de educație fizică. Organizatorii 
au trebuit să accepte, și astfel 
s-au văzut, duminică, pe pirtie, 
cu 1200 de concurenți. Pentru că 
nu se puteau face nedreptăți : 
daca școala nr. 1 aduce 200 de elevi, pentru ce ar veni celelalte 
cu mai puțini ?Concursul a început,. Se dă ple
carea, 'pe pirtia lungă de 120 de metri, la cite 5 concurenți o d-atd. 
Fiecare se vrea un pilot cit mai 
bun Și aproape toți reușesc să-și conducă săniuțele cu atit ae mare îndemînare, incit ne întrebăm 
dacă nu sînt tot atit de virtuozi, 
sau chiar îi întrec pe colegii lor mai mari, de la licee, care, ală
turi, pe o altă ptrtie, se întrec la 
faza județeană a -„Săniuței de ar-

La capitul plrtiet ti aștcapli 
felicitările colegilor, părinților și organizatorilor. $1 ii mai așteaptă 
numeroasele premii oferite ce or mai buni. Celor mal buni ? A fost 
greu pentru comisie să-t nomina
lizeze, pentru că toți 1 200 meritau 
premii, chiar și numai pentru cd 
au venit pe derdeluș intr-o zi teri
bil de geroasă.

Ion GAVRILESCU

C
u numărul de astăzi înche
iem trecerea in revistă a lau- 
reafilor anului sportiv 1970, 
desemnați în urma anchetei 
organizate de ziarul nostru 
printre cititorii săi. Și simțim 

nevoia să facem publice cîteva gînduri, 
poate, mai intime.

De bună _ seamă, supunîndurse rigo
rilor obiective, un clasament alcătuit 
în baza voturilor publicului nu poate 
fi socotit absolut, deși procedeul ră- 
rnîne cel mai popular. Survin, fără în
doială, în primul rînd, preferințele per
sonale față de un sportiv sau altul, 
față de o disciplină sau alta, ale ce
lor chemați să-și dea opțiunea. Nu tre
buie, de asemenea, ignorat gradul de 
popularitate ol unor ramuri sportive, 
caracterul foarte spectaculos ăi succe
selor obținute în sporturile larg răspîn- 
dhe și intens urmărite de cititori. Ast
fel se explică, probabil, faptul că echi
pajul Tudor — Ceapura, care a adus 
schitului românesc prima medalie de 
campioni ai lumii- — o performanță 
de mare valoare —, nu și-o găsit locul 
între primii zece, că o campioană ab
solută a jocului de popice — Cornelia 
Petrușcă — s-a , clasat doar pe locul 9, 
iar Gheorghe Berceanu — dublu cam
pion mondial de lupte, neînvins in ul
timii ani — n-a reușit să obțină po- 

' ziția de lider al sportului romanesc, 
fiind clasat al 3-lea.

în general, însă, socotind că excep
țiile nu fac decit să confirme regula, 
trebuie să remarcăm spiritul de exi
gență al publicului stadioanelor, inte
resul și spiritul critic cu care el urmă 
rește evoluția sportivilor români, pa- 
siuneo pe care o investește în aceasta.

Să le mulțumim, deci, tuturor celor

care au răspuns la anchela noastră și 
să ne străduim ca pe viitor cititorii să 
fie și mai amplu informați osupra va
lorii reale o succeselor sportivilor noș
tri, spre a le putea cînfări și aprecia 
mai bine.

Timp de aproape două săptămîni, 
prin fafa dumneavoastră au defilat vîr- 
furile sportului românesc. Afî aflatdes- 
pre ele multe lucruri. Le cunoașteți, de 
pildă, vîrsta, înălțimea, greutatea, pro
fesia, starea civilă, preferințele. Nutrim 
speranța că din scurte'e prezentări 
biografice pe care le-ați citit, aii reușit 
să facefi un sondai și în sufleiele lor. 
în acest caz, ați remarcot că între 
acești mari corifei ai arenei există, 
indiferent de ramura sportivă în care 
își desfășoară activitatea, o trăsătură 
comună: munca neobosită, seriozitatea, 
dăruirea, în numele scopului ales, care 
au dublat talentul, s-au împletit cu el 
într-o deplină simbioză. Numai așa a 
fost posibil cc acele calități înnăscute 
să-si poată găsi cîmpul larg de desfă
șurare, apropiindu-se de perimetreie 
perfecțiunii, în permanentă extindere.

Am pășit într-un an nou. Dorim ca 
el să fie rodnic pentru mesagerii spor
tului românesc, ior din prima floare 
a acestui ianuarie, titlul de campioni 
europeni la bob, obținut de Panțuru 
și băieții lui, să răsară multe altele. 
Nu vă veți supăra, desigur, stimați 
cititori, dacă în decembrie, cînd vă 
vom cere din nou părerea pentru de
semnarea celor mai buni, va trebui să 
stați mult în cumpănă, neștiind din 
marele număr de victorii, pe care s-o 
socotiți cea mai strălucită.

Vnleriu CHIOSE

ÎJLA ÎNTREBAREA DV. UN RĂSPUNS COMPETENT
noua rubrică săptăminală, deschisă tuturor cititorilor noștri

AZI: Televiziunea ne comunică programul transmisiilor sportive internaționale pentrif primul trimestru 71 (pag- a 2-a)



^fNSUȘIREA TEMEINICĂ A 2-3 ELEMENTE TEHNICE 
— CHEIA SUCCESELOR BOXERILOR SOVIETICI

Spor . 11 Mr, 1146 (6580)

Xfflnak, •-« disputat, nu 
ne mult, «m mare turneu in- 
ternațienal de box, în cadrul 
căruia s-au întrecut pugiliști 
din U.R.S.S., Bulgaria, Cuba, 
R. D. Germană, Iugoslavia și 
România. .Rezultatele au apă
rut tn „Sportul", la timpul 
km venit

Tlnînd seama de faptul că 
Ba acest mare turneu au par- 
iticfpat 40 dintre cei mai re
dutabili pugiliști sovietici și 
că — aproape sigur — din
tre aceștia vor fi selecționați 
'candidați! pentru campiona
tele europene de Ia Madrid, 

!ne propunem să ne ocupăm, 
succint, de modul cum au 
evoluat ei Intre corzi. Ne fe- 
"loslm, pentru aceasta, de ob
servațiile culese de-a lungul 
(turneului, de tov. Marin Ni- 
colae, care a condus delega
ția română la Minsk.

— M-a' preocupat, intr-ade
văr, observarea diferitelor 
stiluri și caracteristici de 
luptă ale participanților, în
deosebi ale celor sovietici 
care — știm cu toții — do- 
jmină de mulți ani competi
țiile europene și.mondiale a- 
matoare-

Be mull wn
noi să zîm- 

citind aceste

— Prin ce se disting pu- 
giliștii 
loace și 
antrenorii 
elevii lor 
ringurile

— S-ar putea ca unii teh-

sovietici, ce mij- 
metode folosesc 
lor, pentru ca 
să triumfe pe 
internaționale ?

li

L

-l

Greul Ion Șănătescu a cuce
rit medalia de argint la tur
neul internațional de la 
Minsk. Iată-l, în pauza me
ciului cu sovieticul Macuha, 
asistat de antrenorul Al.

Vladar

niclenl de la 
beasefi ironic, 
rinduri, și aflînd că stilul de 
luptă al boxerilor sovietici 
este foarte simplu. Da, a- 
ceasta este convingerea mea, 
la 
că 
de 
De 
besc de la sine. Nu vezi la 
acești băieți bine dotați fizic 
prea multe artificii sau pro
cedee tehnice complicate. Lă- 
sînd la o parte selecția (la 
acest capitol antrenorii ne- 
întîmpinînd dificultăți decît 
— poate — datorită faptului 
că dispun de o masă apre
ciabilă de boxeri valoroși, 
din care trebuie să aleagă, in
tr-adevăr, pe cei mai buni), 
pugiliștii sovietici juniori și 
seniori își bazează acțiunile 
pe două-trei elemente per
fect automatizate.

care aș mai adăuga însă 
eficacitatea manierei lor 
luptă este impresionantă, 
altfel, rezultatele vor-

— Care sînt aceste ele
mente și cum sînt aplica
te în luptă ?

— Le voi împărți în trei 
categorii i a) folosirea insis
tentă a brațului sting (la 
sportivii cu gardă inversă, 
brațul drept) pentru tot fe
lul de manevre și lovituri; 
b) lovituri decisive cu brațul 
drept; c) deplasări în pași 
de scrimă. Cu brațul sting 
ei își amenință permanent ad
versarul, deranjîndu-1, obli- 
gîndu-1 să intre în defensi
vă, oprindu-1 chiar, pentru a 
plasa apoi fulgerător lovitu
ra decisivă de dreapta. Bra
țul sting funcționează ca un 
piston neobosit spre capul și 
corpul adversarului, complet

derutat. Brațul drept nu 
mișcă de pe flancul perma
nent apărat, decît atunci cînd 
percuția (care , durează cel 
mult o secundă) e sigură, iar 
apoi se întoarce cu aceeași 
viteză în poziția inițială. Lo
viturile cu ambele brațe sînt 
plasate întotdeauna „pe pas" 
(din mișcare), prin salt sur
prinzător. Tehnicienii noștri 
susțin că e bine ca lovitu
rile cu brațul drept să se 
facă numai de pe loc, bo
xerul avînd astfel mai mare 
stabilitate. Preferința pugiliș- 
tilor sovietici de a puncta 
„pe pas" este, după părerea 
mea, mai eficace, adversarii 
fiind surprinși, atunci cînd 
se așteaptă mai puțin. Majo
ritatea boxerilor noștri, ca și 
din alte țări, nu cunosc a- 
cest procedeu tehnic simplu, 
dar foarte eficace. în pozi
ția de gardă, boxerii sovie
tici stau cu umărul sting îna
inte și puțin mai ridicat, în 
scopul prelungirii mîinii 
stingi (armă de bază) și a 
apărării bărbiei. Deplasarea 
înainte ți înapoi, stînga- 
dreapta, ei o execută foarte 
scurt (10—15 cm), pentru ca 
imediat să revină în atac. 
Cu asemenea arme simple, 
dar însușite temeinic, boxe
rii sovietici alcătuiesc de 
fiecare dată, la marile tur
nee internaționale, o echipă 
imbatabilă. în boxul amator, 
însușirea a două-trei elemen
te tehnice (cu care ne de
lecta și Gheorghe Negrea, în 
anii săi de glorie), bine au
tomatizate însă, poate gene
ra sucise de prestigiu.

R. CALARAȘANU

• Mal bine mal 
tîrziu decît nicioda
tă. Publicăm cu plă
cere unele aprecieri 
ale revistei italiene 
„Boxe Ring” privind 
turneul întreprins, 
de echipa Dinamo 
București în Italia. 
In titlul articolu
lui scrie: „Fulge
rătorul turneu ita
lian al teribililor ro
mâni de la Dinamo 
București”, 
elogiat este 
Dobrescu,

Foarte 
Paul 

_________ despre 
care se spune, prin
tre altele : „adver
sarului începe să-i 
fie frică de român 
chiar din clipa cînd 
acesta își ia poziția 
de gardă".
• într-o altă pagi

nă a aceleiași revls- 
zlaristul italian

Giuliano Orlando 
publică fotografia 
antrenorului emerit, 
ex-trlplu campion 
european» Lucian 
Popescu, precum și 
un Interviu cu a- 
ceastă glorie a pu
gilatului nostru.

e Cunoscutul bo
xer franco-austra- 
llan Johnny Fame- 
chon, fiul Iul Andră 
șl nepotul lui Ray, 
foste vedete ale bo
xului european, a 
abandonat activi
tatea competitiona- 
lă. Fostul campion 
al lumii, Ia ..pană” 
a anunțat că renun
ță pînă șl la ideea 
de a concura la 
marile raliuri auto
mobilistice interna
ționale și că se va 
căsători, la 25 fe-

Micul ecran ne promite meciul 
de Dor IRA/lEP - CLAY !

Ne aflăm în sezonul în care 
ne place să urmărim eveni
mentele sportive, rnai ales, în 
agreabila poslură de telespec
tator. Dar ce ne rezervă mi
cul ecran pentru această pe
rioadă ? V-aș ruga să-i de
terminați pe confrații dv. de 
la TV să ne dezvăluie măcar 
o parte din proiectele pe care 
le au. (Gh. Dumbrăveanu, 
lași).

