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DIMENSIUNI SPORTIVE IN ANII CINCINALULUI
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1966—70, etapă importantă
în afirmarea sportului românesc
/n ansamblul sportului 

mondial, a cărui arie 
de performanță se lăr- 

gește necontenit da la un an 
la 'altul, România ocupă con
stant un 
exprimat în 
poate da convingător prin 

(succesele 2, _ 
'purtate da reprezentanții săi 
'în marila competiții spor
tive internaționale, cum a? 
fi Jocurile Olimpice* campio
natele mondiale și europene, 
numeroase alte confruntări de 
anvergură pe plan european 
sau chiar mondial, întîlniri o- 
ficiale sau amicale, prin re

cordurile mondiale sau eu
ropene, prin clasarea Româ
niei socialiste pe locuri de 
frunte la marile competiții.

In această privință este pe 
deplin elocventă poziția pe 
care s-a aflat sportul româ
nesc la cea de a XlX-a edi
ție a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Giudad de Mexico, 
locul 10 în clasamentul pe 
medalii și tocul 12 întocmit 
prin totali zarea punctelor, 
din 107 țări participante. Nu 
este de toc puțin lucrul fap
tul că la Olimpiada mexi
cană în urma țării noastre 
s-au clasat Suedia, Italia, 
Brazilia, Noua Zeelandă ș.a., 
state cu o mai îndelungată 
tradiție sportivă decît a noa
stră, cu instituții sportive^ de 
prestigiu în lumea întreagă.

loc fruntaș, 
mod cit se

de prestigiu re-

L
0 ARIE LARGĂ l

PERFORMERILOR
Ceea ce este foarte impor

tant, vorbind despre această 
ediție a Jacurilor, ca și de
spre diferite alte competiții 
de anvergură, este faptul că 
România nu s-a impus doar 
în una-două discipline spor
tive, ci în mult mai multe. 
In Mexic au urcat pe podiu
mul de onoare atlete și scri- 
meri, luptători și canoiști, 
trăgători și boxeri. Ha fel s-au 
petrecut lucrurile Ia campio
natele lumii care nu mal 
sint doar ale boberilor, ca 
înainte de 23 August 1944, 
ci și ale canotorilor, boxeri
lor, luptătorilor, scrimerilor, 
atleților, popicarilor, handba- 
li.știlor etc.

MEDALII SI TITLURI DE CAMPIONI

*) Majoritatea acestor recorduri au fost stabilite de atletă (olanda Balaș Soter

1956—60 19Q1—65 1966—70

Jocuri Olimpice 22 (2
ediții)

12 16
Campionate mondiale 8 14 22
Campionate europene 8 20 22
Cupa campionilor europeni — 12 8
Recorduri olimpice 3 2 2
Recorduri mondiale 17’) 19*) 5
Recorduri europene 10’) 4 4
Jocuri Balcanice 66 104 232

I. MITROFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

românesc, despre țara noa
stră. Ca urmare a performan
țelor lor, sportivii români

Gheorghe Berceanu, de două ori campion al lumii și o 
dată al Europei

De-a lungul anilor,- sportivii 
români au participat la nu
meroase competiții iar suc
cesul nu i-a ocolit. Iată, de 
pilda, acest al treilea cinci
nal (196’6—70) în care au fost

în campionatul masculin de handbal

9“ BUCUREȘTI A ÎNVINS PE DINAMO■J

Șl A TRECUT PE LOCUL II IN CLASAMENT!
TIMIȘOARA, 19 (prin telefon de la trimisul nostru).

Din nou arhiplină, sala Olimpia a găzduit marți după a- 
miază ultimele meciuri ale celui de al doilea turneu masculin 
de sală. A fost o zi a surprizelor, o zi a meciurilor ciștigate in 
extremis. Handbaliștii do la „U“ București, performerii acestui 
turneu, au întrecut echipa lui Cenuși Samungi și, datorită unui 
golaveraj mai bun, au trecui pe locul II în clasament. Campioa
na țării, Steaua, a ciștigat greu, intr-un meci dramatic, la Poli
tehnica Timișoara, iar studenții gălățeni au cucerit o surprinză
toare victorie la „U“ Cluj.

DINAMO BRAȘOV — 
ȘTIINȚA LOVItIN 23—19 
(12—11). în derby-ul codașe
lor, victoria a revenit — așa

cucerite de către sportivii 
noștri nu mai puțin, de 22 
de titluri de campioni ai lu
mii: 7 la popice, 6 la caiac- 
canoe, 4 Ia lupte, 2 la scrimă 
și cite 1 la tir, handbal și 
canotaj și alte 22 de medalii 
de aur de campioni ai con
tinentului: 8 la caiac-canoe, 
5 la box, 3 la lupte, 2 la ca
notaj și tir și cite 1 la bob 
și atletism.

Sint numai cîteva succese 
de răsunet care au făcut să 
se vorbească în termenii cei 
mai elogioși despre sportul

Xzî W SALĂ petrolul DÎN ploiești

ROMÂNIA-FRANȚA LA HALTERE
# Halterofil ii români — favorifi la categoriile mici — abia au 

depășit virsta junioratului • Echipa Franței favorită la 
categoriile mari • Reuniunea incepe la ora 16

După două întîlniri de Hal
tere România—Franța, desfă
șurate cu cîțiva ani în urmă la 
Paris, cea de a treia are loc 
în țara noastră. Astăzi, la «’lo- 
iești, tricolorii români și cei 
francezi se vor întrece în ca
drul unei reuniuni așteptate cu 
mare interes de către iubitorii 
acestui sport.

ECHIPA ROMÂNIEI

Din cauza timpului nefavo-; 
rabil, echipa Franței plecată 
ieri la prim din Paris pe calea 
aerului, a fost nevoită să ră- 
mină la Zurich, După infor
mațiile

tel va sosi miercuri la Bucu
rești, de unde își va continua 
imediat drumul cu autocarul 
la Ploiești.

primite, echipa Fran- Ion OCHSENFELD

PROGRAMUL, REUNIUNII
MUSCA 4 Hortopan (R) — Moreau (F) 
COCOȘ S Grigoraș (R) — Soujeret (F) 
PANA : B&descu (R) — Nouwy (F)

Rezultatele de marți: Di
namo Brașov —Știința Lo
vi in 23—19, Universitatea 
București — Dinamo Bucu- 
reșii 13—11, Politehnica Ga
lați — Universitatea Cluj 
13—17, Steaua — Politehni
ca Timișoara 11—10, Sport 
Club Bacău — Voința Bucu
rești 13—10.

5. Schmidt 4. Kroner 3. Lech
ner 3. Radu 2 și Hotnog — 
pentru Dinamo Brașov. Zamfi- 
rache 4. Riegelmayer 4. Niess 
3. Lambrecht 2. Românii 2, 
Constantiiiescu 2. Koch și Ku- 
cer — pentru Știința Lovrin.

Au arbitrat : Otto Lcikep și 
Egon Ziska (ambii din Sibiu).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA GALAȚI 17—18 
(12—8). Ca și in ziua prece
dentă. după ce au fost domi
nați și conduși ca scor in pri
ma parte a intilnirii. elevii 
antrenorului D. Sirbu — prac- 
ticind in partea a doua a me
ciului o apărare agresivă 
avansată — au reușit să ega
leze în min. 37 (13—13) 
apoi, într-o

Și

cum era de așteptat — forma
ției brașovene, care a câști
gat datorită unui joc mai pre
cis in atac-

Au înscris : Messmer 5, Pali

Ș’.
palpitantă cursă

Călin ANTONESCU

(Continuare' in pag. a 4-a)

ECHIPA NAȚIONALA
DE BASCHET IȘI ÎNCEPE
PREGĂTIRILE PENTRU C.E.

DE SENIORI
în ultima sa ședință. Cole

giul central al antrenorilor- de 
baschet a alcătuit următorul 
lot reprezentativ care .se va 
pregăti (prima perioadă, intre 
28 ianuarie—14 februarie, la 
Predeal) in vederea participării 
la turneul de calificare pentru 
campionatul european de se
niori : Albii, Diaconescu. Chi- 
vulescu. Novac. Dragomirescu. 
(Dinamo), Tarău, Oczelak. Su
va (Steaua), Georgescu, Troa
că, Popa, Pîrșu (Politehnica 
București), Moraru, Martinescu 
(Politehnica Galați), Vlădescu 
(Rapid), Cimpeanu, Czmor (U- 
niversitatea Timișoara). Zdren- 
ghea (Universitatea Cluj), Mi
ntos (Farul Constanța). Antre
nor principal: Dan Niculescu

Biroul federal și colegiul an
trenorilor au alcătuit echipa Ro
mâniei pentru meciul cu FraTi- 
ța. (Numele reprezentanților 
noștri figurează în programul 
alăturat). Aliniem de data a- 
ceasta o echipă tînără, cu <> 
medie de vîrstă care nu de
pășește cu mult pe cea a ju
niorilor.

Iată de ce, nu așteptăm vic
torii sau rezultate senzaționale. 
Dorim însă ca performanțele 
lor să se înscrie pe linia as
cendentă din ultima vreme. A- 
ceste elemente tinere au luat 
locul unor halterofili plafonați, 
de la care nu mai puteam spe
ra rezultate de mare valoare.

ACTUALA ECHIPĂ A RO
MÂNIEI EVOLUEAZĂ PEN
TRU PRIMA OARĂ ÎNTR-O 
ÎNTRECERE INTERNAȚIONA
LĂ BILATERALĂ. După un 
debut promițător la Balcania
da de Ia Istanbul, unde prin 
Ion Hortopan și Marian Grl- 
goraș, a cucerit două medalii 
de aur, de data aceasta ea 
te spera la un număr mai 
re de sportivi clasați pe 
mul loc.

CE ȘANSE AVEM?

poa- 
ma- 
prt-

Un pronostic asupra scoru
lui este greu de făcut. Totuși, 
referindu-ne la cele mâi bune 
performante obținute de spor
tivii celor două țări, constatăm 
că, la categoriile mici, halte
rofilii români sint într-un net 
avantaj (Hortopan, Grigoraș, 
TSădescu). în schimb, la cate
goriile mari de greutate, oas
peții sint superiori la diferen
te apreciabile. Un singur e- 
xemplu este edificator: Fouîe- 
tier, care la cat. grea (110 kg) 
deține recordul Franței cu 525 
kg (cu 52,5 kg superior recor
dului tării noastre Ia cat. su- 
pergrea +110 kg) 1

CAT.
CAT.
CAT _
CAtTușOĂRĂ : Muț (R)'— IJeguy '(F)
CAT. SEMIMIJLOCIE : C. Dumitru (R) — Therm0 (F) 
CAT. MIJLOCIE : Palinlcas (R) — Saint Marthory (F) 
CAT. SEMIGREA : Mathe (R) — Gourier (F)
CAT. GREA : Pop (R) — Fouletier (F)
CAT. SUPERGREA : Deac (R) — Leweque (F) 
întrucât la ora cînd am încheiat ediția, echipa Franței nu a sosit 

încă, numele sportivilor francezi ne-au fost comunicate de ziarul l’Equipe.

AZI, LA ORA 18, ÎN SALA FLOREASCA

0 interesantă gală de tenis 
cu llie Năstase pe afiș!
A devenit tradițional, pen

tru iubitorii de tenis bucv- 
reșteni, ca în zile de iarnă, 
atunci cînd terenurile cu zgură 
roșie dorm 
nea, să le 
întîlnire cu 
ai rachetei.
Floreasca. Ca si anul trecut — 
cînd Ilie Năstase și Ion Tiriac 
apăreau în fața suporterilor 
lor. în preajma unor noi tur
nee peste hotare — acest ia
nuarie programează o gală a 
tenisului pe teren acoperit.