Răspunde DUMITRU TĂNA- 
SESCU, secretar general al re
dacției de actualități a Tele
viziunii : „Sînt convins că pa- 
sionații sportului așteaptă, a- 
cum, cu o nerăbdare sporită 
emisiunile noastre de specia
litate, pentru că, fără îndo
ială, pe cei mai mulți îi în
cearcă nostalgia arenelor în-

al «portului

echipa reprezentativa

drumarea antrenorului Cor
nel Drăgușin. Avea 8 ani și 
chiar de la primele antrena
mente a dovedit aptitudini 
reale in stăpînirea bucluca
șului balon de fotbal, astfel 
că ochiul experimentat al 
cunoscutului antrenor, mode
lator de tinere vedete tn fot
bal, Petre Steinbach l-a re
marcat imediat, aducîndu-l 
la centrul de copii ce func
ționa pe lingă clubul Dlnamo. 
Aci și-a continuat ucenicia In 
tainele fotbalului, avîndu-i 
puțin mai târziu colegi de e- 
chipă (în formația de juniori 
a clubului) pe Radu Nun- 
weiller, Lucescu, Stoenescu,

zavantajat de proporțiile sale 
fizice, fără o prea mare 
forță de șut va ajunge, nu 
peste mulți ani, un temut 
handbalist, un as al driblin
gului și al combinațiilor de 
mare virtuozitate, un jucător 
capabil să îngenuncheze cu 
ajutorul fentelor și al inte
ligenței chiar și cele mal 
dure apărări 7

Si totuși... tn anul 1962 a 
debutat în prima divizie (a- 
vea 17 ani) la Rapid, iar apoi 
a trecut la Universitatea 
unde a făcut epocă tntr-o e- 
chipă cu Goran, Marinescu, 
Moldovan, Paraschiv fi Sa- 
mungi. Era, cum spuneau a-

■ Născut (a 20 august 1945 In București
■ înălțimea 1,78 m ; 72 kg greutate
■ Face parte din clubul sportiv Steaua
■ Este It. major inginer și maestru emerit
■ Campion mondial în 1970, medalia de bronz la C.M. 

în 1967
■ A jucat de 67 de ori în

i

Numărul 10 —CRISTIAN GATU
1 e ccl care poai'ă 
| numărul 10 în cla

samentul populari- 
lății vedetelor spor
tului românesc în a 

1970, semnatarul acestor 
rinduri (și, 
mulți alți 
îl cunoaște 
cînd purta... 
Tatăl său, reputatul comen 
taior de fotbal șl, mai tir- 
ziu, prin forța împrejurărilor 
și de... handbal, Petre Gațu, 
fiind coleg de redacție . cu 
noi, primea din cînd in cînd 
vizita fiului său. Deși era

2
nul

alături de el, 
ziariști sportivi) 
de pe vremea 
pantaloni scurți.

— pe atunci — o mină de 
om, se afla în primii ani de 
școală, totuși, Cristinel am
bițios nevoie mare, se urca 
l>e scaune și angaja partide 
de șah cu jucători de valoare, 
manifestind calități deose
bite de tactician, virtuți sur
prinzătoare în manevrarea 
pieselor de lemn pe tabla cu 
pătrate albe și negre.

Tot în acel timp, maestrul 
emerit al sportului de azi, 
Cristian Gațu și-a început 
activitatea sportivă — să nu 
se supere șahiștii... — pro- 
priu-zisă, pășind pe gazonul 
terenului de fotbal sub în-

Nuțu, portarul Gherghel și 
alții. Tehnician desăvirșit, cu 
o evidentă predilecție pentru 
dribling, pentru jocul subtil, 
inteligent, Cristian Gațu in
cinta spectatorii, fiind spai
ma apărătorilor, care nu de 
puține ori, avantajați câte
odată și de o superioritate pe 
plan fizic, aruncau în luptă 
mijloace străine de ceea cc 
numim cu plăcere „artă" in 
fotbal. Campion al Capitalei 
de juniori, Cristian Gațu 
și-a încheiat brusc cariera de 
fotbalist (nu 
tru că mare
bal a rămas și azi cînd este 
socdtit unul
buni handbaliști din lume!) 
și a pornit pe calea afirmă
rii in handbal la Șc. sportivă 
nr. 2, sub îndrumarea pro
fesorilor Fr. Spier și Mihai 
Petrescu. Cine putea bănui 
atunci că puștiul firav, de-

definitiv, pen- 
amator de fot

dintre cei mai

matoril de handbal din Bucu
rești, „echipa artiștilor"! După 
ce și-a încheiat studiile uni
versitare, devenind inginer 
constructor. Cristian Gațu a 
trecut la Steaua, alături de 
foștii săi coechipieri de la 
Universitatea, cucerind cu a- 
ceastă formație de două ori 
titlul național.

Pasionat filatelist, ca și ta
tăl său de altfel, care este 
posesorul unei frumoase co
lecții de timbre sportive, 
mare amator de muzici de 
jazz, proaspăt căsătorit (la 
26 octombrie 1970), Cristian 
ne-a mărturisit recent proiec
tele sale: să cîștige cu Steaua 
Cupa Campionilor Europeni, 
medalia olimpică de aur la 
Milnchen și, cit mai curînd, 
un... băiețaș. Toate însă pînă 
în 1972!

Călin ANTONESCU

bruarie, cu miss 
Elise Allies. Jonny 
Famechon este unul 
din putinii boxeri 
care au Shut să se 
retragă la timp.
• Henry Cooper, 

campionul euro
pean la categoria 
grea, este amenin
țat să cedeze o par
te din bursele sale, 
ciștigate de-a lungul 
a 16 ani. fiscului 
englez. El așteaptă 
cu strtngere de ini
mă o hotărîre a 
Ministerului de fi
nanțe care preconi
zează reducerea im
pozitelor pentru 
sportivi, puțind să-ți 
achite datoriile șl... 
în rate, într-un ter
men de 5 ani.

Paul OCHIALBI

24 ianuarie : concursul pen
tru sărituri cu schiurile de la 
Obershof (R. D. Germană) ;

30—31 ianuarie : campiona
tele mondiale de săniuțe de 
la Olang (Italia) ; campiona
tele europene de patinaj vi
teză — feminin de la Lenin
grad ; concursul de motoci- 
clism pe gheață de la Pardu
bice (Cehoslovacia) ;

3—7 februarie :
tele 
fistic

12 
schi
«Cupa Tatra" (Cehoslovacia) ;

campiona-
europene de patinaj ar
de la Zurich ;
februarie : concursul de 
(probe alpine și sărituri)

SPORTIVI BRAȘOVENI PESTE HOTARE
în cursul acestei săptămîni 

două loturi de schiori brașo
veni vor participa în Bulga
ria și Cehoslovacia la două 
concursuri tradiționale. Spe
cialiștii probelor alpine concu
rează în Bulgaria la Tampo- 
rovo în cadrul „Cupei Rodo- 
pe“. Lotul brașovean care a 
plecat luni seara este format 
din Paul Ivănescu, Ion Bobiț, 
N. Crețoi, V. Crețoi, Daniela 
Munteanu și Ioana Belu. £1 
este însoțit de 
C. Bîrsan.

antrenorul

13 februarie : înlilnirea do 
box Oscar Bonavena — Floyd 
Patterson ;

23—28 februarie : campio
natele mondiale de patinaj 
artistic de la Lyon ;

28 februcrie : campionatul 
mondial de 
Adelboden ;

9 martie :
Cassius Clay

13—14 martie : campionate
le europene de atletism în sală 
de la Sofia.

Se poartă, de asemenea, 
discuții pentru transmiterea 
principalelor meciuri din 
drul campionatului 
hochei de la Berna

campionatul 
ciclocros de la

meciul de box
— Joe Frazier;

ca-
mondial de 
și Geneva.

Fondiștii, care urmează să 
plece astăzi, vor lua parte la 
„Memorialul Bezroukov" edi
ția a 25-a, care va avea loc la 

, Zwolwn Sliak lingă Banska 
Bistrika (Cehoslovacia). Vor 
face deplasarea Petre Dinu, 
Gh. Bădescu, N. Cojocaru, 
Marcela Leampă, Adriana Ba- 
rabaș și Lucia Barabaș. Echi
pa este însoțită de antrenorul 
I. Sumedrea și prof. I. Vin- 
tiloiu, din colegiul central ele 
antrenori.

O

special de colegul său de 
club Gh. Vulpe și de studen
tul brașovean N. Crețoiu. La 
uriaș locurile 2 și_3 au fost 
ocupate de C. Văideanu și 
Virgil Brenci, ambii de la 
A.S.A. Brașov.

Probele feminine au reve
nit Elenei Neagoe (Caraima- 
nul Bușteni), care a cîștigat 
slalomul uriaș și Ilenei Belu 
(A.S.A. Brașov) cîștigătoare 
la special. Deosebit de dis
putate au fost întrecerile ju
niorilor, cîștigate de schiorii 
de la C.S. Sinaia (slalomul 
uriaș a revenit lui Alexandru 
Bogdan, iar specialul lui Ma
rian Burghi). Merită subli
niată buna organizare a a- 
cestui concurs. '

Adunați pe zăpada care s-a 
menținut în condiții bune pe 
pantele muntelui Furnica, 
schiorii alpini au participat 
sîmbătă și duminică la con
cursul dotat cu „Cupa Uni
rii" și organizat de U.G.S.R. 
Ploiești. Startul a fost deose
bit de populat, luînd pleca
rea 120 de conaurenți, a- 
tit la slalomul special cît și 
la cel uriaș (acesta, organi
zat pentru prima oară în ac
tualul sezon). Cea mai bună 
comportare a avut-o dina- 
movistul Dan Cristea, învin
gător clar în ambele curse 
și respectiv, in toate cele 
patru manșe (și slalomul u- 
riaș s-a disputat în două 
manșe). El a fost urinat la

în două
El a fost urmat la„CUPA CRISTIANUL**

BRAȘOV, 18 (prin
Duminică dimineața, 
ția Lupului de pe 
Postăvarului (pe o 
de 150 de metri, sub cabana 
.Cristianul Mare) 60 de copii, 
din diferite cluburi și asocia
ții din Brașov și împrejurimi 
s-au întrecut în cadrul „Cu
pei Cristianul". Concursul a 
fost organizat pe trei categorii 
de vîrstă și a cuprins două 
manșe de slalom special cu 
cîte 15 porți. Iată numele 
învingătorilor !

COPII 13—14 ANI: Dan Fră- 
țilă (Șc. sp. Predeal) 48,5, 
Ileana Neguț (Șc. sp. Brașo- 
via) 61,7, 11—12 ANI: Lucian 
Cîrtitu (Șc. sp. Predeal) 58.9, 
Doina Frățilă (Șc. sp. Pre
deal) 95,6; 10 ANI: Florin Vin- 
tilă (Șc. sp. Predeal) 62,3, Co
rina Vacsmann (Dinamo Bra
șov) 80,7.
Carol GRUIA, coresp. princ.

telefon), 
pe pîr- 
m un tele 
lungime

CONCURS LA SIBIU
trecute a avut Ioc tn 
Cibinului, in impre- 
cabanei Crinț, un 
de schi fond erga- 

Școala sportivă

Duminică, un nou concurs 
de fond dotat cu „Cupa On- 
cești" se va organiza în sta
țiunea Păltiniș. Tot dumini
că, pe noua pîrtie din Păltiniș 
se va disputa concursul do 
slalom, „Cupa Metalurgica".

Die IONESCU, coresp.

Zilele 
munții 
jurimlle 
concurs 
nizat de
„Șoimii" și comisia județeană 
de schi, concurs care a mar
cat deschiderea sezonului. Au 
participat la întreceri nume
roși elevi, împărțiți pe cate
gorii de vîrstă. Iată .cîștigă- 
torii curselor: Juniori mari 
(10 km): M. Damian, Juniori 
mici (5 km): C. Larion, Juni
oare mici (3 km): Mariana 
Munteanu; copii categ. I: bă
ieți (3 km) : D. Mathes ; fete 
(1.5 km): Vanda Blotor, ■ co
pii categ. a Il-a : băieți (2 
km) D. Munteanu; fete (1 km) 
Gudrun Zeck. Toți învingăto
rii sînt elevi ai școlii sportive 
„Șoimii".

-Ten

„Cupa Unirii"

★

ei Încercare supiimen- 
le voi arăta ce și-a Primele recorduri in 1971

m.

în

CLASAMENTUL DIVIZIONARELOR
FEMININE A

C. E. de la Sofia

suflețite, a confruntărilor pe 
gazonul terenurilor de fotbal, 
pe culoarele de atletism, în 
careul magic al ringului. De 
aceea, nu le voi pune răbda
rea la 
tară și 
propus Televiziunea română să 
includă in programele sale din 
această perioadă. Mai îna
inte, aș vrea doar să le atrag 
atenția că, în timp ce pre
zența evenimentelor sportive 
din săptămînile imediat ur
mătoare are un coeficient mai 
mare de certitudine în pro
gramele noaslre, celelalte, mai 
depărtate, se află în stadiu 
de proiect. Dar îi asigurăm 
că vom face tot ' posibilul 
pentru a le perfecta.

Și acum, iată ce competiții 
și evenimente sportive figu
rează în programul nostru, în 
primele luni ale acestui an :

MZ'//

Standardurile pentru
de 

„23 
fost

recor-

în cadrul concursului 
sală, recent desfășurat la 
August" în Capitală, au 
înregistrate primele 
duri ale sezonului competi-
țional 1971. Este vorba de 
cele două . performanțe ale 
juniorilor CORNEL ANTON 
și MARIN IORDAN. Primul 
a trecut 4,43 m la prăjină 
iar celălalt a aruncat greu
tatea (7,257 kg) la 14,95

La sfîrșitul săptămînii, ■ în 
aceeași sală, vor debuta 
concurs și atleții seniori.

Pentru participarea la „eu
ropenele" de sală de la Sofia 
(13—14 martie) F.R.A. a sta
bilit următoarele standarduri: 
BÂRBAȚI ; 60 m — 6,6 s, 
60 mg — 7,8 «, înălțime — 
2,14 m, prăjină — 5,10 m, Ițm- 
gime — 7,75 m, triplu — 
16,30 m, greutate — 18,50 m ; 
FEMEI i 60 m — 7,5 s, 60 mg
— 8,4 s, înălțime — 1,75 m, 
lungime — 6,30 m, greutate
— 16,50 m.

PRIMUL CONCURS
DE SALĂ AL ANULUI

TURNEUL DIN CAPITALĂ NE-A DAT SPERANȚE 
PENTRU ECHIPA NAȚIONALĂ

Mai întîi, cîteva amănunta 
asupra meciului I.E.F.S. — 
Politehnica București care a 
adus campioanei naționale 
prima înfrîngere în actuala 
ediție a diviziei A. Baschet
balistele de la Politehnica au 
dominat net primele 12 mi
nute, în care au condus cu 
7—2 (min. 5) și 24—17 (min. 
12). A urmat o surprinzătoare 
cădere, de care sportivele de 
la I.E.F.S. au profitat prompt, 
înscriind în cinci minute 16 
puncte (față de nici unul din 
partea adversarelor) și ajun- 
gînd să conducă cu 33—24! 
în ultimele patru minute ale 
reprizei, stupoare: aceleași Ju
cătoare care marcaseră 16 
punete nu au mai fost în sta
re să -ealizeze decît un coș, 
în vreme ee campioanele, în- 
tr-o revenire mi-rac Joasă, au 
înscris 10 puncte. în urmă
toarea repriză scorul s-a men
ținut echilibrat circa 10 mi
nute, după care elevele prof. 
I. Nicolau s-au distanțat la 
nouă puncte (61—52 în min. 
32), dovedite hotărîtoare In 
final mai cu s" ’mă că de la 
Politehnic? au părăsit terenul, 
pentru comiterea a cinci gre
șeli personale, Ciocan, Taflan,

Demetrescu și Gugiu (Szaba- 
dos, Topor și Diaconescu a- 
veau și ele cîte patru faul
turi) și deci potențialul echi
pei scăzuse simțitor. Și, ast
fel, I.E.F.S. a realizat primul 
său rezultat de prestigiu în 
actuala componență care, tre
buie precizat, este deosebit 
de valoroasă și este departe 
de a fi dat tot ce poate. Să 
sperăm, însă, că izbînda de 
duminică seara va constitui 
un stimulent atît în dorința 
de a deveni cele mai bune 
baschetbaliste ale țării, cît și 
în a face acel atît de mult 
așteptat salt către o valoare 
reală, internațională. Despre 
reprezentantele Politehnicii, 
trebuie spus că și-au apărat 
șansele cu multă ardoare, dar 
oboseala acumulată în ultima 
vreme (să nu uităm că șase 
dintre Jucătoare au făcut par
te din Iotul național partici
pant la Balcaniada de 
9arna) și-a spus cuvîntul.

ASALTUL TINEREȚII

la

Caracteristica turneului din 
Capitală a fost buna com
portare a elementelor tinere, 
mai cu seamă a echipelor aL

cătuite în majoritate din Ju
cătoare sub 20 de ani, cum 
este cazul Sănătății Satu Ma
re, marea surpriză a 
rii, formația care a 
un pas de a învinge 
pid și a întrecut, în 
dramatice, pe Crișul

întrece- 
fost la 
pe Ra- 
finaluri 
Oradea 

și Voința Brașov. în ciuda 
condițiilor foarte grele de 
pregătire (antrenoarea Ga
briela Both ne-a declarat, în
că înaintea turneului, că 
elevele ei au fost nevoite să 
se pregătească la zero grade, 
deoarece instalația de încăl
zire a săli', se află în repara
ție tocmai acum în plină iar
nă), sau porte datorită aces
tora, cea mai tînără echipă a 
campionatului a demonstrat 
ce înseamnă baschet în vite
ză, îndemînare deosebită în 
mînuirea mingii, precizie în 
aruncările la coș. Ne-a îneîn- 
tat această echipă despre care 
sperăm să urmeze drumul 
frumos pe care a pornit în 
acest prim an de evoluție 
în divizia A. De alt
fel, trebuie spus că Satu Ma
re este de m ită vreme un 
centru puternic de unde se 
ridică an de an Junioare ta
lentate* valoroase, formații

care se clasează cu regulari- 
tate pe primele locuri la cam
pionatele naționale rezerva
te junioarelor.

I.E.F.S. și Voința București 
sînt alte team-uri în care 
predomină tineretul și acest 
lucru se face remarcat în 
ritmul de joc și în rezultatele 
din ultima vreme, mai cu 
seamă la turneul încheiat du
minică, Se pare (și ar fi bine 
ca viitoarele întreceri să con
firme această apreciere) că 
noua generație muncește cu 
conștiinciozitate și sîrguință, 
ceea ce nu poate fi decît în 
folosul jucătoarelor înseși și 
al baschetului feminin în ge
neral.

CUM VA ARATA 
VIITOAREA ECHIPĂ 

NAȚIONALA ?
I 

unor 
care

Recunoaștem meritele 
sportive experimentate, 
trudesc de ani de zile pe te
renul de baschet în calitate 
de componente ale Iotului na
țional. Anca Racoviță, Cor
nelia Taflan, Margareta Prun- 
cu, ca să amintim doar de 
cîteva dintre cele mai bune, 
și-au adus aportul Incontesta
bil în unele frumoase perfor
manțe obținute de echipa na
țională și nu este exclus ca, 
datorită pasiunii lor pentru 
acest sport și seriozității tn 
pregătire, să facă și de acum 
înainte parte din reprezenta
tiva țării. Dar turneul de la 
București a dovedit că bas-

chetul nostru feminin are șl 
cadre tinere, capabile să se 
ridice într-un timp scurt la 
nivel internațional ,să readu
că selecționata României 
printre fruntașele Europei. în 
afara unor sportive care, deși 
tinere, au pășit deja pe calea 
afirmării internaționale (Ni
cola, Popov, Szabados, Tran
dafir, Tita ș.a.), turneul a re
liefat marile posibilități ale 
unor baschetbaliste aflate în
că la vîrsta junioratului (Ba- 
lai, Mihalik, Ionaș, Tal ș.a.), 
cu valoare în momentul de 
față și cu certe perspective. 
Din acest punct de vedere, 
considerăm că posibilitățile 
de formare a unul Iot care 
să se pregătească încă de pe 
acum în vederea campionatu
lui european din 1972 sînt 
mai favorabile ca oricîr.d. 
Baschetul nostru feminin are 
elemente cu o bază tehnică 
solidă, și atunci cînd aceasta 
va fi completată cu o pre
gătire fizică la nivelul solici
tărilor internaționale, echipa 
națională va reveni printre 
fruntașele Ierarhiei europene. 
Condiție sine qua noni serio
zitate, dăruire, ambiție, c'Il- 
tăți pe care la turneul din 
Capitală tinerele baschetba
liste le-au dovedit cu priso
sință, iar ca răsplată au avut 
rezultate remarcabile și aplau
zele publicului, pentru fru
moasele spectacole oferite.

echipelor

1. Poli 12 11 1 840—672 23
2. Rapid 12 10 2 795—636 22
3. I.E.F.S. 12 10 2 777—642 22

’ 4. Sănătatea 12 6 6 841—837 18
5. Voința Bv. 12 5 7 749—860 17
6. Crișul 12 5 7 683—746 17
7. Constructorul

12 4 8 599—662 16
8. Mureșul 12 4 8 616—698 16
9. Voința Buc. 12 3 9 678—720 15

£0. A.S.A. 12 2 10 628—733 14

Următorul turneu al 
feminine va avea loe în zilele de 
29, 30 și 31 Ianuarie, la Tg. Mu
reș (etapele 13, 14 șl 15).

După o vacanță meritată 
cu prisosință, petrecută la 
munte de către majoritatea 
tenismanilor, ieri s-a inau
gurat sezonul competițional 
de iarnă. în sala clubului 
sportiv Steaua au început 
întrecerile celei de a V-a e- 
diții a turneului individual 
dotat cu „Cupa Unirii".

Primul jucător cu care am 
făcut cunoștință, la ora prin- 
zului, a fost tenismanul Io
nel Santeiu, de la C.S.U. 
Construcții. Abia revenit în 
Capitală după turneul demon
strativ de la Timișoara și 
Cluj, el s-a grăbit să efec
tueze un antrenament de a* 
comodare, în vederea parti
delor ce 'le va avea de sus
ținut.

La startul actualei ediții a 
„Cupei Unirii" sînt prezenți 
aproape 70 de jucători și ju
cătoare, reprezentanți ai clu
burilor bucureștene C.S.U. 

Construcții. Dinamo, Progre
sul, Steaua și Cutezătorii, 
precum șl tenismani de la 
Dunărea Galați și U.T. Arad.

După obișnuita tragere la 
sorți, au început întîlnirile. 
Dintre rezultatele primei 
zile, spicuim cîteva: Gh. Boa- 
ghe (C.S.U.) — D. Petrescu 
(Steaua) 6—1, 6—0, M. Bon
doc (Dinamo) — O. Vîlcioiu 
(U.T.A.) 6—5, 6—4, 
nea (D)

F. Ma- 
L. Soare (Steaua) 

6—3, 6—5, M. Tăbăraș (Pro
gresul) — C. Fețeanu (Cute
zătorii) 5—6, 6—3, 6—2.

întrecerile continuă astăzi, 
de la ora 8.

P. STANCULESCU

,,3 SECUNDE"
• Vineri, sîmbătă șl dumi

nică se dispută, în Sala spor
turilor din Constanța, • ulti
mul turneu (etapele XX, XXI, 
XXII) al celui de al doilea 
tur al diviziei masculine A, 
care programează trei dintre 
meciurile de mare importan
ță pentru stabilirea campioa
nei naționale: Dinamo — 
Politehnica București, Uni
versitatea Timișoai*?. — Steaua 
și Universitatea Cluj — 
Steaua.

•■’Noi programări de ofi
ciali români de către Comi
sia tehnică de organizare a 
competițiilor europene1 O. 
Dimitriu — Comisar F.I.B.A. 
la meciul Olimpia Ljubljana 
— Slavia Praga (28 ianuarie 
O.®.E. la băieți) și A. Pre- 
deseu la jocul Akademik So
fia — Ț.S.K.A. Moscova (5 
februarie,. C.S.E, băieți)/.

noastre jucătoare 
la o importantă

competiție europeană
Federația de specialitate ne-a 

comunicat că a înscris repre
zentativa femin’nă de tineret a 
României în „Cupa Annie So- 
issbold de Montaigu", competi
ție similară celei masculine do
tată cu „Cupa Galea". Trage
rile la sorți vor avea loc la 
Paris în ziua de 13 februarie. 
Lotul nostru care se pregătește 
pentru a debuta în acest con
curs european este pregătii de 
antrenorii A. Bardan și A. Se- 
gărceanu și este alcătuit din 
următoarele nouă jucătoare i 
Elena Takacs, Virginia Ruzici, 
Mariana Simionescu, Florența 
Mihai, Mihaela Dumitriu, Ma
riana Hagiu, Marleta Ghercioiu, 
Adriana Călina Și Anca Fio- 
reșteanu!

2
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T

ANTRENAMENTELE
SE PREGĂTEȘTE 
IN GRECIA

INVITAȚIE

LA CURSUL

însemnări de la ședinfa de analiză a comportării echipei in

Miercuri, , după două săp- 
tămlnl de pregătiri, efectua
te in Poiana, fotbaliștii de 
la Steagul roșu vor cobori 
în Brașov, unde își vor con
tinua antrenamentele încă o 
săptămtnă. Apoi, In xiua de

26

Antrenorii federali. 
In mijlocul echipelor

N. Petrescu
ne-a adus vești
(bune și rele)

de la Progresul

ianuarie — după cum ne-a 
spus antrenorul Valentin Stfi- 
nescu — echipa va pleca în 
Grecia, unde, la invitația clu
bului Oiimpiakos, va efec
tua un turneu de 18 zile, pe
rioadă în care brașovenii își 
vor continua și antrenamen
tele.