Azi după amiază, începînd 
de la ora 18, la sala Floreasca, 
reprezentanți de frunte ai te
nisului nostru susțin o intere
santă demonstrație. Capul de 
afiș îl deține, firește, maes
trul emerit al sportului llie 
Năstase, tenismanul nr. 1 al 
Europei și cel mai bun spor
tiv român al 
este secundat 
pion național 
rel Marcu, 
povici, Codin

sub plapuma de 
fie oferită o re- 
îndrăgiții lor ași 
sub cupola sălii

anului 1970. El 
de fostul cam

ion Sântei, Vio- 
Constantln Po- 
Dumitrescu.. Fi-

PE AGENDA ACTUALITĂȚII FOTBALISTICE
STEAUA VA JUCA 

ÎN IRAN
Federația română de fot

bal a definitivat un turneu 
(cuprinzînd 4 
echipei Steaua 
perioada 8—20

jocuri) al 
în Iran, în 

februarie.

ția de tineret-rezerve a clu
bului bucureștean Steaua.

Partida
azi,
nul

este programată 
de la ora 14, pe stadio- 
Tineretului din Brașov.

G. CAROL — coresp.

UN REZULTAT
OBTINUT DE

LA LIMA: 1-1 CU

FRUMOS
DINAMO
UNIVERSITARI©
de fotbal Dinamo Bucu-LIMA 19 (Agerpres). — Echipa

rești a susținut luni, la Lima, un meci internațional în com
pania cunoscutei formații peruviene Universitario de De- 
portes. Jocul a plăcut celor peste 10 000 de speclatori 
și s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1. în des
chidere, echipa iugoslavă Velej Mostar a dispus cu scorul 
de 2—1 de formația locală Juan Aurich.

Azi, la Brașov

STEAGUL ROȘU—STEAUA 
(TINERET-REZERVE)

RAPID PLEACĂ VINERI 
ÎN AMERICA DE SUD
In urma contractului sem

nat de echipa feroviară cu 
impresarul E. Zacour, Rapid 
va părăsi vineri dimineața 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Praga. unde, a doua zi, 
va îmbarca 
companiei 
pleca spre 
via Paris.

TURNEE ÎN ȚĂRILE CALDE 
ALE ECHIPELOR

PETROLUL SI S.C. BACĂU

După cum am mai anun
țat, Petrolul va întreprinde 
un al doilea turneu în a- 
ceastă iarnă — este vorba 
de 6 jocuri (începînd de la 
10 februarie) în Algeria și 
Tunis.

De asemenea, Sport Club 
Bacău are un contract pentru 
un turneu în luna februarie, 
în Liban.

La telefon, Robert Cosnioc
CONSTÂNTENII

AU PREFERAT'PLAJA... 
DE ACASĂ !

Divizionara A Farul Constanța 
se numără printre puținele echipe 
care, in această perioadă de pre
gătiri, a preferat să rămînă... 
acasă.

— Ce v-a determinat să. luați o 
asemenea hotăritre ? — l-ani în
trebat ieri, cu prilejul unei con
vorbiri telefonice, pe Robert Cos- 
moc, antrenorul principal al e- 
chipei.

— Experiențe mal vechi ne-au

rește, regretăm că nu va juca 
și Ion Tiriac, reținut acasă de 
o viroză, fapt care l-a împie
dicat să apară și în recentele 
demonstrații de la Timișoara 
și Cluj. Lotul protagoniștilor 
este însă deosebit de valoros 
și nu ne îndoim că amatorii 
de autografe nu-1 vor asalta 
numai Pe llie Năstase. marele 
favorit al publicului... Sufi
cient să menționăm că la de
monstrația de la Cluj, Năstase 
a fost învins de Sântei, 
înțeles însă pe distanta 
singur set

bine- 
unuf 
cum

prevede Si programul de azi.' 
Vor fi jucate patru întîlniri 
de cite un set. în următoarea 
ordine: Marcu-Popovici, Năs- 
tase-Dumitrescu. Marcu-Santei 
(reeditarea unui duel de tra
diție). Năstase-Santei (o aștep
tată revanșă). La urmă, încă 
o partidă demonstrativă, de 
dubiu.

Iată, deci, un afiș foarte 
atractiv, capabil să mobilizeze 
interesul pasionalilor tenisului, 
ca și al tuturor acelora care 
vor să vadă la lucru pe cîțiva 
dintre jucătorii noștri cei mai 
în formă, înaintea startului lor 
în competițiile internaționale 
ale actualului sezon.

Rd. V.

CAMPIONATUL DE HOCHEI

u
PROGRAMUL DE AZI

(Continuare a i a;

I

Și au reușit în mare măsură- 
Ei au rezistat cu succes în

reuni- 
ciuda

prima repriza (0—0) care pro
mitea un I.P.G.G. aflat în-

Valeriu CHIOSE

Ora 16: Steaua—Avînlui 
Gheorghieni

Ora 18,30: Dinamo—
I.P.G.G.

După două săptămîni de 
pregătire la Poiana Brașov, 
divizionara A Steagul roșu 
susține primul joc de veri
ficare al sezonului cu forma-

se 
într-un avion al 

„Varig“ ce va 
Rio de Janeiro,

AV1NTUL
(0—0,

I.P.G.G.
GHEOKGHIENI 3—3 

2—0, 1—3)

(Continuare în vag. a 3-a)

MAI GREU!

Romeo VILARAprecizie și portarul din M. Ciuc n-a mai.cu

Fotoi V. BAGLAG

șutat 
yolul

Pană a 
putut evita

DIN CE ÎN CE

• Dinamo București mai spera intr-un duel direct cu Steaua

I
I
i
I

I
Turul III al campionatului 

național de hochei a' progra
mat ieri după-amiază o re
uniune interesantă și anima
tă, marcată de partide echi
librate. Nivelul tehnic al 
competiției se află în progres, 
ca urmare a orelor de pati
naj pe care le au acum în 
picioare jucătorii. Este de
monstrat încă o dată adevărul 
că mai multă gheață artifi
cială aduce după ca nu nu
mai un hochei mai bun dar 
și o valoare mai apropiată 
între echipe, ceea ce va da 
campionatului interes și cu
loare, scoțîndu-1 din anoni
matul' in care a plutit pină 
acum.

. Partida inaugurală a 
unii a purtat — în 
diferenței de puncte din cla
sament — toate atributele 
unui derby. A fost un joc e- 
chilibrat, viu, ambițios. în 
care hocheiștii din Gheor
ghieni au căutat să demons
treze că nu sint dispuși să 
r&mînă simpli sparring- 
parteneri sau donatori de 
puncte pentru adversarii lor.

LA CONSTANTA, JOCURI IMPORTANTE
PENTRU DIVIZIA A LA BASCHET

mai anunțat, 
duminică se

După cum am 
de vineri pină 
dispută, la Palatul sporturi
lor din Constanta, ultimul 
turneu de baschet al celui 'de 
al doilea tur al diviziei mas
culine A. în cadrul căruia se 
vor desfășura cîteva meciuri 
de mare importantă atît pen
tru partea superioară a cla
samentului, cit și pentru zo
na retrogradării.

După cum am fost infor
mați, C.^.E.F.S. Constanța și 
comisia județeană de speciali
tate au luat toate măsurile 
pentru ca întrecerile să se 
b 'ure de o organizare opti
mă, așa cum s-a petrecut, de 
altfel, acum două săptămîni 
la Timișoara.

In ceea ce privește progra
mul, ne manifestăm surprin-

derea în legătură cu amina- 
rea meciului Politehnica Bucu
rești—Politehnica Galați pen
tru luni 25 ianuarie, pe motiv 
că studenții bucureșteni se 
înapoiază de abia joi după a- 
miază din turneul amical sus
ținut la Varșovia. Nedumeri
rea este provocată de faptul- 
că, acum două săptămîni, for
mației Steaua, care se întor
cea de la Leningrad unde ju
case cu Spartak o partidă o- 
ficială în Cupa cupelor, i se 
refuzase amînarea intilnirii 
din prima zi și, în consecință, 
baschetbaliștii echipei au fost 
nevoiți să se deplaseze de la 
aeroportul Otopeni direct la 
Gara de Nord pentru a pleca 
la Timișoara.

liimele două decenii de competiții sportive au 
marcat pentru majoritatea disciplinelor salturi 
de calitate, de-a dreptul fantastice, sesizabile 
cel mai bine în acele discipline în care 
cifrele, stabilite de ruletă și de cronometru, sînt 
fără apel. Este cazul atletismului, al înotului,

al halterelor etc.
Recordurile de tot felul au fost într-o continua efer

vescență, atingînd astăzi valori nici măcar bănuite cu 
cîțiva ani mai înainte. Exemple ? Cu zecile, la fiecare 
sport, la fiecare probă, la care cifrele performanțelor 
supreme nu mai țin de apanajul doar al unui sportiv 
sau al unui grup restrîns, ci sînt atacate de tot mai 
mulți tineri, din tot mai multe țări.

In ceea ce privește atletismul și extraordinara creș
tere a rezultatelor lui, un amănunt ni se pare mai 
mult decît revelator. Recent, federația noastră de 
specialitate a stabilit normele care vor trebui înde
plinite de atleții români pentru participarea la cam
pionatele europene din acest an, de la Helsinki, si la 
Jocurile Olimpice de anul viitor de la Muncheri. Ei 
bine, cu o singură excepție (săritura în lungime bărbați 
ACESTE CERINȚE DE PARTICIPARE SlNT SUPERIOARE 
ÎN ANSAMBLUL LOR... RECORDURILOR MONDIALE 
EXISTENTE IN ANUL CELEI DE A XV-A OLIMPIADE, 
DIN 1952, DE LA HELSINKI ! Lărgind comparația vom 
constata că pentru ca o țară să poată înscrie cite trei 
concurenfi la „europenele'* din capitala Finlandei, po
trivit regulamentului international în vigoare, toti 
aceștia TREBUIE SA FI REALIZAT PINA ÎN LUNA AU
GUST A ACESTUI AN PERFORMANTE STANDARD SU- 
PERIOARE Șl ELE ACELORAȘI RECORDURI MONDIALE 
DIN 1952, LUATE CA BAZA DE DISCUȚIE.

Citind normele fixate de F.R.A., chiar la prima ve
dere, se poate aprecia că valoarea lor este extrem 
de ridicată. La stabilirea lot însă s-a avut în vedere 
ansamblul general al performanțelor înregistrate în 
mod obișnuit în atletismul mondial, dar și potentele 
unora dintre fruntașii atletismului nostru. Fiind realiști, 
trebuie să apreciem că unele din aceste performanțe 
sînt încă inabordabile pentru atleții români, ceea ce 
va determina probabil neparticiparea lor la C.E. și la 
J.O., după cum altele stau în posibilitățile sportivilor 
noștri pentru a le realiza, chiar de mai multe ori, 
pentru ca în final aceștia să poată evolua cu succes 
la marile confruntări, europene și mondiale. Inutil de 
spus că fiecare din aceste cifre nu va putea fi obti- 
nuîă numai prinlr-o simplă bătaie din palme și că, 
dimpotrivă, pentru îndeplinirea ei este necesar un vo
lum uriaș de muncă, de optimă calitate, seriozitate de
plină și o ambiție dusă pînă la extrem. Sînt numai cîie- 
va din condițiile reușitei, condiții pe care atleții din 
Europa și din celelalte continente au înțeles să și le 
stabilească pentru ca drumul spre finale, spre un loc 
pe podiumul

Tocmai de 
atleții noștri,

de premiere, să le fie ușor accesibil, 
aceea, cunoscîndu-i bine pe unii dintre 
nutrim speranța reușitei lor.

I
I
I
I
l

I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
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STARTUL BIATLONIȘTILOR IN SEZONUL PREOLIMPIC

De vorbă cu prof. C.

Biatloniștii, „vînătoril cîm- 
Lpurilor albe" cum li Be spune, 
f sint: — alături de boberi — 
l sportivii cei mai apropiati în 
I timp de Jocurile Olimpice ale 
i anului viitor. Iată de ce sezo- 
i nul acesta este pentru ei de 
i o importantă deosebită; iată 
de ce ei l-au și atacat cu ho- 
tărîre, dorind să arate că me- 
rită să 11 se retină biletele ca- 
re trebuie să-i ducă pe cealaltă 
Iată a pămîntului, la Sapporo.