Lotul ce va face deplasa
rea cuprinde 16 jucători, prin
tre care s-ar putea să se afle 
și noile achiziții, portarul 
Albu, de la Tractorul, și Ră- 
duț de la Caraimanul Buș
teni. De curînd, Emil Dumi- 
trlu a suferit un accident la 
picior. Antrenorul său speră 
însă ca medicul să-i refacă 
elevul pentru ca acesta să 
continue pregătirile și să fie 
apt de joc la primele me
ciuri oficiale ale sezonului.

DE

A

PERFECȚIONARE

ANTRENORILOR

FRANCEZI

te-«dresa antrenorului
Nicolae Petrescu a sosit 
trecute o scrisoare din

și Sport Club Bacău TEXTILA BUHUSI SI A

Pe 
deral 
zilele 
partea Iul Georges Boulogne,
directorul echipelor naționale 
ale Franței.

Reputatul tehnician al fot
balului francei 11 Invită, per
sonal. pe Nicolae Petrescu la 
cursul de perfecționare al an
trenorilor francezi (care va a- 
vea loc In perioada iunie-iu- 
lie), unde antrenorul român 
se va număra printre lectori.

Antrenorul federal N. 
Petrescu s-a înapoiat 

s îmbătă dîntr-o vizită de 
control pe care a făcut-o 
la Slănic Moldova, un
de și-au instalat în a- 
ceste zile „cartierul lor 
general" echipele Progre
sul și Sport Club Bacău.

Ce a constatat ?
— în primul rînd, că 

echipele beneficiază de 
condiții organizatorice 
dintre cele mai bune, a- 
oeastă situație favorabilă 
reflectând grija conduce
rii stațiunii pentru fot
baliștii veniți aici pen
tru pregătire. „Progre
sul" venise cu cîteva zile 
mai înainte și efectuase 
primele antrenamente, 
conform planificării. Se 
lucrează Intens pentru ri
dicarea la maximum a 
capacității de efort. In
teresant mi s-a părut 
tratamentul de dezobo- 
sire. care turnează după 
fiecare ciclu de antre
namente (2 zile — cite ■ 
2 antrenamente pe zi. o 
zi — un singur antrena
ment — dimineața). Ju
cătorii Bînt eupușl unor 
masaje cu peria, efec
tuate subacvatic. De a- 
semenea. se pare că dau 
rezultate bune și dușu
rile scoțiene (dușuri cal
de șl red, alternativ, 
cele calde avînd o pon
dere dublă). Din păcate, 
nu există zăpadă, care 
să creeze condiții mal 
variate de lucru. Dacă 
aceasta este o lipsă a 
naturii. în schimb, fap
tul că. Ia început de pre
gătire, medicul echipei 
nu se află acolo, consti
tuie o deficiență cu cau
ze subiective, care nu 
pot fi acceptate. De a- 
eemenea. faptul că antre
norul principal, Petre 

Moldoveanu, îșl duce sin
gur munca, fără a avea 
ajutorul necesar din par
tea unui antrenor se
cund. nu poate influența 
decît negativ rezultatele 
activității de la Slănic, 
deși, după cite mi-am 
dat seama, atmosfera Șl 
disciplina sînt dintre ce
le mai bune.

— Dar Sport Club Ba
cău ?

— Echipa băcăuană a 
venit cu 2 zile întîrzio- 
re. din cauză că unii ju
cători — de Ia cursurile 
fără frecventă — aveau 
de susținut examene. Șl 
aici, lipsea medicul I 
Mai mult încă, nu exis
tau nici datele de con
trol ale examenului me
dical. Pe de altă parte, 
jucătorii lucrează cu un 
singur antrenor. Cu cel 
principal : C. Rădulescu, 
Neagu, fostul „prim", 
care a fost anunțat a- 
cum ca ..secund", n-a 
venit. Asta înseamnă că 
nu sînt cele mai indi
cate condițiuni de mun
că. în ’ ciuda intențiilor 
bune pe care le mani
festă atît antrenorul 
principal, cît și jucătorii.

—■ Loturile sint com
plete ?

— Da. cu excepția lui 
Mircea Sandu. Radu Io- 
nescu și Marian Matei 
(Progresul), care se a- 
flau Ia București, in' e- 
xamene. Dar, cunoașteți 
proverbul : ..non multa, 
sed multum". Deocam
dată. Progresul are de
ficitare posturile de ari
pă stingă și vîrf de a- 
tac. iar Sport Club Ba
cău caută soluția cea 
nuii bună pentru postul 
de fundaș stingă.I -

Zilele trecute, după 
nuita vizită medicală, 
zionara C Textila Buhuși 
și-a reluat pregătirile, direct 
în aer liber. în prima perioa
dă, antrenorul Mircea Crețu 
va urmări îmbunătățirea con
diției fizice a jucătorilor, ca
pitol la care fotbaliștii Texti
lei s-au dovedit deficitari în 
turul campionatului, încheiat 
pe locul '13, la 2 puncte de 
„lanternă".

în continuare, sînt preco
nizate mai multe meciuri a- 
tnlcale, în compania unor 
formații din campionatul ju
dețean și a divizionarelor B 
Știința Bacău și Ceahlăul 
P. Neamț.

obiș- 
divi-

PREGĂTIRILE
ARBITRILOR GĂLĂȚEN1

Pentru ca noul 
să-1 găsească pe

sezon fotbalistic 
___ =________  . _ cavalerii fluie
rului din județul Galați In cea 
mai bună formă, el și-au reluat 
pregătirile, încă de la 13 ianuarie. 
Programul de pregătire cuprinde 
lecții teoretice, ținute de arbitrul 
Grigore Blrsan, șl practice, prin 
arbitrarea unor meciuri amicale 
Intre echipele gălățene. Pregătirea 
fizică se efectuează la stadionul 
^Portul roșu", sub conducerea 
arbitrului V. Liga.

In curînd se va deschide la Ga
lați un nou curs de arbitri, cu o 
durată de cinci luni.

r. BTHIOPOL — «oreap.

RELUAT ACTIVITATEA
In ceea ce privește lotul, 

do-uă schimbări: Grosaru a 
primit dezlegare pentru Ști
ința Bacău, iar juniorul A- 
catrini a fost promovat în 
prima echipă.

I. VlERU-coresp.

După o binemeritată va
canță, fotbaliștii de la Vic
toria Roman — locul întii în 
seria I a diviziei G — s-au 
reîntîlnit, în cadrul primelor 
antrenamente, desfășurate pe 
zăpadă.

In vederea returului, an
trenorul Tiberiu Căpățină are 
la dispoziție același lot, de 
19 jucători, pe care speră 
să-1 omogenizeze ,și să-1... ca
lifice în divizia B.

După o perioadă de antre
namente (fără minge), axată 
pe perfecționarea condiției fi
zice, Victoria Roman va sus
ține mai multe partide ami
cale de verificare. Dintre vi
itorii adversari notăm pe 
Ceahlăul P. Neamț șl 0.F.R. 
Pașcani.

G. GROAPA-coneap.

Un ton calm, multă pon
dere în aprecieri, iată domi
nantele raportului prezentat 
dă conducerea secției de fot
bal a Universității Craiova 
la ședința de analiză a turu
lui. O participare largă (con
ducerea secției, secretarul ge
neral al F.R.F. — Florea Tă- 
năsescu, președintele 
C.J.E.F.S. Dolj — Augustin 
Brîndușe, jucătorii de la se
niori și tineret, antrenorii și 
juniorii — ideea aducerii a- 
cestora ni se pare excelentă, 
pentru că au auzit cu un 
ceas mai devreme ceea ce 
se așteaptă de la ei), a con
tribuit ca adunarea să aibă 
reale potența analitice, ea 
atingîndu-șl scopul prin dis
cuțiile temeinice purtate, prin 
poziția fermă care a fost lua
tă față de lipsurile ce s-au 
manifestat în activitatea echi
pei.

Materialul prezentat de pre
ședintele. secției, prof. univ. 
Constantin Boțea, prorector al 
Universității, scurt, dar cu
prinzător, fără introduceri si 
ocolișuri, a arătat că echip? 
studențească a beneficiat de 
condiții dintre cele mai bune 
de pregătire pentru turul a- 
cestui campionat- în vară, ju
cătorii au stat la Predeal a- 
proape trei săptămîni, au be
neficiat de pregătiri în comun 
înaintea fiecărui meci, au fă
cut deplasările cu cele mai 
adecvate mijloace de trans
port, în funcție de distanțe. 
Apoi, pe linie profesională, 
fotbaliștii studenți au fost a- 
jutați, prin meditații, să-și 
pregătească examenele.

Amintind toate aceste efor
turi, se pune întrebarea, ce 
aii realizat pe plan sportiv 
cei ce reprezintă Craiova în 
divizia A ?

în general, bilanțul nu prea 
a satisfăcut. Echipa se află 
pe locul 8, cu 17 puncte, cu 
un golaveraj de 12—12, cu 7 
victorii, 3 e£aluri și 5 înfrîn- 
geri. Unii dintre cei ce au 
luat parte la discuții au de
clarat că locul 8 înseamnă 
prea puțin, că bilanțul este 
departe de posibilitățile e- 
chipei. Iar noi nu putem fi 
decît de acord cu cei ce au 
exprimat acest punct de ve
dere. (Prof. univ. C. Boțea, 
FI. Tănăsescu, A. Brîndușe). 
Alții, însă, (îndeosebi jucăto
rii) au încercat să spună că 
situația n-ar fi chiar atît de 
rea, după cum pare i „Sîn- 
tem pe locul 8, dar ne aflăm 
doar Ia 3 puncte de prima 
clasată, iar campionatul nu 
s-a terminat. Avem de spus 
un cuvint în lupta pentru lo
cul Intîi" (Deselnicu); „tn

mare, am 
bună, care 
nă. Fără unele greșeli, fără 
comportările lamentabile din 
partidele cu Steaua și Pro
gresul, ne puteam afla pe lo
cul 2“ (Ivan); „Față de tu
rurile anterioare, acum a fost 
mai greu. Nimeni nu s-a gă-

avut o comportare 
putea fi foarte bu-

evoluat de loc concludent ? 
Grație jocului bun al apără
rii (Oprea, Plică, Niculescu, 
Mincă, Deselnicu, Bîtlan, Le- 
pădatu), compartiment în care 
Universitatea Craiova a ex
celat, echipa ocupă o poziție 
ia mijlocul clasamentului. 
Înaintarea a rămas însă to-

In turul campionatului, apărătorii craioveni au avut o com
portare bună. Iată-l pe Deselnicu, „dublat" de Bîtlan, încet - 

cînd să-l... stopeze pe rapidi'stul Angelescu
Foto : Dragoș NEAGU

sit însă să scrie un rînd des
pre noi, să ne încurajeze. 
Presa ne-a uitat" (Oblemenco). 
Această părere că Universi
tatea Craiova ar fi neglijată, 
de ziariști, au mai expri
mat-o și alții.

în general, jucătorii care 
au luat cuvîntul au trecut 
mai repede peste tema discu
ției — comportarea în turul 
campionatului — argumentînd 
că returul — prin programa
rea jocurilor — avantajează 
echipa craioveană, că situa
ția se va îndrepta, că obiec
tivul propus — clasarea în 
primele trei locuri — va fi 
realizabil- Să sperăm. Dar, a 
te baza doar pe o progra
mare bună, ni se pare un 
calcul cam superficial. Să se 
fi uitat, sare, că în tur, echi
pa a pierdut puncte acasă, 
că, uneori, a jucat sub nive
lul așteptat, că înaintarea a

tal datoare. Din 12 goluri în
scrise, două sînt, de fapt, 
autogolurile adversarilor. „A- 
ceastă slabă finalizare, se 
spunea în materialul prezen
tat de conducerea secției, se 
datorează faptului că singu
rul jucător care-și asumă răs
punderea șutului la poartă 
este Oblemenco, în timp ce 
Martinovici, Bălan, Neagu sau 
Niță evită acest lucru. Ad
versarii cunosc acest „amă
nunt" și iau măsuri de neu
tralizare a Iui Oblemenco".