Desigur, este prematur să 
tragem concluzii cînd sezonul 
de-abia a început. Primele în
treceri sînt ca totdeauna doar 
indicii asupra posibilităților pe 
care marile competiții urmea
ză să le confirme. Este insă 
reconfortant ca după cîteva 
sezoane în care pasul s-a 
cam bătut pe loc și ne-am 
văzut întrecuti de adversari pe 
care î-am dominat în primii 
ani ai acestei tinere discipli
ne a schiului, să putem con
stata că biatloniștii noștri au 
reluat ascensiunea spre locu
rile fruntașe.

Iată de ce, ieri, la reîntoar
cerea lor în tară, am tinut ne
apărat să stăm de vorbă cu 
antrenorul principal, prof. Con
stantin Tiron, pentru a afla a- 
mănunte și impresii de la com
petițiile din R.D. Germană și 
U.R.Ș.S., la care au luat startul 
biatloniștii în acest sezon.

Pentru început l-am rugat 
pe prof. Tiron să ne spună ca
re sînt concluziile sale pri
vind comportarea de ansamblu 
a biatloniștilor noștri :

— Tinind cont că după lun
ga 'pregătire pe uscat nu am 
avut posibilitatea să facem de
cit 10 zile de antrenament pe

Tiron, după concursurile din

zăpadăt urmate de o pauză 
forțată, în totală contradicție 
cu planul nostru, comportarea 
biatloniștilor la cele două 
concursuri a fost bună. De alt

fel, ei au înregistrat un mic 
salt chiar întfe aceste con
cursuri, deși au avut un sin
gur antrenament. Oricum, re
zultatele obținute in aceste 
condiții confirmă că am reu
șit să asigurăm „pe uscat" o 
pregătire fizică bună. Ea a 
făcut pe schiori să nu se sim
tă obosiți după curse, chiar în 
condițiile grele ale deplasă
rilor.

— Ați înfruntat adversari va
loroși, fruntași ai disciplinei. 
Cum s-au comportat sehiorii 
noștri în fața lor 7

— Nu trebuie să uităm nici 
un moment că biatlonul rămî- 
ne... biatlon, adică o probă a 
schiului in care surprizele in
tervin de la o cursă la .alta, 
asa cum de altfel se întîmplă 
in toate disciplinele acestui 
sport. Pentru ilustrarea acestei 
afirmații este suficient să a- 
mintesc faptul că sovieticul A. 
Tihonov, campion mondial a- 
nul trecut, s-a clasat la Kav- 
golovo pe locul 24, acumulind 
doar la prima tragere, 5 minu
te de penalizare. Or, este clar 
că nu aceasta este valoarea lui, 
A dovedit-o, de altfel, a doua 
zi. la ștafetă, cînd a tras fără 
greșeală. Cred că la concursu
rile la care am participat, ad
versari} noștri — ca și noi — 
nu au atins forma maximă. 
Cum insă ne găsim cu toții în 
același stadiu de pregătire, 
comparând rezultatele putem 
spune că. noi am făcut pro
grese, mâi ales la alergarea

CONCURSUL DE DESCHIDERE A SEZONULUI

ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Zăpada insuficientă, în raza ju
dețului Mureș, a făcut ca con
cursul de deschidere a sezonului 
de schi să se desfășoare la Toplița 
(județul Harghita), pe pîrtia Za- 
pocha. La start s-au prezentat 32 
concurențt de la asociațiile spor
tive Sănătatea Reghin. Comerțul, 
Liceul Bolyai șl Sănătatea Tg. 
Mureș, care s-au întrecut la pro
ba de slalom special. Concursul 
a fost dominat de tinerii schiori 
de la asociația sportivă Comerțul 
Tg. Mureș (antrenor: Alexandru 
Reck). Iată schiorii clasați pe pri
mele locuri :

JUNIORI I : 1. Gheorghe Suciu 
(Comerțul Tg. Mureș); 2. Iosif 
Ilasan (Sănătatea Reghin); 3. An
drei Balazs (Comerțul Tg. Mures).

JUNIORI II : 1. Lucian Culeș- 
dean (Liceul Bolyaj Tg. Mureș); 
2. Ladlslau Gdtferd (Sănătatea 
Reghin); 3. Eduard Hofdenner 
(Sănătatea Reghin).

COPII categ. I : 1. Iosif Bob 
(Comerțul Țg. Mureș): 2. Em8d 
Sancso (Comerțul Tg. Mureș); 
3—4. Ladlslau Gidro (Sănătatea 
Reghin): Alexandru Reck II (Co
merțul Tg. Mureș).

CATEG. A II-A : 1. loan Teanc 
(Comerțul Tg. Mureș); 2. Dorin 
Pantea (Comerțul Tg. Mureș); 3. 
Petru Gidro (Sănătatea Reghin).

FETE: Copii categoria I : I. 
Susana Lazăr (Comerțul Tg. Mu
reș); categoria a II-a: 1. Ildiko 
Fodor (Comerțul Tg. Mureș).

loan PAIJȘ 
cot esp. principal

R.D.G. și U.R.S.S.

propriu-zlsă, apropiindu-ne de 
concurența sovietici (cei mai 
buni fondiști) și ajungind să 
ne luptăm aproape de la egal 
cu schiorii R. D. Germane 
(clar mai buni decit noi in anii 
trecuți). Un semn de întrebare 
îl constituie rezultatul biatlo
niștilor polonezi, egali Șl une
ori mai buni anul trecut in 
raport cu cei din R. D. Ger
mană, dar învinși și de noi 
acum. Cred că ei nu au ară
tat însă tot ceea ce pot.

— Cc credeți că a contribuit 
mai mult la progresul înregis
trat de biatloniștii noștri în 
cursele de fond 7

— Pregătirea pe uscat și mal 
ales exercițiile de forță. Cu 
brațe puternice, schiorii noștri 
nu au mai simțit așa de mult 
urcușurile. Aceasta le-a sporit 
și încrederea. In plus, ne-au 
confirmat că sintem pe diu
rnul cel bun cu pregătirea.

— Ce ne spuneți de tineri, 
anul trecut destul de departe 
de cei mai buni la campiona
tele mondiale 7

— Firesc, la ei progresul 
este mai evident. Ei și trag 
acum mai bine Și își dau sea
ma că se pot bate cu cei mai 
buni. $i se bat cp. multă dir- 
zenie. La Kavgolovo, Voicu și 
Papuc (care au și realizat al 
treilea și al patrulea timp Ui 
fond) au impresionat pe spec
tatori cu starturile lor furtu
noase. Lui Papuc, publicul so
vietic i-a si găsit un supra
nume : „Uraganul negru". De 
asemenea, a mers foarte bine 
Veștea, obținînd al doilea timp 
la ștafetă după campionul 
mondial din 1910 (Buranov — 
U.R.S.S.), deși acesta nu a 
făcut un tur de penalizare ca 
schiorul nostru.

— Ce proiecte aveți pentru 
săptămînile care urmează 7

— După citeva zile de o- 
dihnă activă, vom relua an
trenamentele. Mal avem doar 
multe de făcut. Trebuie să șle- 
fuim tehnica alergării pe zăpa
dă (n-am făcut pină acum de
cit acomodarea); trebuie să pu
nem la punct multe detalii 
tactice. Timpul zboară și se 
apropie mondialele.

înțelegem graba antrenoru
lui, ca si a elevilor săi, spor
tivi care lucrează cu o pasiune 
și o conștiinciozitate exemplare. 
Faptul că la primele întreceri 
ale sezonului ei au reușit să 
se apropie de cei mai buni, 
este fără îndoială un stimulent 
care le va da noi aripi. Noi 
dorim ca ele să fie cit mai 
puternice.

Gh. EPURAN

AZUGA, GAZDA ENTUZIASTĂ A PRIMEI ETAPE

DIMENSIUNI SPORTIVE ÎN ANII CINCINALULUI
(Urmare din pag. 1)

sînt astăzi solicitați pretutin
deni, ei constituind deseori 
capete de afiș pentru compe
tițiile la care participă.

ȘCOLI ROMÂNEȘTI DE SPORT
In același timp, antrenorii 

noștri de frunte, grație îz- 
bînzilor dobîndite. de elevii 
lor, au devenit nume de re
zonanță in sporturile respec
tive, specialiști cu mare com
petență. Să amintim cîteva 
nume în acest sens: Ion Cor- 
ncanu Ia lupte. Radu Iliițan 
la caiac-canoe. Vasile Chelaru 
și Andrei Vțlcea la scrimă, 
Petre Cișmigiu Ia tir, Ion 
Soter Ia atletism, Nicolaa No
de! Ia handbal etc Studiile 
și cercetările acestora, dar și 
cele ale unui mare număr 
de alți specialiști din diferite 
ramuri de sport au adus o 
prețioasă contribuție la dez
voltarea sportului mondial, 
fiind bine apreciate cu oca
zia unor congrese, simpozioa
ne etc. Astăzi se’ vorbește în 
lume, și nu fără temei, de 
existența unei școli românești 
de lupte, de caiac-canoe, de 
scrimă, de handbal, de box 
etc. O școală la care au ve
nit să învețe antrenori și teh
nicieni din diverse țări ale lu
mii.

Vorbeam despre repartiza
rea armonioasă a performan
ței printre numeroasele ra
muri sportive practicate în 
țara noastră. Trebuie arătat 
aici că anumite sporturi au 
depășit plafonul obișnuitei 
măiestrii, instalîndu-se ferm, 
ani de-a rîndul, în fruntea 
ierarhiei mondiale. Printre ce
le rhai elocvente exemple în 
acest sens găsim atletismul 
feminin. Nu a existat con
fruntare la cel mai înalt ni
vel — campionate europene 
sau Jocuri Olimpice — fără 
ca atletele noastre să nu fi 
urcat pe podiumul laureaților. 
Momentul de vîrf l-a consti
tuit Mexicul. în întrecerile dc

pe Stadia Universitario, Vio
rica Viscopoleanu, Lia Ma- 
noliu. Mihaela Pencș și Ilea
na Silai au adus patriei două 
medalii de aur și tot atîica

prin persistența lor Ia nive
lul cel mai ridicat. Gruia, 
Pcnu. Oțelea, Samungi, Gațu 
și toți ceilalți „vrăjitori** ai 
balonului s-au acoperit de

bun augur pentru ceea ca 
va să vină. Este vorba de 
cîștigarea grupei B a cam
pionatului european de ho
chei pentru juniori, dar mai

Echipa de handbal a României cîștigatoare a ultimei ediții a campionatului mondial

de argint, valori prețioase la 
tezaurul sportiv al țării.

Altă dovadă nc-o oferă ca- 
iaciștii și canoiștii. Flotila de 
pc Snagov a avut de fiecare 
dată parte de o recoltă bo
gată de medalii, fiind deo
sebit de redutabilă Pe orice 
ape. Numele lui Aurel Ver- 
nescu, Afanasie Sciotnic, Ivan 
Patzaichin, Serghei Covaliov 
și ale altor mînuitori ai po
delei sau pagaci sînt pronun
țate cu stimă pe toate pistele 
nautice.

Handbalul în 7, sport des
tul de recent împăminlenit 
la noi, a cunoscut o dez
voltare aproape miraculoasă, 
impresionând pur și simplu, 
prin puzderia de performanțe,

A apărut 
n r. 1/1971 
al revistei 

SPORT și 
TEHNICĂ

DIN „CUPA SPERANȚELOR'*
Oricine trece prin micul orășel 

Azuga, este surprins de forfot? 
matinală a zeci de copii care, cu 
schlurile pe umăr pe un limp 
uscat șl fără pic de zăpadă, lă- 
său să se înțeleagă că, totuși, 
undeva se vor întrece.

Entuziasta antrenoare Elena 
Tom-Zangor și micii schiori din 
Azuga au găsit zăpadă acolo unde 
niciodată nu s-au ținut întreceri 
si astfel prima etapă a „Cupei 
Speranțelor" a fost salvată. La 
2Q de minute de mers din centrul 
orașului, pe o oulme împădurită

eu conifere tinere — de un rar 
pitoresc — numită Șaua Mare, 
zăpada s-a păstrat înghețată și 
există convingerea că și etapele 
II șl III, programate în dumini
cile următoare, se vor putea des
fășura chiar dacă nu va ninge.

Adăugind Interesul arătat de 
conducerea asociației sportive 
Unirea Azuga (președinte Valen
tin Pop), care a asigurat con- 
curenților materiale și echipament 
ăe bună calitate, 'ceaiuri calde și 
premii la primii 3 clasați, înțele
gem de ce numerosul public care 
a ținut să urce pieptiș Șaua Mare

Aurel Vernescu, „șef de promoție" în flotila Snagovului

glorie în cel mai disputat 
campionat de handbal al lu
mii, cel de anul trecut din 
Franța.

în fine, la același nivel 
al succesului maxim se află 
de mai multă vreme sportul 
popicelor, tirul, scrima, lup
tele etc.

Sînt însă și alte sporturi 
care au crescut nemăsurat în 
acest cincinal, atingind cote 
superioare, nesperate cu pu
țină vreme în urmă. Ne re
ferim la canotajul academic 
care, în 1970, ne-a adus ma
rea satisfacție a primului ti
tlu mondial (Petre Ceapura, 
Ștefan Tudor și Gh. Gheor
ghiu în proba de 2-F-l), Ia te- 
nismanii noștri Ion Țiriac și 
Ilie Năstase, victorioși în zeci 
de turnee internaționale și fi- 
naliști, în 1969, ai Cupei Da
vis, la mai mult decit spec
taculoasa revenire a hoheri
lor pe trasa de campioni a 
înaintașilor Papană și Frim, 
avîndu-l azi ca șef de pro
moție pe Ion Panțuru etc. 
Iată, dovezi elocvente ale vi
talității tineretului sportiv din 
România socialistă.

O dată cu anul 1971 pășim 
intr-un nou cincinal, pe care 
toți iubitorii sportului dința
ră noastră, toți activiștii spor
tivi, tehnicieni și sportivi ii 
doresc și mai plin de succe
se, mai strălucitor, pe măsura 
grijii permanente pe care 
partidul o acordă activității de 
educație fizică și sport.

FLORI PENTRU UN NOU BUCHET
Primele zile ale noului 

cincinal au și prilejuit cele 
dinții victorii, preambul de

cu seamă de strălucitul suc
ces repurtat de Panțuru și 
de tovarășii săi în campio
natul european de bob 4 
persoane.

Anul 1971 și mai cu seamă 
cel următor pat fi conside
rați ca deosebit de impor
tanți în demonstrarea capa
cității sportive a României. 
Ne gîndim la evenimentul 
sportiv cel mai important, 
către care se îndreaptă de 
pe acum privirile a sute da 
milioane de iubitori ai spor
tului — Jocurile Olimpice de 
la Sapporo și Munchen.

Conștienți de obligațiile ce 
le incumbă participarea cu 
succes Ia aceste mari com
petiții, de menținerea și 
chiar augmentarea faimei 
sportului românesc în arena 
internațională, virtualii re
prezentanți ai țării noastre 
se pregătesc cu destoinicie, 
simțind imboldul prețioase
lor indicații pe care le-au 
primit de la secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i „Pentru 
a putea reprezenta cu cinste 
poporul nostru, pentru a pu
tea participa la întreceri cu 
rezultate cît mai bune, an
trenorii, conducerea sportu
lui trebuie să asigure pregă
tirea permanentă, an de an, 
lună de lună, a sportivilor. 
Numai astfel vom putea ob
ține la Olimpiada de la 
Munchen și mai multe meda
lii — inclusiv de aur — de
cit am obținut în Mexic. 
Noi sîntem convinși că tine
retul român poate dobîndi 
și în domeniul sportului re
zultate superioare".

CONCURSURI.. REZULTATE.
• Patinoarul „23 August" 

din Capitală a găzduit faza 
municipală a campionatului 
republican de patinaj artistic, 
rezervat începătorilor. S-au 
întrecut 24 de fete și băieți. 
Iată învingătorii : începători I 
Carmen Gancev (Constructo
rul) și Tiberiu Suciu (Con
structorul); începători II — 
Ofelia Farauanu (Constructo
rul) și Florian 
(A.Ș.C.P.M.B.).

minică își vor disputa titlu
rile copiii și juniorii de cate
goria a II-a, iar luni și marți 
vor intra în concurs juniorii • 
mari și seniorii. întrecerile 
vor avea loc pe pista lacului 
Ciucaș din Tușnad.

Gafencu

Probele senioarelor au fost 
amînate, pentru o dată care 
se va anunța ulterior. Moti
vul: cîteva sportive fruntașe 
participă. în această perioadă, 
la concursuri în străinătate. •

nu a avut ce regreta.
Este cu atît mal mult de neîn

țeles absența la startul primei 
etape a schiorilor din centrele 
Teșila. Sinaia și Bușteni, care în 
următoarele două etape vor tre
bui să suporte handicapul acestei 
neprezentări, prin scăderea punc
tajului.

1 KM FETE 11—13 ANI : 1. Mag
dalena Erdely. 2, Rodlca Stanciu; 
2 KM BĂIEȚI 11—13 ANI : 1. So
rin Ptntoi, 2. Romică Rekeanu; 
1,5 KM FETE 13—15 ANI : 1. Re- 
nate Kulman ; 2. Dalila Cristesou, 
3. Maria Strămăturaru. 4. Corne
lia Gheboianu ; 3 KM fete
13—15 ANI : 1. Maria Pateu, 2.
Cornelia Pințol ; 3 KM băieți 
13—15 ANI : 1. Marin Teleanu, 2. 
Cornel Potroanchen, 3. David 
Popa, 4. Dumitru Crivăț, 5. Con
stantin Enache.

Victor ZBARCEA—coresp.

Un... set cu SEVER DRON
„CARIERA MEA NU S-A ÎNCHEIAT, ÎNCĂ...“

în preajma plecării intr-un 
lung itinerar european a fost 
dificil să susțin un... meci cu 
maestrul sportului Sever Dron. 
De aceea discuția noastră cu 
tenismanul dinamovist s-a în
tins doar pe durata unui-., set.

— Oricît ati fi de nerăbdător 
să vorbiți despre voiajul în care 
urmează să plecați peste citeva 
ore. v-as întreba. în primul 
rînd. ce loc ocupă în evoluția 
dv. de performer anul 1970 7

LOTUL ROMÂN 
PENTRU ÎNTÎLNIREA 
AMICALĂ CU UN

GARIA (TINERET)

• Campioana țării 
ză, Crista Tracher 
Brașov), care a revenit luni' 
de la Inzell, părăsește mîine 
Capitala cu destinația Svrat- 
ka (Cehoslovacia), unde va re
prezenta țara la reuniunea ce 
va avea loc în zilele de 23 și 
24 ianuarie.

la vite- 
(Dinamo

• O altă sportivă fruntașă 
Maria Tașnadi (Dinamo Bucu
rești) se află, de cîtva timp, 
la Alrria Ata, unde efectuea
ză antrenamente comune cu 
viteziștii sovietici. în zilele de 
30 și 31 ianuarie, ea va lua 
parte la campionatele europe
ne de ia Leningrad.

• Campionatele naționale 
de viteză au ajuns în faza 
finală. Astfel, sîmbătă și du

NOTA

PREDEAL, ianuarie 1911. 
naștii din lotul republican 
dat aici tntllnlre pentru 
zile, spre a se odihni recreativ, 
spre a începe pregătirile pentru 
viitoarele confruntări de mare 
importantă șl răspundere. Zile de 
muncă, de eforturi susținute pen
tru refacere, pentru traducerea în 
viafă a obiectivelor propuse pen
tru prima perioadă competlțto- 
nală a Iul 1911. Cel mai multi 
dintre glmnaștli prezențl aici au 
înțeles să-și facă tn mod con
știincios datoria, să se încadreze 
in programul de lucru fixat de 

antrenori. Din păcate, au existat

Gim- 
și-au 

cîteva

IMN A ST I CĂ

MOFTURI DE VEDETE
șl excepții. Este vorba de doi 
sportivi valoroși ai lotului, poate 
cei mai buni din țară, de la care 
se așteaptă performanțele cele 
mal ridicate la apropiatele cam
pionate europene și la alte con
cursuri de anvergură ale anului, 
Gheorghe Păunescu șl Petre Mi- 
haluc. Primul de la Dinamo, celă
lalt de la Steaua. Eschivtndu-se 
de la executarea unor sarcini 
fixate tn planul de pregătire, el 
au oferit un prost exemplu tu
turor celor prezențl, atitudinea 
tor contrastînd flagrant cu atmos
fera de lucru șl entuziasm carac
teristică marii majorități a spor
tivilor de performanță. Atit Ml-

haluc cit șl Păunescu au accep
tat, după numeroase insistențe, 
să se prezinte la programul de 
înviorare de dimineață, au refu
zat să participe la activitățile in 
aer liber ale lotului, iar atunci 
cînd ll s-a atras atenția asupra 
seriozității abaterilor lor au pără
sit pur șl simplu tabăra de pre
gătire, înapolndu-se in Capitală.

Un caz care trebuie să consti
tuie subiect de discuție pentru 
federația de specialitate șl de mă
suri exemplare, spre a se evita 
pe viitor repetarea unor aseme
nea manifestări de vedetism.

— Prefer întotdeauna, sur
prinzător poate, să discut mai 
mult despre înfrîngeri — ne-a 
răspuns Sever Dron. Cînd pierd 
un meci, sînt in stare să-mi 
analizez zile întregi jocul, pen
tru a-mi da seama in e.e măsu
ră vina îmi aparține. Comentez 
jocul adversarului numai în 
măsura în care cl a fost mai 
bun. Revenind la întrebarea ce 
mi-ați adresat-o, să văd, to
tuși, îndreptățit să vă spun 
cile ceva despre victorii. In- 
trucit 1970 mi-a adus titlul de 
campion internațional al Româ
niei. pot afirma că am avut un 
an bun.

— Sînteți, deci, mulțumit cu 
locul 5 pe care îl ocupați in 
clasamentul oficial al Federa
ției române da tenis 7

— N-aș avea motive să fiu 
nemulțumit. Clasamentul se în
tocmește ținîndu-se seama, ri
guros. de evoluția noastră. Pre
supun. deci, că și un coniijuter 
m-ar fi clasat tot al cincilea.

— Și acum despre turneu. 
Unde ati fost invitat 7

— In cîteva țări, 
plec 
timp do patru 
parte la un turneu de sală. 
Apoi, voi pleca Ia Bremen, in 
R.F. a Germaniei și de acolo 
in Suedia, la Goteborg. In ju
rul datei de 10 februarie voi 
reveni in țară, sper cu cîteva 
victorii, dar în mod sigur bine

antrenat. Apoi sint inyitat la 
un turneu la Moscova. In slir- 
șit, în prima jumătate a lumi 
martie, voi participa la clasi
cele turnee din Franța, de pe 
Coasta de Azur.

— Ați reintrat, deci, în cir
cuitul internațional 7

— Ila.
Dron nu 
riera.

și vreau să arăt că 
și-a încheiat, încă, ca-

Pentru întâlnirea ami
cală de tenis România 
— Ungaria (tineret), ca
re va avea loc între 
22—24 ianuarie a.c. la 
Hunedoara, lotul jucă
torilor români este for
mat din Dumitru Hără- 
dău, Traian Marcu, Ga
briel Neacșu și Dan 
Nemeș.

în Italia. I.a 
zile.