Antrenorul 
a prezentat 
care a fost 
jucător. Am 
partide au fost privite cu su
perficialitate de către jucă
tori (Niculescu, Velea, Bălan, 
Niță, Dașcu), că pregătirea u- 
nora prezintă încă deficiențe. 
A-i învăța însă pe Oblemen
co să tragă cu dreptul, pe

turul campionatului
Martinovici cu stîngul, cum 
se cerea în material, ni se 
pare ceva ireal. Altă latură 
trebuie să stea în atenția con
ducerii tehnice. E vorba de 
pregătirea fizică și de cea 
tactică, la nivelul cerut de 
campionat. Participarea la an
trenamente, de la care «-au 
semnalat unele lipsuri, tre
buie privită ca mal multă 
seriozitate. Să nu se uite că 
Oblemenco, Martinovici, Ivan, 
Strîmbeanu, Niță și Neagu 
au evoluat sub valoarea ară
tată în anii precedenți. A- 
ceastă comportare s-a făcut 
simțită în prima parte a tu
rului și în meciurile din ca
drul Cupei europene a tîr- 
gurilor , prilej de compara
ție a jocului practicat de e- 
ehipa craioveană ca cel de 
nivel continental.

Unele rezultate mai slabe, 
anumite „căderi" au fost date 
pe seama programului de în- 
vățămînt. Știm, este de da
toria oricărui sportiv student 
să învețe. Cei mai mulți din
tre ei au știut să-și planifice 
bine atît munca școlară, cît 
și cea sportivă, îneît să ob
țină rezultate meritorii în 
ambele domenii. Să nu uităm 
că fotbalul românesc, în 
confruntările cu cel interna
țional, contează și pe aportul 
echipelor studențești, inclusiv 
Universitatea Craiova.

Printr-o interpretare cît 
mai realistă a situației, fot
baliștii craioveni trebuie să 
înțeleagă că poziția actuală în 
clasament și comportarea în 
unele jocuri sînt departe de 
condițiile ce le-a.u fost asi
gurate la învățătură și la 
sport- Jocul echipei se cere 
mult îmbunătățit. Și aceasta 
nu fără eforturi din partea 
întregului Iot, care dispune de 
forțe și valori apropiate, de 
jucători bine cotați (CÎNDVA) 
în fotbalul nostru. Cind spu
nem aceasta ne gîndim la 
Ivan, Oblemenco, Țarălungă, 
Martinovici, Oprea.

C. ALEXE

Ștefan Coidum 
un material în 
analizat fiecare 

reținut că unele

La Centru! de copii și juniori F. C. Argeș

juniori din actuala echipă, lideră tn campionatul republican (serta a 
ajunge jucători divizionari A ?

CÎND SELECȚIA NU ACOPERA
DECÎT NIȘTE CIFRE...

■ 120 de copii împărfiți în 6 grupe ; 3 antrenori ; bază materială cores- 
seria a Vfll-a a campionatuluipunzătoare ; prima echipă de juniori — lider în 

republican. Aceasta este, însă, esențialul ?

Nu din necesități stilistice 
am optat pentru această for
mulă sintetică, ci obligat de 
realitatea Centrului de copii 
și juniori de la F. C. Argeș. 
Pentru că aici, poate mai mult 
decît la alte centre, avînd în 
vedere rolul primordial al pe
pinierei în cazul unui club 
experimental, eficiența are 
valențe în plus. Și dacă aco
perirea formală a literei re
gulamentului de funcționare 
a acestor centre nu trebuie

acceptată niciunde. Ia clubul 
piteștean trebuie să se afle 
chiar pe lista „inamicilor pu
blici". De ce ? Pentru că 
„menirea de a construi o e- 
chipă, la nivelul performanței 
reclamată de condițiile mate
riale din ce în ce mai bune 
ale clubului, nu poate fi con
cepută în afara asigurării 
„spatelui".

Esențial ni se pare, Insă, 
definirea a ceea ce se ur
mărește să se obțină de la

acest centru : promoții în
tregi, sau valori Individuale, 
apte să acopere la momentul 
oportun, posturile deficitare 
din echipa divizionară ? în 
fapt, atingem aci o problemă 
generală a centrelor de co
pii si juniori : definirea efi
cienței lor. Și aceasta începe 
și se termină cu selecția. Dar 
nu cu selecția formală și care 
obligă să existe pentru fie
care antrenor salariat două 
grupe a cite 20 de copii sau

juniori, d selecția severă șl 
permanentă, pe fundalul ve
rificării candidaților in con
diții de Joc, de sistem com
petitions]. Nu cifrele contea
ză, ci capitalul uman, așa 
cum bine sublinia recent, la 
Pitești, Florea Tănăsescu. se
cretar general al F.R.F.

Și astfel am ajuns la unul 
din punctele nevralgice ale 
problemei, pregnant la cen
trul piteștean : cum se efec
tuează aici trialul permanent, 
menit să aducă pe primul 
plan în preajma vîrstei ju
nioratului mare (17-18 ani) 
valori reale, apte să evolueze 
în echipa divizionară ?

Este evident că aceste cen
tre nu sînt un scop în sine, 
ci unități menite să depiste
ze, să crească și să educe vi
itorii jucători de performan
ță. Să apelăm, deci, pentru 
răspuns, la antrenorul LEON- 
TE IANOVSCHI, responsabi
lul centrului, dedicat de ani 
și ani tinerelor generații de 
fotbaliști piteșteni. prin mina 
căruia au trecut în epoca lor 
de formare Dobrin, Ștefănes- 
cu, Radu, Prepurgel, Cîrciu- 
mărescu, Ariciu și alții. „Tn 
ceea ce-i privește pe micii 
fotbaliști — ne-a spus dînsul 
— esențialul îl constituie, 
după părerea mea, bazata pe 
o lungă experiență, ca aceș
tia să fie crescuți in joc. prin 
joc șl pentru joc. Fără sti
mulul competiției, al com
parării, atît de apropiate virs- 
tei și preocupării școlare, nu 
se poate miza decît pe apa
riții sporadice, întîmplătoare. 
ale unor valori certe. “ 
creștem copiii, pînă 
ani. in incubator. $i 
puține ori trebuie să 
dificăm optica și scara pre
concepută a valorilor, în fața 
unor puști care jonglează ia 
antrenament cu mingea, dar 
care apoi, în condiții de joc, 
în fața Unui complex emo
țional, de voință și de gîn- 
dire spontană, sînt cu totul

Or. noi 
la 15 
nu de 

ne mo-

alții. în afara Capitalei nu 
există nici un sistem compe- 
tițional viabil care să cu
prindă pe micii fotbaliști. în 
baschet, atletism, de pildă, e- 
xistă asemenea inițiative, pen
tru cei mai mici sportivi, în 
fotbal însă, doar juniorii mari 
(17—18 ani) au cu adevărat 
un campionat. Restul e for
malism, inclusiv campionatul 
școlilor generale. Dar, chiar 
și campionatul republican ai 
juniorilor nu acoperă decît 
maximum 5 luni din an. De 
ce să ne mai mirăm atunci 
cînd copiii fug de la fotbal 
spre alte discipline, care le 
pot oferi joaca, dar și între
cerea mult visată ?“

Chiar dacă 
unei nuanțări 
mativ pe care 
buie să-l aibă 
prinderilor de bază — și care 
nu pot fi desprinse de nenu
mărate exerciții individuali
zate, pe baza unui cît mai 
mare număr de exemplificări
— trebuie să subscriem la o- 
pinia antrenorului piteștean. 
Pentru că relevă o carență 
esențială care gravează ran
damentul. în timp, al cen
trelor de copii și juniori.

Și resimțind acut nevoia 
unei confruntări periodice — 
a unor examene, clacă vreți
— clubul piteștean, în cola
borare cu C.J.E.F.S. Argeș, a 
organizat „Cupa tinerelor ta
lente" la care au participat 
12 școli generale, cu copii în
tre 13 și 14 ani. în aseme
nea condiții de regularitate, 
baza de selecție capătă niște 
indici mult mai apropiat! de 
cerințele performanței. Și, de
sigur, dacă ar fi existat 
forme similare, și în anii din 
urmă (deci și preocupări di
versificate în acest sens), ac
tualele promoții de juniori 
mici (născuți între 1953 și 
1955), considerate ca necores
punzătoare, ar fi avut alt ca
lificativ.

simțim nevoia 
a rolului for- 
antrenorul tre- 
în privința de-

Paul SLAVESCU

LOTO-PRONOSPORT
DOUA PREMII DE CITE 

100 000 LEI
LA PRONOEXPRES 

premiile concursului nr. i 
DIN 13 IANUARIE

Extragerea I : Cat. 1. 1 varian
tă 50% a 100 000 lei ; 2. 1,65 a 
46 828 lei ; 3. 10,70 a 7 221 lei ; 4. 
39,60 a 1 951 lei ; 5. 187,75 a 412 
lei ; 6. 4 872,75 a 40 lei. Report 
cat. 1 : 627 602 lei. Extragerea a 
II-a : Cat. A : 1 variantă 25% 
a 100 00o lei : B ; 17,15 a 5 4»1 lei: 
C : 38,10 a 2 472 lei ; D : 1 948,10 a 
60 lei ; E : 113,15 a 200 lei ; F : 
2 621,35 a 40 lei. Report categoria 
A : 144,135 lei. Cîștlgâtorl : Cat.
1 : MURIOTIS GHEORGHE din 
Sullna — Tulcea șl Cat. A : O- 
PRIȘ. TRAIAN din Oradea.

TRAGEREA
EXCEPȚIONALA LOTO
— 26 IANUARIE 1971

La 26 ianuarie 1971, Ad
ministrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează tra
gerea excepțională Loto care 
prezintă participanților o bo
gată listă de premii i auto
turisme DACIA 1 300 și FIAT 
850 în număr NELIMITAT; 
excursii în UNGARIA — CE
HOSLOVACIA — R. D- GER
MANA și POLONIA cu au
tocarul (circa 17 zile), ex
cursii în AUSTRIA cu avio
nul (circa 8 zile), premii în 
numerar de valoare variabi
lă, premii fixe în bani.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare se efectuează 4 
extrageri în 3 faze. în total 
se extrag 26 de numere și 
se atribuie premii pe 7 ca
tegorii.

Se participă pe variante de
2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. 
Cu 15 lei puteți participa la 
toate extragerile.
CÎȘTIGĂTORII EXCURSII
LOR ATRIBUITE LA CON
CURSUL SPECIAL PRONO
EXPRES AL NOULUI AN 

DIN 6 IANUARIE 1971
Categoria O (4 excursii ia 

Paris): 1. Nemțescu Petre — 
Giurgiu ; 2. Dascălu I. Elena 
— Comarnic, jud. Prahova; 
3. Dudenco Ioana — Timi
șoara ; 4. Salgian Margarios 
Antranic — București.

Categoriile II și P (41 ex
cursii în Cehoslovacia): 1. Ru- 
ieacov Victor — București ; 
2. Neubauer Maria — Reși
ța ; 3. Btsericosu Ion — 
București ; 4- Pop loan — 
Cluj ; 5. Nițulescu Iancu — 
București ; 6. Zeicu Maria — 
Constanța; 7. Vișan Iosif 
București ; 8. Petcu Gheor
ghe — corn. Albești, jud. Con
stanța ; 9. Perebinosov Victo
ria — București ; 10. Lazăr 
Vochița — Baia Mare (conti
nuare în numărul de 
miercuri).

Adunări in asociațiile sportive
(Urmare din pag. 1)

realizată și în alți ani, dar de 
fiecare dată ei au scăpat 
șansa de a lupta în turneul 
de baraj, pentru calificare în 
divizia B, datorită unor erori 
de arbitraj. Programarea unor 
cavaleri ai fluierului compe- 
tenți și imparțiali, mai cu 
seamă la categoria „onoare", 
unde sînt mulți sportivi ti
neri, trebuie să preocupe mai 
îndeaproape comisia munici
pală de specialitate".

„în ultimii ani, remarca 
maestrul emerit al sportului 
Viorel Moraru, rugbyștii noș
tri juniori nu se pot plînge 
că nu au avut antrenori. To
tuși, rezultatele obținute de 
echipa asociației nu sînt mul
țumitoare. Remarc cu regret 
că aotualii noștri juniori n-au 
perspective, deși lotul e nu
meros. Am ajuns să vedem 
o echipă pregătită de o an- 
trenoare (Viorel Moraru fă
cea aluzie la formația Școlii 
sportive, ar, 2, pregătită , de

profesoara de educație fizică 
Mariana Lucescu) care luptă 
pentru titlu 1 Cît privește e- 
chipa de seniori, noi trebuie 
să dăm mai mulți jucători 
reprezentativei. E o datorie, 
dacă vreți, a „Grivițel Roșii".

Concluziile dezbaterilor au 
fost susținute de către prof. 
Ion Kunst-Ghermănescu, se
cretar al C.N.E.F.S. Subliniind 
rolul educativ al angajării 
sportivilor, cu toate forțele,

în procesul de producție, 
d-sa a evidențiat pe membrii 
secțiilor de rugby și aeromo- 
dele, cărora — dată fiind va
loarea lor sportivă — va tre
bui să li se acorde și de aci 
înainte, de către consiliul a- 
sociației, tot sprijinul. Con
ducerea activității asociației 
Grivița Roșie a fost încre
dințată tovarășilor Victor 
Bercea (președinte) și Ion 
Gheorghe (secretar).