Mai înlii 
Modena, 
voi lua

Ion GAVRILESCU

VICTORII SCONTATE IN

Șl ÎN PRIMUL

PRELIMINARII

TUR

PRIMII PATRU
vazuti dc sunion isnAiLciuc

tre Maxim și Aurel Simionov...“
Dar, cine este vedeta de ieri 7

Este, desigur, un caz de ex
cepție pe care Simion Ismail- 
ciuc il solicită rubricii, moti- 
vindu-ne. cu argumente incon
testabile, dificultățile de de
partajare valorică din lumea 
campionilor de canoe.

„Aș putea să-l numesc pe 
Serghei Covaliov vedeta de pri
mă mărime, la ora actuală, dar 
cine îmi spune că nu greșesc 7 
De aceea vă propun o discuție 
despre plutonul fruntaș al ca- 
noiștilor români, mai ales des
pre acei „primii patru" pe care, 
pei anal. ii consider vedete au
tentice. Mă gîndesc Ia Serghei 
Covaliov. Ivan Patzaichin, Pe-

Vom repeta, poate; cî
teva lucruri binecunoscu
te. SIMION ISMAIL
CIUC a dominat autori
tar, timp de mai multi 
ani, probele de canoe ale 
celor mai mari competi
ții internaționale. In 1956, 
pe apele Ballarat-ului au
stralian cucerește titlul 
olimpic. Un an mai tîr- 
ziu. Ia Gând, obțino o 
medalie de argint la 
campionatele europene, 
pentru ca în 1958 să urce 
pe primul loc al podiu
mului instalat pe malul 
VItaveî. cucerind titlul de 
campion al lumii. Cu fie
care an vitrina trofeelor 
primește strălucirea altor 
medalii : 1959 — locul I 
la campionatele europene 
de la Duisburg, 1963 — 
locul I Ia campionatele 
mondiale și europene de 
Ia Jajce. Ultima perfor
manță — locul 11 la 
europenele de la Sna
gov (1965). Să-i dăm, dl» 
nou, cuvîntul...
participat la multe oom-Am 

petiții. în compania unor ad
versari redutabili, dar pot să vă

spun că cei pe care i-am 
cluș în ■„primii patru" se 
alătura celor mai mari vedete 
ale sportului canoe! din toate 
timpurile. îmi sînt dragi, ii 
prețuiesc și — ce vreți, orgoliu 
de fost canoist și actual antre
nor — mă mindresc nemaipo
menit cînd îi văd aliniati la 
startul marilor întreceri euro
pene sau mondiale.

Performanțele lor nu mai au 
nevoie de comentarii. Ce poți 
spune, de exemplu, despre e- 
chipajul Covaliov - Patzaichin 
care. în ultimii trei ani. și-a 
înscris, în palmares, un titlu 
olimpic, unul european și unul 
mondial 7 Sau despre Maxim 
și Simionov. canoiștii care, la 
campionatele lumii de la Grii- 
nau și Bagsvaerd, au trecut li
nia de sosire atunci cînd pri
mii adversari mai aveau de vîs- 
lit zeci și zeci de metri 7

Vedeți, sportul canoei. mal 
puțin cunoscut în intimitatea 
lui. este o întrecere grea, uneori 
dură, cu adversarul, cu crono
metrai. cu tine însuti. Totul 
este, dacă vrei să atingi marea 
performanță, să i te dăruiești 
total, să nu-ți privești niciodată 
palmele umflate de pagae. Cred 
că cei patru despre care mî-ați 
cerat să spun cîteva cuvinte 
au înțeles bine, mai bine ca 
alții, această lege nescrisă a

sportului canoel. Chiar dacă 
Patzaichin și Covaliov s-au a- 
firmat în probele de viteză, far 
Maxim și Simionov s-au dedi
cat. mai ales. întrecerilor de 
fond. Tocmai pentru această 
diferență de... 9 km nu i-am 
putut despărți pe cei patru I

Ce să le mai spun 7 Mă simt 
dator să le reamintesc că — In 
ciuda performanțelor realizate 
— condițiile noastre de pregăti
re. în primii ani de afirmare a 
canoe! — erau cu mult sub ni
velul celor de astăzi. Și asta 
obligă. în plus. Nu este vorba 
doar de ambarcațiuni, ci și de 
condițiile propriu-zise de pre
gătire. de calendarul interna
țional, de posibilitatea de a-ți 
confrunta valoarea cu toți ma
rii campioni ai continentului 
Si ai lumii.

Nu este aici, și acum, locul 
pentru sfaturi tehnice și poate 
că ele trebuie să vină din altă 
parte. Experiența multor ani 
petrecuți pe pistele de apă. în 
canoe, la antrenamente sau în 
timpul probelor m-a învățat,, 
însă, un lucru pe care doresc 
să-1 spun. Nu numai celor pa
tru. .,

în viata unui sportiv vine, 
aproape inevitabil, un moment 
cînd strălucirea medaliilor or
bește, cînd socotești că talentul 
e îndeajuns pentru a te menți-

ne în rîndul vedetelor, că tine
rețea rezistă la orice șocuri. E 
bine să știi să te ferești de a- 
cest moment, să-l depășești. Eu 
n-am reușit întotdeauna și am 
plătit. Chiar cu titluri și me
dalii pierdute. Trebuie, desi
gur. să cunoști valoarea a două 
ore do antrenament, dar e obli
gatoriu să nu uiți că o noapte 
pierdută înseamnă un efort de 
recuperare întins pe durata a 
2—3 săptămîni. Poate la alte 
sporturi nu e chiar așa, dar la 
canoe este !

Știu că pentru „cei patru** 
acest moment este încă o necu
noscută. dar să nu-mi fie luat 
în nume de rău că l-am amin
tit și bine ar fi să rămînă așa 
o vorbă spusă degeaba... Pen
tru că așteptăm de la Covaliov. 
Patzaichin. Maxim și Simionov 
— in primul rînd — noi victo
rii de aur ale canoei românești. 
La mondialele de la Jajce. la 
Jocurile Olimpice la Mun
chen.

★
Simion Ismailciuc ne roagă 

să precizăm că, după opinia sa, 
Vieol Calabiciov are toate șan
sele să intre — și să rămînă — 
în acest pluton fruntaș al ca- 
noiștilor-vedetă-

Dan GARLEȘTEANU

a întrecerilor 
Unirii" a adus 

_____ _ ______ adversari de 
valori diferite. Ieri au intrat 
în concurs și fetele. Prima 
întîlnire s-a disputat între do
uă colege de echipă (C.S.U.). 
Adriana Călina și Liliana Coh- 
zuc. Recent transferată la clu
bul studențesc. Cobzuc a fost 
la un pas de a oferi o surpri
ză. Ea a cîștigat primul set 
cu 7—S. Dar in cele din urmă, 
lipsa condiției fizice, ca și plu
sul de experiență competiționa-. 
lă a adversarei și-au spus cu
vîntul. Rezultat final: Călina- 
Cobzuc 6—7, 6—3. 6—2.

După încheierea partidelor 
din preliminarii, băieții au. în
ceput turul I al competiției. O 
comportare meritorie, a avut-o 
tînărul tenisman Dorin Bînă de 
la Cutezătorii, care a reușit 
cîteva victorii asupra unor ad
versari valoroși. Iată unele re
zultate înregistrate în primul 
tur: A. Siito—B. Tănăsescu 
6—6. 6—2, I. Galamboș—M. Ro- 
bu 6—3. 6—1. D. Mocanu—L. 
Adrian 3—6. 6—0. 6—3. F. Ma
nea—I. Rusu 6—3. 6—1. C, lo- 
nescu—M. Tăbăraș 6—4, 6—5, 
Gh. Boaghe—D. Petrescu 6—1, 
6—0, P. Almăjan—M. Breazu 
6—4 6—3, C. Curcă—N. Cociu- 
ban 6—3. 6—2. C. Dima — D. 
Bînă 6—3. 6—1.

întrecerile se reiau astăzi

Ziua a doua 
dotate cu „Cupa 
în fata fileulul

ora 8 cînd, 
programate

printre altele, 
să intre in 

României,
de la 
sînt 
concurs campioana _ .
Agneta Kun, si Mariana Cio- 
golea-NunweilIer.

MECIUL
ROMÂNIA — BULGARIA

Intilnlrea dintre reprezentativele 
de tineret ale României șl Bulga
riei pe care o va găzdui sala 
Floreasca între 21 și 24 ianuarie 
va comporta atît probe Indivi
duale cît șl pe echipe.

Programul stabilit de acord cu 
oaspeții se prezintă astfel : joi 21 
lan. de la ora 8.30: floretă băieți 
șl sabie (indlv.); vineri 22 ian. 
de la ora 8.30: spadă și floretă 
fete (indiv.); sîmbătă 23 lan. de 
la ora 9 : floretă băieți șl sabie 
(echipe); duminică 24 lan. de la 
ora 8 : floretă fete și spadă 
(echipe).

Finalele probelor vor avea loc, 
zilnic, de la ora 17. ___ ____

I. G.

■EKXSmiEieBl
NORME

PENTRU J. 0.
Federația română de atletism

a stabilit normele de participa-
re pentru campionatele euro-
pene de la Helsinki (august)
și Jocurile Olimpice de la
Mtinchen. Normele pentru C.E.
reprezintă în același timp și
cerințele anului 1971 pentru
J. o.

Bărbați
1971 1972

100 m 10.2 10,1
2Oo m 20,8 20,5
4Oo m 40,0 45,4 1
800 m 1 147-0 1:46,0
1500 m 3:40,5 3:38,0
500o m 13:41.0 13:36,0
joooo m 28:30,0 28:20,0
3000 m obst. 8:33,0 8:30,0
llo mg 13.7 13,6

1 400 mg 50.3 49.8
4x100 m 39,7 39,0
4x400 m " r.06,0 3:05,0
20 km marș 1.29:30 1.28:30
5o km marș 4.14:00 4.12:00
maraton 2.18:00 2.15:00
decatlon 7 800 7 900
lungime 7,90 8,00
triplu 16,50 16,80
înălțime 2,16 2,13
greutate 19,00 19,80
disc 61.50 63,50
ciocan 68.00 70,00
suliță 83,00 85,00

Femei

I0o m 11.5 11.3
200 m 23,5 23,1
400 m 53,4 52,6
80o m 2:04,0 2:02,5
1500 m 4:18,0 4:15,0
100 mg 13,3 13,0
4x100 m 44.8 44,0
4x400 m 3:36,0 3:34.0
pentatlon 4 900 4 950
lungime 6J0 6,50
înălțime 1.80 1,83
greutate 17.00 17,80
disc 57.00 59,00
suliță 57,00 58,00
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ACEST COPIL ORFAN
• /Joc de factură acesta e refrenul • 157 de etape de

suspendare! Nu e, oare, prea mult? ® Arbitri amenințați. arbitri pălmuiti!
tehnică foarte slabă"

CAMPIONATUL DE JUNIORI

Orie» judecată de valoa
re lansată pe marginea 
unui campionat națio

nal de juniori — fie că acesta 
include în aria lui 20 de 
echipe, fie 192, cum prevede 
actuala formulă de disputare 
a campionatului nostru — 
trebuie să plece, credem, de 
la raționamentul că întrece
rea respectivă merită investi
ții materiale și spirituale, mai 
puțin — poate — din punct 
de vedere al competiției stric
to sensu, și mai mult din acela 
al virtuților ei, de primă 
„școală*1 fotbalistică, de „ate
lier1* al marilor jucători ai 
viitorului.

Or, plecînd de la o aseme
nea credință, și procedînd la

că fiecare echipă a utilizat în 
medie 19—20 de jucători, de
monstrând capacități umane 
și materiale.

Trist este, însă, faptul ■ că 
mulți dintre acești fotbaliști 
în formare, adolescenți aflați 
încă la vîrsta candorii și a 
purităților unice, s-au dovedit 
certați cu ordinea sportivă, 
cu buna cuviință chiar comi- 
țînd nenumărate abateri de 
Ia legile fair-play-ului, fiind 
admonestați, eliminați din 
jocuri și suspendați, unii din
tre ei pe mai multe luni !

Știm, nervii nu sînt de 
oțel nici măcar la această 
vîrstă, dar ce explicații pot 
afla EDUCATORII 
jucători pentru

tinerilor 
cele 157 de

ziua de 9.XI.1970 Ia Zlatna, 
la meciul Minaur — Metalul 
Aiud, cînd antrenorul gazde
lor, V. Florea. a intrat la 
pauză în cabină, amenințin- 
du-1 pe arbitrul loan Barbu 
(n.n. din... Aiud ! Stranie de
legare 1), nici mai mult nici 
mai puțin, cu... moartea ! Ar
bitrul s-a speriat și... a ple
cat acasă, lăsînd conducerea 
reprizei secunde pe seama u- 
nuia dintre tușieri ! ?...

Ne este foarte greu să co
mentăm asemenea fapte, și al
tele — ca aceea a antreno
rului I. Varga, de la U, M. 
Timișoara, care l-a 
lent, cu pumnul, pe 
rul arădean Mercea. 
du-i urechea ! !, sau
a lui I. Melnic, antrenorul 
lui Letea Bacău, care își în
jură... elevii pe parcursul ce
lor 30 de minute —. dar 
ESTE FOARTE APROAPE 
DE NOI CONVINGEREA CA 
ÎN ASEMENEA OAMENI, 
CERTAȚI CU ETICA, NU 
TREBUIE SA INVESTIM 
NICI UN DRAM DE ÎNCRE
DERE, NU TREBUIE — 
SUB NICI UN MOTIV, SUB 
SCUTUL NICI UNEI SCU
ZE ț — SA LE ÎNCREDIN
ȚAM PE CEI MAI TINERI 
DINTRE FOTBALIȘTII ȚA
RII.

Cum 
nefastă 
țenirea
în chiar conducerea echipei, 
putem înțelege abaterile de 
la disciplină ale unor ado
lescenți, mulți dintre ei elevi 
conștiincioși sau jucători de 
reală perspectivă ?

Ne-a căzut sub ochi, nu de 
mult, cererea adresată fede
rației de Marin Manea, de la 
Petrolul Moinești, care soli
cita să i se ridice suspenda
rea, pe 3 etape, întrucît la 

■ meciul cu Minerul Comănești 
n-a jucat el, ci... Viorel Cai- 
das — „care a depășit 18 ani, 
fiind rezervă la seniori*1 — 
utilizînd carnetul cu numele 
lui Manea. Un asemenea ju-

lovit vio- 
antreno- 
zdrobin- 
ca aceea

OCTAV LUCHIDE, consilier F. R. F.
de dispu-— Ce părere aveți despre actuala formulă 

tare a campionatului național de juniori ?
— Nu mi se pare cea mai fericită. Procedîndu-se la 

o competiție de asemenea amploare, s-a crezut că între
cerea poate crea echipele. Realitatea a demonstrat con
trariul : decalajul dintre formații este foarte mare și 
consider că reducerea numărului de echipe ar fi o mă
sură judicioasă.

— La ce vă gîndiți ? La ce cifră ?
— Un campionat republican al juniorilor cu 48 de 

echipe — socotind aici reprezentantele formațiilor din 
diviziile A și B — ar fi, cred, o soluție. M-am oprit la 
48, apreciind că echipele de nivel inferior au prea pu
ține mijloace materiale, nerenșind să suporte rigorile 
unei competiții de regularitate. In orice caz. nu trebuie 
revenit Ia sistemul competițional local, care ar scădea 
nivelul întrecerii, încă din start.

— Reducerea numărului de echipe ar ridica, după 
opinia dv., problema dificultății deplasărilor ?

— Nu consider aceasta o problemă fundamentală.

tăm în aceste rînduri asupra 
problemei terenurilor — 
multe dintre ele de-a dreptul 
impracticabile ; „Arieșul Tur
da joacă la Fabrica de că
rămidă. pe un teren denive
lat, plin de gropi** (arbitrul 
Iosif Rusu) — sau a celeia 
a asistenței medicale, recla
mată în multe dintre foile de 
arbitraj, necesară mai ales 
în seria a Vil-a, unde lanțul 
accidentelor s-a înnodat etapă 
de etapă. Ne vom opri, însă, 
asupra contestațiilor, prezen
te în toate seriile, demon- 
strînd, pe de o parte, inten
ția de fraudă a unor echipe, 
cit, mai ales, tendința unora 
dintre conducători sau antre
nori de a căuta nod în pa
pură. majoritatea contestați
ilor — unele dublate de... 
documentații întregi și chiar 
de fotografii (iată, alăturat, 
o imagine de acest gen) — 
fiind respinse de forurile de 
judecată.

De altfel, nu putem des
părți „epopeea" contestațiilor 
de cea a neprezentărilor, a- 
cestea din urmă fiind un 
izvor nesecat pentru note și 
memorii adresate federației, 
în numele unor argumente 
dintre cele mai volatile.

Deci : Dunărea Calafat nu 
ajunge la Tg. Jiu, Electro
putere
Motru, ambele din cauza u- 
nor defecțiuni de mașină. Ur-

Craiova întîrzie la'

CE E NOU
LA PETROLUL?

ultimele săptămîni și 
de examene Pe care 
să o susțină la

plo- 
Jol.

altfel, decît printr-o 
dirijare, prin încetă- 
unei optici mutilate NICOLAE

vacanța 
sHrșltă. 
petroliștii se

Luptă acerbă pentru balon, faze spectaculoase, tribune 
arhipline... Dar numai atunci cînd joacă juniorii echipei na
ționale, surprinși in imagine in meciul cu Polonia. In cam
pionatul intern, însă, spectatori sînt numai... antrenorii și 
jucătorii de rezervă ai 'celor

Clasamentul confirmă 
tul că există echipe — 
xempluț cel mai convingător 
este Progresul Corabia — 
care nu izbutesc să acumu
leze o brumă de puncte de
cît din partidele desfășurate 
pe teren propriu, unde — în 
fața concetățenilor — arbi
trul localnic deformează com
plet fața jocului. Reclamați- 
ile de acest gen sînt prea 
numeroase pentru a mai cita 
vreuna. Ne vom mulțumi să 
găzduim aici părerea unui 
antrenor cu vechj state de 
serviciu în creșterea și afir
marea juniorilor. Ion Kluge :

— Este imposibil să-i invă-

GORGORIN

fap- 
și e-

două formații!?
Foto Theo MACARSCHI

După cum se știe, datorită 
turneului efectuat în Grecia, 
în preajma Ajiului Nou. fot
baliștii de la Petrolul au In
trat In vacanță mal tîrziu 
(abia la 8 ianuarie^ decît cele
lalte colege de întrecere. In 
această perloadlă, unii jucă
tori au pregătit examenele pe 
care le aveau cje dat la liceele 
unde sînt elevi, la cursul sera! 
sau fără frecvență. Internațio
nalul Mihai Mooanu și-a pre
gătit în 
sesiunea 
urmează
I.E.F.S.

Dar, zilele trec, 
leștenllor e ca șl 
vineri și slmbătă. 
vor prezenta pentru efectua
rea unul riguros control me
dical. Apoi, duminică dimi
neață, e, vor lua parte la șe
dința de analiză pe marginea 
comportării echipei în prima 
parte a campionatului.

Luni, Petrolul pleacă la Pre
deal. unde își reia pregătirile. 
In stațiunea montană, forma
ția ploleșteană va rămîne două 
săptămîni.

Cu prilejul unei discuții pe 
care am avut-o cu N. Panti- 
lie. președintele clubului, am 
aflat că echipa de tineret și 
rezervele primei formații, 
adică jucătorii care n-au fă
cut deplasarea în Turcia și-au 
reluat antrenamentele, sub 
conducerea lui A. Marosl, la 
11 Ianuarie. „Cadețli" doresc 
ca și în retur să albă o corn* 
portare la fel de bună, ca Și 
în toamnă (se știe că Petrolul 
este fruntașă în clasamentul 
echipelor de tlneret-rezerve).

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
LA TELEFON ROBERT COSMOC

(Urmare din pag. 1)

analiza primei părți a campio
natului de juniori, constatăm 
că REALIZĂRILE, lucrurile 
bune confirmate în. perime
trul amintit, SÎNT DESTUL 
■DE PUȚINE, ele deținînd o 
poziție minoritară în raport 
cu minusurile, cu'defecțiunile 
și fisurile — de toate ordine
le — ce au caracterizat toam
na competițională a juniorilor.

Este drept că, prin referin
ță cu ediția 1969—1970, cam
pionatul în curs de desfășu
rare a scos din anonimat cî- 
teva echipe, cum ar fi Oțe
lul Galați, Metalul Tirgoviș- 
te, Automobilul Focșani, dar 
numărul acestora este încă 
firav. într-adevăr, în timp ce 
Universitatea Craiova (antre
nor N. Opriș) sau Petrolul 
Ploiești (antrenor Gh. Dumi
trescu) prezintă formații dota
te cu o bună știință a fotba
lului, echipe solide, echili
brate, cu jucători aliniați 
ideilor moderne (juniorii plo- 
ieșteni au realizat, în tur, ma
ximum de puncte, alăturin- 
du-și un golaveraj nebănuit, 
41—1), EXISTA NENUMĂ
RATE ALTE FORMAȚII PE 
CARF1 COMPETIȚIA LE-A 
DEPĂȘIT CA CERINȚE, ELE 
NEPUTÎND Să FACĂ FAȚĂ. 
ONORABIL REGULARITĂ
ȚII ȘI DURITĂȚII IMPLI
CATE DE UN CAMPIONAT, 

sprijini Uni- 
cu 
U“

etape de suspendare, dictate 
de comisia de competiții și 
disciplină, pentru cei 57 de 
juniori care au rămas în tri
bune, pentru a executa dife
rite pedepse disciplinare ?

SS dăm din nou glas foilor 
de arbitraj: în seriaalI-aNU 
A EXISTÂT ETAPA FĂRĂ 
UN JUCĂTOR ELIMINAT 
(!!), iar mai multe meciuri — 
cităm I.T.A. Pașcani — Mine
rul Comănești și Letea Ba
cău — Știința Bacău — au 
cunoscut duble eliminări. La 
partida I.T.A. Pașcani —Cea
hlăul P. Neamț, arbitrajul —

fost antrenor al reprezentativei de juniori

„Meciurile din campionatul național de juniori au 
un nivel acceptabil numai atunci cînd una dintre „com
batante" este o echipă bucureșteană, o echipă provin
cială cu renume sau reprezentanta unei școli sportive.

Privesc clasamentul campionatului republican și con
stat că multe echipe nu reușesc să țină pasul, 
fiind departe de a realiza jumătate din punctele 
obținute de primele clasate. Intr-un campionat național 
al juniorilor — întrecerea fotbaliștilor de mline — prin
cipiul care trebuie să primeze este, după opinia mea, 
cel al CALITĂȚI l. Acum, campionatul se desfășoară încel al CALITĂȚII. Acum, 
ideea cantității..."

adrese, adeverințe, 
și judecata — dreap- 
celor în măsură să 
meci pierdut 1

- mult:

C.F.R. 
Cluj), 
(0—24

Exemple în 
rea Dej (2—16 
Cluj, 0—14 cu 
Someșul Beclean 
eu „U“ Cluj, 0—20 cu Der
mata Cluj), Caraimanul Buș
teni (0—20 cu Rapid), echipe 
care nu fac decît simple acte 
de prezență...

Răsfoind foile de arbitraj, 
întilnim foarte des asemenea 
întristătoare observații ale 
„cavalerilor fluierului" : „Joc 
<le factură tehnică foarte sla
bă. Jucătorii nu cunosc regu
lamentul" (E. Călbăjos, la 
meciul Dermata Cluj — So
meșul Beclean): „Nici o evi
dențiere. Joc slab" — notifi
care la partida „U“ Cluj — 
Dermata, considerată drept... 
derbyul seriei a XlV-a! La 
sfirșitui meciului Flacăra ro
șie București — Marina Man
galia (9—0), arbitrul Vasiie 
Buzea scria, negru pe albj 
„oaspeții n-au făcut decît să 
se prezinte pe teren, așteptînd 
doar sfirșitui jocului, DES- 
CONSIDERÎNDU-L, FĂCÎND 
INFRACȚIUNI VOITE** (sub
linierea noastră).