LA .VOHTA" CONSTANTA- 
PERFORMANTE BUNE, 

DAR DE CE ESTE NEGLIJATĂ
ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ?
Este în afara oricărei îndoieli 

faptul că, după clubul Farul, aso
ciația sportivă Voința ,a meșteșu
garilor constant ui, ocupă locul 
al doilea ca unitate de perfor

manță în acest municipiu. Sînteni 
îndreptățiți să facem, o astfel de 
afirmație avînd în vedere nu nu
mai cele 10 secții care funcționea
ză în cadrul asociației, dar, in

mod special, luînd în considerație 
succesele obținute in anul 1970.

Adunarea generală la care am 
fost prezenți, cu cîtva timp in ur
mă, a evidențiat rezultatele lie- 
cărei secții în parte, dar .totodată, 
a adus la ordinea zilei o problemă 
ele interes major pentru cei 3000 
de membri ai asociației : rămine
rea în urmă și, cîteodată, chiar 
neglijarea sportului de masă.

Să începem cu performanța. Așa 
cum se spunea în informarea pre
zentată de președintele asociației, 
tovarășul Traian Giurcă, „în anul 
care a trecut, toate echipele au 
dat satisfacție". S-au înființat și 
cîteva secții noi, cum ar fi acelea 
de lupte, baschet și oină. Echipa 
feminină de popice, care în ediția 
1969—1970 a terminat întrecerile 
din prima divizie a țării pe locul 
10, se situează, acum, la sfîrșitul 
turului, pe locul doi. Lărgirea lo
tului, prin promovarea unor ele
mente tinere, s-a dovedit a fi un 
act deosebit de binefăcător asupra 
rezul ațelor obținute. Introducerea 
in formație a tinerei Adriana Bo
ne ’«optată și în lotul de tineret 
al țării), ca și buna comportare, 
în toate meciurile, a Aureliei 
Ivan, Floricăl Biru șl Măriei Ch .- 
noiu au ridicat simțitor prestigiul 
celei mai vechi secții a asociației.

Echipele feminine — după cum 
se poate lesne constat* — se si
tuează ți în alte ramuri p© locuri 
fruntașe, baschetbalistele și volei
balistele actîvînd In divizia se
cundă. Fiind echipa (din divizia 
B) cu media de virată cea mai

mică a jucătoarelor — 18 ani — 
Voința (antrenori Eugen Simio- 
nescu și Alexandru Petrică) are 
marț perspective de a înainta că
tre fruntea clasamentului. _

Și celelalte ramuri de sport sînt 
reprezentate în campionatul jude
țean sau municipal (fotbal, hand
bal masculin).

Netreclnd în revistă activitatea 
fiecărei echipe în parte, nu avem, 
însă, dreptul să neglijăm unele 
aspecte care — foarte puțin reie
șite din darea de seamă, dar cu 
mult curaj expuse de vorbitori — 
trebuie să preocupe consiliul aso
ciației constănțeno în ceea ce pri
vește sportul de performanță. S-a 
observat, astfel, foarte judicios, 
că boxul — de a cărui tradiție și 
popularitate nu mai trebuie să 
amintim — trece printr-o perioadă 
de decădere. Aceasta se datorește 
Insuficientei munci de depistare 
a unor talente printre tinerii lu
crători, dar mai ales printre cei 
peste 1000 de ucenici din coope
rația meșteșugărească constănțea- 
nă. Așa cum a reieșit din cuvîn
tul cooperatorilor Tudor Petreanu 
și George Petrescu, atît boxul 
cît și luptele își pot recruta ele
mente chiar din rindul membrilor 
asociației sportive. „Ar fi timpul 
să renunțăm Ia oameni aduși din 
afară, eare nu sînt prin nimic le
gați de asociația noastră. Dispu
nem de suficiente rezerve interne. 
Trebuie, doar muncă pentru găsi
rea lor" — a fost concluzia una
nimă.

Asociația sportivă „Voința" Con

stanța numără 3 000 de membri. 
Dacă numai jumătate din numă
rul acestora ar fi fost antrenați 
în diverse activități sportive de 
masă, reproșurile cu ocazia adu
nării generale nu ar fi fost atît 
de vehemente. S-a spus — și pe 
bună dreptate — că sînt condiții 
pentru a se organiza întreceri de 
volei, tenis de masă și șah, între 
cooperative, între secții, între gru
pele sportive. „Acum, în plină iar
nă — arăta Tudor Petreanu — am 
dori din partea consiliului asocia
ției puțină preocupare pentru or
ganizarea unor campionate, de 
casă. Mărturisesc că acestea au 
fost și pînă acum, dar ntfmaî pe 
hîrtie. Oare ucenicii din secțiile 
și atelierele noastre nu ar putea 
fi atrași spre sport, zmulgîndu-i, 
astfel, tentației ca în timpul liber 
să colinde restaurantele și baru
rile ?" Constatarea și, în același 
timp, întrebarea lansată adunării 
nu a rămas fără ecou. Vicepreșe
dintele Uniunii județene Constan
ța a cooperativelor meșteșugărești, 
tovarășul Mihai Maraloi, s-a refe
rit pe larg, în cuvîntul său, Ia 
această latură a muncii consiliului 
asociației. A fost un adevărat 
*<emnal de alarmă, care a obligat 
conducerea desemnată a asociației 
(președinte — Traian Giurcă, se
cretar — C. Ferenț) să-și includă 
In planul de măsuri, ca sarcină 
permanentă șl obligatorie de înde
plinit, atragerea tuturor celor care 
doresc să se destindă prin sport 
într-o activitate organizată, De a-

ceea, credem că adunarea gene
rală a marcat startul intr-o probă 
nouă : SPORT PENTRU TOȚI 
COOPERATORII.

★

în zilele care an trecut de Ia în
ceputul anului, in municipiul și 
județul Constanța s-au ținut și 
alte adunări de analiză a activită
ții și pentru desemnarea consi
liilor asociațiilor sportive î Mobila, 
Energetica, și Petrolul Constanța, 
Ideal Cernavodă. I.G.C. și Auto
buzul Medgidia și altele.

Despre adunarea de la asociația 
Victoria Saligni ne-a relatat vice
președintele consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, 
prof. Dumitru Panait. „Toți cei 
prezenți la adunare au fost una
nimi în a recunoaște că în anul 
1970 s-a simțit o intensă activi
tate sportivă. Campionatul intern 
Ia tenis de masă, șah și fotbal * 
reușit să atragă pe toți cci aproa
pe 900 de membri ai asociației 
sportive. Prin contribuția volun
tară a salariaților întreprinderii 
metalurgice s-au amenajat un te
ren de fotbal șl unul de volei. 
Adăugind acestei zestre — tn a 
doua jumătate a anului trecut — 
și sala de sport, avem o imagina 
clară a preocupării consiliului 
asociației (sprijinit permanent de 
organizația de partid, șl de comi
tetul sindicatului) pentru ca oa
menii să simtă că fao parte 
dintro organizație eportivă*,



be Ieri b Început la Garmisch-Partenkircheri

CONGRESUL „INTERSCHI"

TURNEUL DE BASCHET DE LA VARȘOVIA

Echipa Bucureștiului - victorioasă asupra 
selecționatei Belgradului și învinsă de Legia

VARȘOVIA; 18 (prin tele
fon). Duminică seara, selecțio
nata Bucureștiului a pierdut 
intîlnlrea cu Legia Varșovia. 
Deși Georgescu (32 p). Popa 
(19 p) 61 Pîrșu (16 p) au ju
cat excelent, echipa bucureș- 
.taană a părăsit terenul învinsă 
cu scorul de 101—93 (56—45) la 
aceasta, contribuind și arbitra
jul părtinitor (în ultimele mi
nute decisive) prestat de po
lonezii Klimaj și Rhrzanomski.

Luni dimineață, sportivii ro
mâni au evoluat în compania 
formației Belgradului (de fapt 
Radnicki. clasată pe locul IV 
in campionatul Iugoslaviei) și, 
în ciuda faptului că adversarii 
au menținut permanent pe te
ren trei jucători de peste 2 m 
și unul de 1,95, au învins cu 
75—72 (40—36). Reprezentativa 
Bucureștiului a condus majo-

ritatea timpului, dar In re
priza secundă a fost ajunsă. 
Ea a obtinut succesul de-abia 
în ultimele minute, într-un fi
nal dramatic. Cele mal multe 
puncte: Georgescu 18, Popa 
14. Dudescu 12. respectiv Ma- 
rovici 18. Karati 16, Bîzjak 14, 
Ivkovici 10. Au arbitrat bine 
Kostin (U.R.S.S.) si Bedranski 
(Polonia).

Alte rezultate: grupa A: 
Belgrad—Legia Varșovia 101— 
93. Moscova—Sofia 87—54 (e- 
chipa Moscovei este virtuală 
ciștigătoare a grupei, cea a 
Bucureștiului are șansa Să se 
claseze pe locul patru) ; grupa 
B : Viena—Polonia Varșovia 
96—75, A.Z.S. Varșovia—Buda
pesta 107—70. Budapesta—Viena 
78-66. A.Z.S.—Praga 103—79.

ALBULESCU

Turneele de șah din Olanda
Festivalul șahist interna

țional din Olanda a conti
nuat Ia Wijk an Zee cu în
trecerile celor trei turnee 
principale, în grupa maeștri
lor șahistul român Victor 
Ciocâltea l-a învins pe olan
dezul Krabbe. Jansa a cîș
tigat Ia Danov și Denker la 
Minici. în clasament conduc 
Adorjan (Ungaria) și Jansa 
(Cehoslovacia) cu cîte 31/2 P, 
urmați de Timman (Olanda) 
și Forintos (Ungaria) cu 3 
p și cîte o partidă întrerup
tă, Giocâltea (România), Mi
nici (Iugoslavia) și Claussen 
(Danemarca) cu cîte 3 p etc- 

în turneul rezervat mari
lor maeștri se remarcă tînă- 
rul jucător suedez Ulf 
Andersson . (în vîrstă ele
19 
cu 
Hort 
loc cu cîte 3V2P, fiecare.-

A început și turneul femi
nin. în runda inaugurală 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate i Lazarevici — Poli- 
hroniade 1—0 ; Kușnir — 
Timmer 1—0 ; Katia Jovano- 
vici — Vreeken remiză; Vo- 
kralova — Heemskerk 1—0 ț 
Ivanka — Tuk 1—0.

La lucrări participă și o delegație românească
Intre 17 și 23 Ianuarie la Garmisch-Partenkirchen se desfășoară cel 

de-al IX-lea Congres internațional pentru învățămîntul schiului, congres care 
are loc la fiecare trei ani. El se preocupă în sctllu'
lui modem și

în cursul ultimelor decade 
schiul a devenit unul din 
sporturile cele mal populare 
în multe țări de pe glob. Ca 
rezultat al importanței mereu 
creseînde numeroase regiuni 
muntoase au fost deschise va
lurilor de schiori. Congresul 
„Interschi" are în vedere toc
mai expansiunea Viitoare a 
acestui sport în care învăță-

do elaborarea unei metode de învățămînt standardizate. 
mintal a devenit o problemă 
de mare importanță ce nu 
mai poate fi limitată numai 
Ia fiziologie și Ia tehnică. 
Bineînțeles că programul 
foarte încărcat al Congresu
lui. ia care participă direct 
prin susțineri teoretice sau 
demonstrații practice peste 23 
de națiuni, este în același 
timp un excelent mijloc de

promovare a respectului re« 
ciproe, a prieteniei el a aju
torului pe cars schiorii și-l 
datorează pe pîrtll șl în afara 
lor. La Congresul „Interschi 
din anul acesta participă șl 
o delegație a schiului româ
nesc, formată din prof. ViiS 
gll Teodorescu, prof. Mihal 
Bîră șl dr. Cornel Doboșlu.’

C. C. E. LA VOLEI MASCULIN

PE TRASEELE CUPEI,

HANDBALISTELE DIN R. D. GERMANĂ 
DOMINĂ PLUTONUL

suedez 
vîrstă

ani), care împreună
cehoslovacul Vlastimil 

își împart primul

Leeds United, lider în campionatul englez, a învins sîmbătă 
în deplasare pe West Ham United eu 3—2. Iată o fază din 
acest meci: un duel între Clarke (Leeds) și Lampard (dreapta) 

Telefoto l A.P.-AGERPRES

an

SPANIA : LUPTA STRINSA 
PENTRU PRIMUL LOC 

în etapa a 18-a a cam
pionatului, F. C. Barcelona a 
fnvins cu scorul de 2—1 e- 
chipa Celta Vigo, iar Valen
cia a terminat la egalitate i
2— 2 cu Sevilla- Alte rezulta
te i Atletico Madrid — Sara
gossa 3—0 ; Malaga — Saba- 
dell 1—0; Gijon — Elche
3— 1 ; Real Sociedad — Es- 
panol Barcelona 1—0; Atle
tico Bilbao — Las Palmas 
1—0; Granada — Real Ma
drid 2—0.
1. F.C. Barcelona 15 12 2 4 30-15 26
2. Atletico Madrid

15 10 5 3 27-13 25
3. Valencia 18 10 5 3 25-13 25
4. Atletico Bilbao 18 9 5 4 27-16 23
5. Real Madrid 18 8 S 5 32-17 21

i BELGIA: FRUNTAȘELE 
ÎNVINGĂTOARE

Rezultatele înregistrate In 
etapa a 17-a i Crossing — U- 
nion 3—0; St. Trend Wa- 
regem 2—1; Antwerp — La 
Gantoise 2—2; Beveren —Be- 
erschot 0—0 ; Anderlecht — 
Diest 1—0; F. C. Bruges — 
Racing White 4—0 ; Standard 
— Charleroi 2—0; Lierse — 
F,: C. Liege 2—0.
1. Standard
2. F.C. Brugea
3. Anderlecht

OLANDA: AJAX ÎNVINSA
Dapă disputarea a 18 eta

pe, în campionatul olandez

J1

17 12 4 1 37—11 28
17 11 * 2 35—17 26
17 12 1 4 33—15 25

echipele ADO Haga și Fei- 
jenoord Rotterdam sînt la e- 
galitate de puncte. Rezultate 
din etapa a 18-a i Sparta Rot
terdam — Excelsior Rotter
dam 2—0 ; Telstar — F. C. 
Twente 0—0; Volendam — 
P.S.V. Eindhoven 0—2; D.W.S. 
Amsterdam — N.A.C- Breda 
1—0 ; ADO Haga — Holland 
Sport 0—0; M.V.V. Maastricht 
— Ajax Amsterdam 1—0. 
Clasament i
1. Feljenoord
2. ADO
3. Sparta
4. Eindhoven

15 12 5 1 35—14 25
15 12 5 1 34—11 25
18 11 6 1 32—13 28
18 12 3 3 40-11 27

Ml

GRECIA: PANIONIOS 
PIERDE PRIMUL LOC

Etapa a 16-a a campiona
tului s-a soldat cu următoa
rele rezultate i A.E.K. — Pa- 
nienios 1—0 ; Panathinaikos 
— P.A.O.K. 3—0; Panserai- 
kos — O.F.I. 0—1; Kavala — 
Aris 2—1; Veria—Olympia- 
kos 0—0 ; Ethnikos — Proo- 
deftiki 1—0 ; Egaleo — Fos- 
tir 2—1.

în clasament cenduo echi
pele Panathinaikos și A.E-K. 
cu cîte 41 de puncte fiecare, 
urmate de Panionios, Hera- 
klis — 39 puncte etc.

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

cei prezenți, datorită evolu
ției palpitante a scorului. 
După un început echilibrat 
(2—2, min. 6, 3—3, min. 8, 
4—4, min. 13), băcăuanii, au 
luat pentru prima și ,ultima 
oară avantaj 1 5—4 (min. 14). 
Din acest moment, formația 
din Brașov, jucînd mai atent 
în ap'ărare și. folosind finali
zări variate, ceea ce a soli
citat foarte mult apărarea 
băcăuană, a luat cenducerea 
și s-a detașat clar pînă Ia 
fșauză. Cu recunoscuta lor 
ambiție, handbaliștii din Ba
cău n-au abandonat lupta și 
cu toate că la începutul re
prizei secunde brașovenii 
și-au menținut avantajul (9—6 
în min, 33, 10—7 în min. 37), 
ei au reușit surprinzător să 
egaleze i 10—10 (min. 49). Și 
astfel, în ultimele 11 minute 
am asistat la e pasionantă 
cursă de urmărire, cîștigată 
pînă la urmă — pe merit — 
de ' echipa antrenorului Ion 
Donca.

Au marcat I Sclpnidt 5, Al
lies 4, Messmer 3,’ Lechner 2, 
Radu — pentru Dinamo Bra
șov, Cervenka 4, Avramescu 
3, Botrn 3, Georgevici 2, Os- 
tâche și Păcuraru — pentru 
Sport Club Bacău.

Au arbitrat i Th. Curelea 
și Pe.tre Țîrcu (ambii din 
București).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA LOVRIN 
16—11 (7—7). Studenții bucu- 
reșteni au cîștigat după mul
te emoții în fața unui adver
sar mai agresiv ca niciodată. 
Atît de agresiv, îneît după 
12 min. Știința Lovrin con
ducea — spre surprinderea 
generală — cu 4—1 1 Am cre
zut că este vorba doar de 
un simplu foc de paie, .însă 
bucureștenii — continuînd să 
joace neatent și fără vlagă 
în apărare — au fost multă 
vreme dominați, reușind abia 
în min. 38 să întoarcă rezul
tatul în favoarea lor. în tot 
acest interval de timp, am 
admirat curajul handbaliș- 
tilor din Lovrin. Ei ar fi me
ritat — sentimental vorbind 
— ca satisfacție un meci e- 
gal. Dar, în finalul întîlnirii, 
studenții n-au 
nimic, galopînd 
victorie.

Au marcat:
Chicidt 4, Voinea 3, Stef 2, 
Chircu, Anton și Paraschiv 
pentru Universitatea Bucu
rești, Zamfirache 4, Riegel- 
mayer 4, Român u 2, Koch — 
pentru Știința Lovrin.

Au arbitrat i Otto Leikep 
și Egon Ziska (ambii din Si
biu).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — POLITEHNICA GA
LAȚI — 13—12 (8—6). în-

ceputul a aparținut studenți
lor gălățeni care, fără să se 
lase impresionați de siguran
ța cu care evoluau colegii lor 
din Timișoara, aflați pe te
ren propriu, au „închis" bine 
apărarea și au jucat econo
mic în atac- Ei au condus cu 
2—1, 3—2 și 5—4 (min. 17), 
cînd au reușit să înscrie, fiind 
în inferioritate numerică. La 
acest scor, antrenorul C. Ju
de îl introduce în poartă pe 
Negavan (în locul lui Biră- 
escu) și, brusc, partida își 
schimbă cursul. Timișorenii 
egalează și, apoi, se detașea
ză, ajungînd să conducă cu 
11—6 în. min. 40. Aici, însă, 
jocul ia o nouă turnUră i gă-

mai „iertat" 
sigur spre

Schuman 4,

în sala Olimpia din Ti
mișoara sînt programate 
astăzi meciurile etapei a 
XV-a (ultima a acestui 
turneu de sală):

Ora 15 î Știința Lovrin
— Dinamo Brașov ; ora 
16,15 î Universitatea Cluj
— Politehnica Galați; ora 
17,30 i Universitatea Bucu
rești — Dinamo București: 
ora 18,451 Politehnica Ti
mișoara — Steaua Bucu
rești ; ora 20 s Voința 
București — Sport Club 
Bacău.

Campionatul de hochei
(Urmare din pag. 1)

M. Ciuc, respectiv Vereș 
(min. 17). Czlkil (min. 20) si 
Lenard (min. 48).

Au condus C. Sgîncă șiC. 
Bănică.

STEAUA—I.P.G.G. 8—1 (2-1,
5—0, 1—0)

Al doilea meci al cupla
jului a prilejuit un adevărat 
galop de sănătate pentru ho- 
cheiștii de la Steaua, care 
și-au întrecut adversarii de 
o manieră mai evidentă chiar 
decît o oglindește scorul fi
nal Exceptînd prima treime 
de joc. în care replica tine
rilor de la I.P.G.G. a fost 
mai decisă, evoluția jucători
lor fiind mai aproape de cea 
a partenerilor de întrecere, în 
următoarea Steaua s-a dis
tanțat la 7—1. dar a ratat 
posibilitatea de a mai în
scrie cel puț’n două-trei go
luri.

Judecind după scorul de 
1—0 al reprizei a treia, cine-

va care n-a asistat la partidă 
ar putea-o considera echili
brată, în realitate, însă, mili
tarii s-au aflat majoritatea 
timpului în fața porții luiNe- 
tedu, dar n-au . mai putut în
scrie. ratind ocazii peste o- 
cazii. din cauza — în special 
— căutării poziției ideale de 
șut. Cele 9 puncte ale parti
dei au fost realizate în or
dine de: Iordan (min. 3), 
Varga (min. 11), Niță 
(I.P.G.G.) — min. 19, Biro 
(min. 24), Iordan (min. 30), 
Varga (min. 37), P. Sgîncă 
(min. 38), Fodorea (min. 40) 
și Calamar (min. 55). Au con
dus F. Gubernu și M. Pres- 
neanu. Singura noiă discor
dantă- la atmosfera de sporti
vitate a produs-o Valentin 
Stefanov, eliminat 10 minute, 
în urma unor injurii adre
sate arbitrilor.

PROGRAMUL DE AZI 
Ora 16: I.P.G G.—Avlntul 

Gbeorghienî
Ora 18,30: Dinamo—Avîntul 

M. Ciuc

lățenii schimbă sistemul de 
apărare, trec la un „5+1“ ac
tiv și se apropie amenințător: 
10—11 (min. 47). Finalul este 
palpitant, timișorenii obți
nînd o victorie la limită pen
tru care au fost nevoiți să 
muncească enorm.

Au marcat! Cîrlan 5. Fen- 
dte.r 5, Schon, Oprescu și 
Ivan — pentru Politehnica 
Timișoara, Văduva 6, Menan 
4, Condrea și llornea — pen
tru ' Politehnica Galați.

Aii condus i Gh. Popescu 
și I. Pândele (ambii din 
București).

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 19 
—17 (13—9). Au marcat t Bo
ta 5, Moldoveanu 4, Samungi 
4, Licu 2, Papp 2, Nica și 
Dan Marin — pentru Dinarho 
București, Shobel 5, Panțîru 
4, Capră 3, Tudosie 2, 
Schmidt 2, Stuparu — pentru 
Universitatea Cluj. Au arbi
trat i D- Purică și V, Erhan 
(ambii din Ploiești).

După 14 etape, clasamen
tul arată astfel: 1. Steaua 
23 p ; 2. Dinamu București 
23 p; 3. „U“ București 21 p ; 
4. S.C- Bacău 13 p; 5. Poli 
Timișoara 13 p; 6. „U“ Cluj 
12 p; 7. Voința București 11 
p ; 8. Poli Galați 10 p ; 9. Di
namo Brașov 9 p; 10. Știința 
Lovrin 5 p.

PÎNĂ LA „SFERTURI-
începind din luna octombrie, 

22 de echipe masculine de vo
lei au fost angrenate în com
petiția de prestigiu care este 
C.C.E. întrecerile au început 
pe șapte trasee, care, confo)*m 
schemei întocmite de comisia 
cupei, converg spre marea fi
nală. Dar să pornim pe trase
ele care au dus la desemnarea 
celor 8 echipe calificate în 
sferturile de finală... Pe pri
mul culoar al schemei, au 
concurat. în 16-imi. formațiile 
Andcrlecht Bruxelles și „Ra
cing Club de France Par's”. 
Voleibaliștii francezi au cîș
tigat ambele meciuri cu ace
lași scor: 3—1, calificîndu-se 
în optimi, unde au întîlnit re
dutabila formație mosco vi tă, 
T.S.K.A. Campionii Franței au 
dat o replică neașteptată ad
versarilor în primul joc. cis- 
tigîndu-le acestora 2 seturi ! A- 
poi au cedat, în a doua par
tidă. desfășurată tot la Pa
ris, cu 0—3. Prin urmare, 
Ț.S.K.A. Moscova s-a calificat 
în sferturi-

Pe culoarul al doilea, echi
pa Atletico Madrid a învins In 
preliminarii, cu 3—0 in am
bele meciuri, pe ..O Porto”, 
campioana Portugaliei, apoi a 
cedat cu 1—3 (la Madrid) și 
0—3 la Budapesta In fața lui 
Csepel. în optimi, o inii ini re 
puternică : Csepel—Ț.S.K.A.
Sofia. Primul joc. programat 
la Budapesta, a adus o dară 
șl surprinzătoare victorie a 
maghiarilor (internaționalul 
Buzek făcind un joc formida
bil). Se părea că Csepel se 
va califica pentru turul urmă
tor. Dar. la Sofia. Ț.S.K.A. și-a 
luat revanșa învingînd tot cu 
3—0, dar la diferențe de scor 
mai mari, obținînd calificarea.

După eliminarea din cursă a 
campioanei —
cehoslovacă 
Brno (fostă 
întîlnit în 
Istanbul, de 
tegoric cu 3—0 în ambele par
tide calificîndu-se în sferturi.