Paradoxul ni se pare evi
dent : la ora la care repre
zentativa de jun&ri, ALCA- ■ 
TUITĂ FĂRĂ VREUN JU
CĂTOR DIN... CAMPIONA
TUL DE JUNIORI, are o gar
nitură redutabilă — vezi cîș- 
tigarea „Cupei prieteniei" și 
recenta dublă victorie în fa
ta deținătoarei Trofeului 
U.E.F.A. — campionatul de 
juniori se desfășoară la un 
NIVEL NEMULȚUMITOR, 
traversat de nereguli, orientat 
spre poteca, fără ieșire, a ce
lor „două puncte cu orice 
preț".

Să ne explicăm.

Puterea unui exemplu care.; 
nu există!

în prezent, activează în 
campionatul de juniori aproa
pe 4 000 de jucători, ceea ce 
— ca să cităm un recent ar
ticol al antrenorului federal 
Constantin Ardeleanu — „nu 
ni se pare puțin11, socotind

demonstrat că, în cazul nostru, 
schimbarea bruscă de mediu și 
altitudine, mare — munte — mare, 
nu prea a dat rezultate în pro
cesul de pregătire.

— Tn această situație, unde ați 
stabilit „cartierul general" al e- 
c|iipei ronstălițene ?

De luni. întregul lot se află la 
Complexul Soveja, de lîngă Ma
maia. unde vreme de două săp- 
tămin! vom face. — în principal 
— pregătire fizică. Lunea, miercu
rea și vinerea facem cîte un 
antrenament, iar marțea, joia șl 
simbăta facem două.

— Ce fac băieții 7 Ce fac Badea, 
Turan, Kallo, Tunase, Caraman ?

— Toți sînt sănătoși, refăcuți 
după accidente și efort. Datele

medicale de la controlul efectujt 
înaintea reluării pregătirilor au 
ieșit foarte bune. Acum, întregul 
lot suportă bine antrenamentele 
tari. La începutul lunii februarie, 
intenționăm să organizăm un tur
neu de „minifotbal" în sală. Apoi, 
vom susține partide prin mai 
multe localități din țară. (Al. C.)

Este în curs de perfectare 
un turneu al unei echipe 
românești (nedesemnatâ
încă) în Albania, în perioa
da 6—20 februarie.

ANTRENORII FEDERALI ÎN MIJLOCUL ECHIPELOR

CORNEL DRAGUȘIN IN VIZITA LA JIUL
• 27 jucători în lotul lărgit • Portarul Stan a dispărut 
fără nici o urmă • Antrenamente pe două grupe

s-a re- 
Achim, 

etc.
loc fon

Urmărind săptămîna tre
cută, la Petroșani, un ciclu 
complet de antrenamente, 
antrenorul federal Cornel 
Drăgușin ne-a putut servi 
drept „sparring-partener** pen
tru următorul blitz-dialog

— Cu ce lot a început 
Jiul perioada pregătitoare?

— Numeric stă bine. 27 
de jucători, incluzindu-i, fi
rește, și pe cei de la tineret- 
rezerve.

— Ne interesează, deo
camdată, cei de la „A“.

— Notați-i, în ordinea pos
turilor: Hlopețchi — portar, 
Georgescu, Georgevici, Stoc
ker, Caramalis — fundași, 
Popa, Sandu, Dodu — mijlo
cași, Peronescu, ion Constan
tin, Libardi, Naidin,- Cotor- 
mani — înaintași.

— L-ați sărit pe Stan 1
— S-a sărit-.. singur. A 

plecat fără urme._  șiș
— Da, a 

o operație 
dus a fost.

— Mai

Tonei
țăm pe copii fotbal și să-i 
deprindem cu ideea de cinste 
și corectitudine, atîta timp 
cit la Corabia, la Slatina, la 
Tr. Măgurele sau la Dragă* 
șanî, ca să dau primele e- 
xemple ce-mi vin in minte, 
arbitrajele sînt atit de părti
nitoare incit te revoltă. Ba 
mai mult, jucătorii echipei 
gazdă vorbesc cu arbitrul Ia 
maniera : „nea Fane, dă-ne 
un unsprezece metri, că alt
fel nu-i batem p-ăștia !“

Ce să vă spun mai mult 
decit că la Turnu Măgurele, 
in meciul cu Chimia, unul 
dintre arbitrii de linie nu era 
decit... magazinerul echipei, 
îmbrăcat in

mează 
memorii 
tă — a 
decidă : 

mai 
pierde cu 0—3 meciul cu Ști
ința Petroșani chiar la... Cra
iova. întrucît modifică, initio 
motu, ora de începere a par
tidei, întîrziind-o, în speran
ța că oaspeții — care își 
cumpăraseră bilete de tren — 
vor forfaita 1

Dacă în privința intențiilor 
de fraudă „recordul" îl de
țin, la egalitate, Unirea Dră- 
gășani — care a încercat să 
trimită în teren, în meciul cu 
Progresul București, nu mai 
puțin de 5 jucători nejuniori 
— și Gloria Bistrița, care a 
utilizat, contra Iui C.F.R. Cluj, 
un jucător, Cornel Iacob, ce 
nu-și mai amintea... anul, lo
cul șî data nașterii!, atunci 
în privința contestațiilor le
gate de neprezentări cazul 
partidei U.T.A. — Minerul 
Ghelar este unic. Ambele e- 
chipe au pierdut cu 0—3 (ne- 
prezentare). pretextînd întîr- 
zierea de 20 de minute prin 
așteptarea la o barieră afla
ta la... 50 de metri de terenul 
„Indagrara** ? !

Fără comentarii.

Ba
Electroputere

salopetă !“

★

I

i
I

dezlegare, la cerere; 
nunțat la Dobrescu, 
Florea, Nemeș, Pop

— Ce pune în 
Bălănescu ?

— Va încerca cu
(revenit de la Minerul Lu- 
peni), Macavei (de la Vago
nul Arad, fratele aripei pe 
care o cunoaștem), Urmeș (de 
la Progresul Brăila), Gruber 
(de la Dunărea Giurgiu), Vi
ciu (fost la Metalul Bucu
rești) ș. a.

— Prin ce s*a caracte
rizat ciclul pe care l-ați 
urmărit ?

— Printr-o muncă serioasă, 
intensă, metodică. E un su
flu nou, se pare, la Jiul, An
trenamentele s-au desfășurat 
pe două grupe, alcătuite 
după anumite considerente. 
Una a lucrat dimineața, cea
laltă — după amiază.

— Aveți și ceva date ou 
care să susțineți califi
cativele de mai sus ?

— Să reținem, momentan, 
cronometrările pe tururi de 
pistă; între 1,10 — 1,35 pe 
400 m, ceea ce ne dă drep
tul să anticipăm rezultate 
bune la testul Cooper, pre
văzut pentru sfirșitui lunii.

— Cei mai destoinici?
— Georgescu, Peronescu, 

Stocker, Caramalis, Dodu, 
Sandu...

. — Mai puțin activi !
— Georgevici, Cotormani, 

Ion Constantin.
— Ce prevede progra

mul pentru zilele urmă
toare ?

— De la începutul acestei 
săptămîni și plnă la sfirși
tui lunii — două antrena
mente pe zi, tot la Petroșani; 
de la 1 la 14 februarie — 
jocuri cu caracter de verifi
care șî omogenizare; de la 15 
februarie la 7 martie — con
tinuarea pregătirilor și un 
turneu de citeva jocuri în 
R.D. Germană.

plecat, pretextând 
la un deget și...

Acesta ar 
va trăsături 
pui campionatului național 
de juniori, ce se va relua la 
primăvară.

Puține lucruri bune, multe, 
nepermis de multe defecțiuni, 
și asta 
tr-o asemenea 
în ciuda 
mul de 
lucrează 
alți ani, 
poate, prea mult spre trebu
rile echipei reprezentative.

Dereglările țin îndeobște de 
activitatea organelor locale, 
fiind funcții alefc unei MEN
TALITĂȚI greșite, în virtu
tea .căreia rostul echipei de 
juniori nu este să crească și 
să călească talente, ci să 
acumuleze puncte, oricum, 
prin orice mijloace.

La nivel local, interesul 
manifestat față de echipele de 
juniori este cel mai adesea 
derizoriu, și semnificativă ni 
se pare în acest sens obser
vația arbitrului Gh. Tacciu, 
după meciul Farul — 
Tulcea : „Echjpa Farul 
fost însofită de nici un 
gat, foaia dc arbitraj 
completată de căpitanul 
chipei... Jocul ar fi meritat 
organizat pe un teren acope
rit cu iarbă, capitol ia care 
organizatorii nu pot primi 
decit o notă proastă.,. Și citul 
te gindești că Farul așteaptă 
de la aceste tinere vlăstare 
titularizarea în prima garni
tură

Nu știm dacă schimbarea 
sistemului de delegare a ar
bitrilor și — mai ales — 
REDUCEREA NUMĂRULUI 
DE ECHIPE (rămînerea ace
lora care nu fac doar act de 
prezentă !) ȘI REPARTIZA
REA LOR DUPĂ CRITERII 
GEOGRAFICE MAI FERME 
ar redresa, la comandă, si
tuația precară existentă.

în orice caz, campionatul 
de juniori reprezintă — în
tre actualele coordonate — o 
competiție cu multe, prea 
multe neajunsuri.

Se impun, gîndim, schim
bări dintre cele mai pro
funde...

fi, redat în cite- 
de condei, chi- lipsesc, totuși, 

din vechiul lot cîțiva ju
cători.

— Lui Țurcan i s-a dat
trei tineri 

care inca-
fotografie imortalizează 
Nicidecum! Juniorii,

această
____ __ ___ ____ . talent ?
drează un arbitru... zimbitor, fac obiectul unei contestații, iar 
imaginea parvine de la „dosar". Știți, acolo unde se află 

dovezile, mărturiile, probele...

Credeți cumva. că 
jucători de mare

nota bene, neutru, din Iași 1 — 
a dictat nu mai puțin de șase 
avertismente și două elimi
nări, terminate cu 6 etape 
de suspendare ! Unirea Alba 
Iulia și Rulmentul Bîrlad se 
„recomandă" cu jucători sus
pendați Pe 11 etape, Mino- 
brad Vatra Dornei — cu 10 
etape, I.T.A. Pașcani — cu 
numai 9...

Ce susțin toate aceste cifre 
reci, aflate dincolo de orice 
putință de tăgadă? REALI
TATEA CĂ MUNCA EDU
CATIVĂ DESFĂȘURATĂ LA 
NIVELUL CAMPIONATULUI 
NAȚIONAL DE JUNIORI SE 
AFLĂ ÎNCĂ FOARTE DE
PARTE DE CERINȚE, CARE 
SÎNT CU ATÎT MAI MARI 
CU CÎT ESTE VORBA DE 
ELEMENTE TINERE, UȘOR 
RECEPTIVE, DISPONIBILE 
LA PERFECȚIONĂRI.

Ajunși în acest punct al 
analizei, să zăbovim o 
mai mult asupra celor 
ocupă — sau ar trebui să se 
ocupe! — de 
rilor jucători, 
citate 1

câtor, ÎNȘELAT în mod deli
berat de propriul antrenor, 
nu-1 va mai crede a doua 
oară pe acesta, deformîndu-și 
principiile, estropiindu-și ca
racterul. Nu-1 va mai crede, 
nici ca jucător, nici ca om...

în campionatul național de 
juniori, puterea exemplului — 
venit de la antrenor — nu

Arbitru cu clasificare de... 
magaziner!