Un sprint formidabil a avut, 
pe culoarul IV, Dinamo, Tira
na care, după ce a învins pe 
Panathinaikos Atena cu 3—2 
(la Atena) si 8—0 (la Tirana), 
a furnizat o surpriză de ră
sunet. calificîndu-se in dauna 
lui Mladost Zagreb (1—3 si 
3—01).

Pe culoarul al cincilea. U.S.C. 
Munster campioana R.F.G. a 
eliminat pe O.S.I. Oslo cu 3—0 
și 3—0. dar a capotat, cum 
era si firesc, in fața campioa
nei R. D. Germane, S. C. Leip-

zig, fără a ciștiga vreun set 
în cele două manșe.

După ce a învins la Ztirich 
cu 3—1 și 3—0 pe Spada, cam
pioana Elveției, formația Le
gia Varșovia a eliminat apoi, 
în 16-imi. pe Panini Modena, 
campioana Italiei. Calificarea 
a fost asigurată chiar. în pri
mul joc. cînd polonezii au cîș- 
tigat cu 3—2 în deplasare.

In fine, pe culoarul 7. pe 
care a intrat și echipa cam
pioană a României, Steaua 
București, s-au întîlnit în pri
ma fază formațiile Deltalloyd 
AMVJ Amsterdam și Hapoel 
Tel Aviv. Olandezii s-au ca
lificat pentru optimi. în ca
drul cărora au întîlnit pe Stea
ua. Rezultatele se cunosc: 
0 în ambele meciuri pentru 
leibaliștii români.

Așadar în sferturile de 
nală ale C.C.E. au obținut 
lificarea următoarele formații: 
Ț.S.K.A. Moscova, Ț.S.K.A. So
fia, Zbrojovka Zetor Brno, Di
namo Tirana. S.C. Leipzig, Le
gia Varșovia. Steaua București. 
Acestora li se alătură,, din a- 
ceastă fază, deținătoarea tro
feului din ediția precedentă, 
Burevestnik Alma Ata. Se vor 
întilni Ț.S.K.A. Moscova cu 
T.S.K-A, Sofia. Zbrojovka Ze
tor Brno cu Dinamo Tirana, 
S.C. Leipzig cu Legia Varșovia 
și Steaua cu Burevestnik Alma

3— 
vo-
fi- 
ca-

In C. C. E

• Jucătoarele maghiare au 
progresat considerabil • Echipa 
română a avut un final de sezon

Cu un sezon înaintea cam-, 
pionatului mondial, reprezenta
tiva R. D- Germane continuă 
să conducă plutonul celor mal 
bune echipe de handbal fe
minin din lume de o manieră 
care o instalează ca principală 
favorită a marii competiții pro
gramate în Olanda. Hochmuth, 
Braun, Czelake ți coechipierele 
lor au Ctștigat toate turneele 
la care au luat parte în anul 
trecut, au învins în 14 partide 
si au pierdut doar două, la 
limită (14—15 țl 7—S), în fata 
Cehoslovaciei, realizînd un 
procentaj excelent in clasa
mentul pe care l-am alcătuit 
pe baza celor 66 de partide in
tentări 
luni.

disputate In cela 12

1. R.D. GERMANA
16 14 0 2 206—149 87% 
15 9 3 3 176—145 70% 

_______ 13
4. ROMANIA 11
5. Cehoslovacia

18
6. Danemarca
7. R.F. a Germaniei

2. Ungaria
3. U.R.S.S. 8 1 4 165—144 65%

6 0 5 140—118 54%

8 2 8 185—192 50%
6 3 0 3 70—75 50%

9~3~2 4 101— 98 44%
4 0 8 126—171 33%128. Polonia —----------- ---------- ..

9. Iugoslavia 11 3 17 105—104 31%
10. Norvegia 10 2 1 7 89—107 25%

Exceptând pe ocupanta lo
cului I, clasamentul de mai

alt& 
jrud 

de
sc-

-_____ _ _________ fre*
turnee de' anvergură desfășu
rate în R. D. Germană. Iu
goslavia Si România. în care 
ordinea participantelor diferă 
foarte multe „BERLIN : 1 R.D. Germană, 
2. Iugoslavia. 3. Cehoslovacia, 
4. Danemarca, 5. Polonia, 6. 
Bulgaria. 7. România ;

MOSTAR: 1. R. D Germa
nă, 2. Ungaria, 3 U.R.S.S., 4. 
Iugoslavia. 5. Cehoslovacia, 6. 
Norvegia ;

TIMIȘOARA 7 1. R.D. Ger-, 
mană, 2. România. 3. Ungaria,' 
4. Cehoslovacia. 5. U.R.S.S., 6. 
Iugoslavia. 7. Polonia.

O serie de formații —■ 
U.R.S.S., Danemarca, dar mal 
ales Iugoslavia, clasată abîa pa 
locul IX — au pierdut locuri 
prețioase în acest clasament; 
In schimb, formația Ungarie! 
(a realizat cel mal spectacu
los progres), a României și a 
Cehoslovaciei ocupă Ia finele 
lui 1970 poziții superioare.

După un început mai slab,' 
cu înfrîngerl în fața Poloniei 
(14—15), Danemarcei (8—9) -șl 
R. D. Germane (12—14). care 
i-a adus doar locul 7 în turneul 
din luna martie, selecționata 
României a avut un final de 
sezon mai mult decît reu
șit. cu victorii asupra Un
gariei. Uniunii Sovietice și Ce
hoslovaciei (în deplasare). în
trecerile pentru „Trofeul Car- 
pați“ au demonstrat tuturor 
specialiștiloT că naționala ro
mână se află în plină ascensi
une și că ea 
vînit greu de 
rile viitorului

sus ne Indică, o cu totul 
ordine Ierarhică a celor 
bune formații feminine 
handbal în comparație cu 
zonul 1969. El are Ia bază

va avea un cu- 
spus în Întrece-,
C.M.'

Ad. VASILIU

Oii

Finlandei, echipa 
Zbrojovka Zetor 
Spartak Brno) a 

16-imi pe E.T.T. 
care a dispus ca

10 2 1 7 89—107 25%
Aurelian BREBEANU

In imaginea noastră, selecționata R. D. Germane, cîștigătoarea „Trofeului Garpați” ’70la handbal
în prima întâlnire dintre 

Odeva I-Ilohovec, campioana 
Cehoslovaciei, și F. C. Niirn- 
berg contînd pentru sfertu
rile de finală ale C.C.E. la 
handbal feminin s-a înregis
trat un rezultat de egalita
te ! 10—10 (7—6). Gazdele,
care porneau mari favorite, 
au condus în majoritatea 
timpului, dar formația vest- 
germană a reușit să egaleze 
în ultimul minut. Au mar
cat ! Mihalcicova 4, Krizano- 
va 3, Haljakova, Kolarova, 
Danadova, respectiv, Bauer 4, 
Herchenbach 3, Reitwiess- 
ner 3.

La Dortmund, în fața a 
11 000 de spectatori (dintre 
care 4 000 spanioli), V.f.L. 
Gummersbach a întrecut for
mația Granollers Barcelona 
cu scorul de 25—14 (13—8) în 
primul joc al sferturilor de 
finală din C.C.E. la handbal 
masculin.

Importante hotăriri ale Federației
internaționale de atletism

• România a fost promovată în grupa elitelor
Recent ne-a parvenit procesul verbal al congresului Fe

derației internaționale de atletism (au fost prezenți reprezen
tanții a 129 de federații naționale) din 1970 de la Stockholm. 
Cu acest prilej au fost luate unele hotăriri importante pentru 
viitoarea activitate atletică. Iată cîteva dintre acestea:

• La J.O. de la Munchen, 
pentru prima oară, cursa de 
10 000 m se va desfășura cu 
serii șl finală, ca toate cele
lalte alergări pe pistă.

e în programul concursu
rilor de atletism de la J.O. 
va fi inclusă o zi de pauză.

• Standardurile de partipa- 
re la J.O. din 1972 vor fi sta
bilite și comunicate în, luna 
mai a acestui an. Ele vor

RANDY MATSON 20,67 m LA GREUTATE
. Rezultate excelente în concursul atletic (pe teren 
acoperit) de la Los Angeles : R, Matson 20,67 m (a 
egalat cea mai bună performanță mondială) și 
Feuerbach 20,(14 m la greutate; Seagren 5,32 m și 
Railsback 5,20 m la prăjină; Young 8:42,2 și Kval- 
heim 8:44,2 pe 2 mile.

trebui realizate de la 1 mai 
1971 și pînă în preajma Jocu
rilor.

• A fost revocată hotărîrea 
anterioară privind obligati
vitatea ca pantofii de atle
tism să aibă culoarea albă, 
în schimb, a fost respinsă 
definitiv propunerea ca pan
tofii să poată avea mai 
multe cuie decît numărul 
obișnuit astăzi (este vorba 
de pantofii așa-ziși „miria- 
pozi“).

• Dacă la J. O. nu se va 
admite, ca și pînă acum, 
nici un fel de inscripție pu
blicitară pe echipamentul de 
prezentare, pentru celelalte 
competiții au fost însă apro
bate asemenea inscripții, 
chiar și pe numerele de 
curs.

• Pentatlonul feminin 
va desfășura, în viitor,
într-o singură zi de concurs.

• Proba de 3 000 m plat

a fost inclusă în programul 
concursurilor feminine.

• A fost aprobată, pentru 
probele de marș, utilizarea 
pantofilor cu toc înalt 1

• A fost respinsă ideea 
potrivit căreia omologarea 
recordurilor mondiale , în 
probele de alergări să fie 
făcută numai în cazul unui 
cronometraj electric.

• Congresul a ratificat ho- 
tărîrea ca în viitor sportivii 
din R. P. D. Coreeană să 
concureze sub titulatura ofi-

nu ca 
Coreea

cială a țării lor, 
pînă acum sub cea 
de Nord.

• Procedîndu-se 
irea repartizării __
țări în grupe valorice,

ȘÎ 
de

la

con-

se
doar

revizu- 
diferitelor 

_ . - ----- -, RO
MANIA A FOST PROMO
VATA DIN GRUPA A 
ÎN CEA AA, alături de 
Anglia, Australia, Franța, 
R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Polonia, S.U.A, 
U.R.S.S. etc. Este o dovadă 
a prestigiului de care se 
bucură astăzi, pe plan mon
dial, atletismul din țara 
noastră.

BOBERII ȘI-AU ÎNCEPUT

Pe pîrtia de ia Cervinia 
s-au desfășurat primele cobo- 
rîri de control în vederea 
campionatelor mondiale de 
bob 2 persoane, programate 
sîmbătă ți duminică. Cel mai 
bun timp al zilei a tost în
registrat de echipajul italian 
Vicario-Del Fabro cu 1:11,71,

In două manșe, cea mai 
bună performanță a fost 
realizată de echipajul italian 
Glompagnoli-Bonichon 
2:24,15.

Două accidente fără urmări gra
ve au marcat aceste prime 
trenamente. Bobul nr. 1 al S.U.A. 
s-a răsturnat Intr-un viraj, con-

CU

an-

PREGĂTIRILE LA CERVINIA
ducătorul său, Paul Lamey su
ferind fractura nasului. Cel de-al 
doilea bob al S.U.A. a ajuns 
la sosire fără frinar, care a că
zut din bob in cursul coboririi.

Ecberii români, care au 
participat la campionatele eu
ropene de la Igls, vor face 
primele coboriri de antrena
ment in zilele ce urmează.

DIN NOU 
PATRICK RUSSEL

Tn proba de slalom uriaș, con
tînd. pentru „Cupa mondială", 
desfășurată ieri la Adeboden, pe 
primul loc s-a clasat, după două 
manșe Patrick Russel cu 2:23,47, 
urmat de Gustavo Thoenl cu 
2:24,95 și I-I. Duviilard cu 2:25,43.

FLORIN GHEORGHIU LA A DOUA VICTORIE
te turneul Internațional de șah 

de la Adelaida (Australia), Flo
rin Gheorghiu a repurtat a doua 
victorie. El l-a învins pe austra
lianul Rudzitish. După două run-

de. In clasament conduc marii 
maeștri Portlsch, Matanovlcl, 
Schmidt șl Gheorghiu, toți cu 
cile 4 p.

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI — 
IN TURNEUL SUD-AMERICAN

Echipa de fotbal Dinamo București și-a început teri turneul 
iu America de Sud, printr-uti meci susținut în capitala Perului. 

Dinamoviștii au evoluat în cadrul unui cuplaj, jucînd în 
meci vedetă cu Universitari» Lima, după partida de deschi
dere dintre Velej Mostar (iugoslavia)—Juan Aurich (Peru) 
Datorită diferenței de fus orar, rezultatul meciului îl vom 
insera în numărul de miine al ziarului.
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