Nu de mult, 
astfel ar putea

socotind 
contribui

că 
la

i
ION HRISAFI arbitru divizionar

meci in cam-

ca spectator, 
fiul meu ce!

clipă
ce se

tine-educația 
Apelăm la noi

salutul final.• „După
Vasile Dăescu, delegatul e- 
chipei NEVA Tr. Severin, 
a așteptat pe culoar pe 
jucătorii de la Minerul Lu- 
peni, lovind pe doi dintre 
ei cu pumnul" (arbitrul A. 
Boceanu);

• „Atit jucătorul Gătej, 
pe care l-am eliminat in 
minutul 78 pentru lovirea 
adversarului cu piciorul și 
pumnul, cit și delegatul și 
antrenorul echipei Carpați, 
mi-au adus injurii groso
lane plnă la sfirșitui. par
tidei" (arbitrul Gh. Vîlcu, 
raport suplimentar la 
ciul Carpați Sinaia — 
trotul Ploiești, 0—1).

me- 
Pe-

Dar relatările de mai 
par vecine cu inocența 
lingă ceea ce s-a întîmplatîn

sus 
pe

sîntem fermi m- 
afirmație — 

faptului că organis- 
resort al federației 
mai energic ca în 
deși se orientează, Pentru posesorii auto care 

doresc să vizioneze meciul 
do fotbal Cehoslovacia—Ro
mânia, ce va avea loc in 
luna mai la Fraga, în ca
drul Campionatului euro
pean. filiala București 
A.C.R. organizează o ex
cursie de 5 zile. Plecarea 
— în ziua de 14 mai din 
Oradea și înapoierea în >9 
mai. Se vor vizita cu a- 
ceastă ocazie orașele Bra
tislava, Praga, Bmo si Bu
dapesta.

înscrierile se fac la fi
liala A.C.R., str. Lipscani 
nr. 6, începînd de azi.

G. N.
— Ați arbitrat în sezonul încheiat vreun 

pionatul de juniori ?
— Mai multe. De altfel, am urmărit, 

numeroase meciuri ale juniorilor, întrucît 
mai marc joacă Ia Școala sportivă nr. 2.

— Ce ne puteți spune despre nivelul tehnic al parti
delor vizionate ?

— Spre surprinderea mea, în campionatul de juniori
se practică un fotbal tehnic, superior chiar celuia din 
divizia C. Din păcate, însă, am impresia că între echi
pele bucureștene, sau cele din provincie cu tradiții ferme 
— mă gîndesc la Farul, Petrolul, " *-*—
și echipele mai noi, funcționind 
divizia C sau de județ, există un 
mis de mare.

— Un exemplu concret ?
— Am arbitrat la București o

Universitatea Cluj — 
pe lingă formații de 
decalaj valoric neper-

— Am arbitrat la București o echipă din provincie, 
pe Cimentul Medgidia, care a pierdut cu 0—7, Juniorii 
din Medgidia n-au făcut altceva în acest meci decit sa 
aștepte trecerea timpului, pentru a scăpa cu fața cit 
mai... curată !

stă, din păcate, de prea mul
te ori, în picioare.

Val de contestații, 
val de neprezentări.::
Evident, problemele legate 

de turul campionatului de ju
niori sînt multiple, iar ex
plicațiile lor, invitînd la pro
funzime, necesită strategii de 
argumente dintre cele mai 
subtile. ' nplicind timp și 
spațiu.

Nu ne propunem să insis

impulsionarea arbitrajului și 
la reducerea cheltuielilor, 
F.R.F. a dispus ca meciurile 
din campionatul național al 
juniorilor să fie încredințate 
arbitrilor locali, a căror de
legare a rămas la stricta la
titudine a comisiilor județene. 
O măsură salutată la vremea 
ei cu speranțe, reprimată as- 
tăți de TOȚI antrenorii echi
pelor de juniori, veșnic mo
tiv de neînțelegeri și „sămîn- 
ță de scandal", ca și în ca
zul — citat — al meciului de 
la Zlatna.

Delia 
nu a 
dele- 
fiind 

e-

I

Ovidiu IOANIȚOAIA

LOTO
1 1Ș1IGATOItlI

SPECIAL

Excursii . în 
(continuare): 11.
— satul Tisa
Fîntîneie jud. 
Șerban loan — 
neu Criș j 
Teodorescu Alexandru — Ba
cău ; 14. Tamaș Albert — 
Oradea; 15. Nistor Ion — 
sat Păltineni, corn. Nehoi 
jud. Buzău ; 16. Rîpeanu La- 
zăr — com. Buda. jud. Bu
zău ; 17. Radu Cezar — Re
șița ; 18. Szantai Iozef — 
Cluj: 19. Suciu Valeria — 
Turda; 20. Costescu Euge
nia — Constanța ; 21. Les- 
chian Vasile — Baia Mare ; 
22. Grigorescu Gheorghe — 
Baia Mare ; 23 Turoș Eugen
— Tg. Mureș; f 
chescu Dumitru — 
25. Hartman Ioan 
Mare ; 26. Gavrila Petre — 
Sibiu ; 27. Ceucă Vasile — 
Timișoara ; 28. Panait Ion — 
Tulcea ; 29. Sultan Aurelian
— București ; 30. Roman Ni- 
colae — București; 31. Tu- 
dorașeu Cristache — Con
stanța ; 32. Modiga Nicolae
— Galați; 33. Staverescu

PRONOSPORT
EXCURSIILOR ATRIBUITE EA CONCURSUL 
PRONOEXl’RES AL NOULUI AN, DIN

6 IANUARIE 1971
Corneliu — Iași ; 34. Boier 
Dănilă — Tg. Mureș; 35.
Șerban Victor — Ploiești; 3S. 
Keller Ida — Timișoara ; 37. 
Mureșan Gheorghe — Rm. Vîl- 
cea; 38. Totolici G. Maria- 
Elena — Focșani; 39. Bșd 
Silvia — București ; 40. Ge- 
baila Andrei — București ; 
41. Luscalov loan — Chitila 
jud. Ilfov.

• Tragerea 
Pronoexpres de 
televizată direct 
de televiziune, 
de la ora 19,10. 
diodifuzată în 
19,15.

Cehoslovacia
Horga loan 
Nouă com.
Arad ; 12.
corn, Chiși- 

jud. Arad ; 13.

concursului 
astăzi va fi 
din studioul 
cu începere 
Ea va fi ra- 
jurul orei

24. Iordă- 
- Roman ; 
i — Satu

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 3. DIN 

17 IANUARIE 1971

CATEGORIA 1 
ta te) 3 variante 
lei fiecare;

CATEGORIA 
rezultate) 39,75 
2.203 lei fiecare;

CATEGORIA a 
rezultate) 516,05 variante a 
255 lei fiecare.

I: (12 rezul-
10% a 24.327

a n-a: (11
variante a

III-a (10



IA CERVINIA Schiorul Gustavo Thoeni

Antrenamentele boberilor au a preluat conducerea

devenit adevărate concursuri
in „Cupa Mondială

’ «ERVINIA, 19 (prin tele
fon).—întreaga vale D’Aosta, 
dar în mod deosebit stați
unea Cervinia, situată Ia 
2050 m altitudine, cunoaște 
febra marilor concursuri. 
Este prima dată cînd presa 
italiană și organizatorii în
trebuințează termeni care nu 
•au fost atribuiți niciodată 
bobului: „Campionatele mon
diale de bob 1971 formula 1". 
Aceasta datorită valorii con- 
curenților și pistei foarte ra
pide, dar și tehnice în ace
lași timp. Sînt prezente la an
trenament 30 de echipaje din 
12 țări, urmînd ca la ultimul 
antrenament — de joi — ță
rile care au trei echipaje să 
opteze pentru cele două care 
le vor reprezenta în cam
pionat, Aceasta face ca an-

trenamentele să fie adevărate 
concursuri de selecție pentru 
majoritatea participanților 
Poate și din aceste motive li
nele echipaje s-au răsturnat 
luni și marți. Astfel, Zimme- 
rer s-a răsturnat ieri în curba 
Bianca, penultima și către 
pare pare a fi cea care va 
da de furcă multor piloți; 
Vicky s-a răsturnat în ace
lași loc astăzi, rupînd pati
nele bobului. Tot astăzi s-a 
răsturnat echipajul condus 
de Floth — în ultima curbă 
— rupînd pur și simplu bo
bul în două. Toți trei au 
putut însă relua antrenamen
tele și au obținut chiar timpi 
foarte burii în manșele ur
mătoare. Doar pilotul englez 
Meinclar s-a accidentat și nu 
va mai putea lua probabil

startul. Handicapat de nu
mărul mic al manșelor de 
antrenament, echipajul nos
tru nr. 1, pilotat de Panțuru, 
depune eforturi deosebite pen
tru a se menține în plutonul 
fruntaș. Atît în manșele de 
ieri cît și în cele de azi el 
ocupă locul 5. Echipajul Pa- 
naitescu-Pascu a obținut azi 
•timpi care îl situează la mij
locul clasamentului. Cele 
mai bune performanțe le-a 
realizat ieri echipajul italian 
Compagnoni-Bonichon care 
în ultima manșă a realizat 
1:11,51. Gel mai bun rezultat 
al lui Panțuru, realizat cu 
Zangor în prima, manșă de 
astăzi, este 1:12,50.

Hariton PAȘOVSCHI
antrenor al lotului national

„PENTRU VIITORUL BOBULUI VOM CONTINUA
SĂ NE BATEM CU ÎNVERȘUNARE-.”

...ne declară dl. AMILCARE ROTTA, președintele Federației
internaționale

auspicii sece
lucrările apro-

de bob

St. Vin- 
deschide 
interna
și tobo- 
un deo-

Azi în localitatea 
cent din Italia, se 
Congresul Federației 
ționale de bobsleigh 
ganing. El stârnește
sebit interes în cercurile iu
bitorilor de bob din întreaga 
lume, deoarece măsurile care 
vor fi adoptate vor avea o 
importanță capitală pentru 
viitorul acestui temerar sport. 
Se știe că în ultimii ani, 
F.I.B.T. s-a găsit în fața u- 
nei problematici complexes 
revizuirea statutului, regula
mentelor, asigurarea partici
pării bobului la viitoarele 
Jocuri Olimpice etc. Ziarul 
„SPORTUL” a informat pe 
larg cititorii săi anul trecut, 
despre frământările din lu
mea bobului în ancheta in
ternațională intitulată ,,Vii
torul bobului în lume". In 
dorința de a cunoaște preo
cupările actuale ale acestui 
for, ne-am adresat domnului 
Amilcare Roita, președintele 
F.I.B.T., care ne-a răspuns 
cu amabilitate la întrebările 
noastre.

— Cunoscînd eforturile de
puse de F.I.B.T. în răstimpul 
din urmă, vizînd problema
tica bobului, am dori să cu

noaștem sub 
vor desfășura 
piatului Congres?

— Ura firesc să nu precu
pețim nimic pentru a găsi 
căile rezolvării problemelor 
care frămîntă sportul nostru. 
In acest scop, Comitetul di
rector al F.I.B.T. a fost a- 
jutat nu numai de Comisia 
sa tehnică sau federațiile 
naționale, ci și de numeroșii 
pasionați ai bobului de pre
tutindeni. Este suficient, cred, 
să amintesc de rezultatele 
fructuoase ale lucrărilor Co
misiei tehnice desfășurate în 
vara trecută la Londra. A- 
vem, deci, toate motivele să 
fim optimiști. Alături de u- 
nele probleme organizatorice 
și tehnice, pe ordinea de zi 
vor figura, în primul rind, 
dezbaterile în jurul asigură
rii participării bobului la 
viitoarele-, Jocuri Olimpice. 
Propunerea ca bobul de două 
persoane și sania să evolueze 
pe aceeași pirtie, este _ nu
mai un exemplu al unei so
luții constructive. Ea se a- 
daugă multor altora care 
sperăm să întrunească sufra
giile delegațiilor. Va rămine, 
însă, și pe mai departe în 
atenția noastră, grija față de 
reducerea cheltuielilor de 
construcție și întreținere a 
pistelor, costul boburilor, 
sporirea gradului de secu
ritate a pirtiilori mărirea 
numărului țărilor afiliate.

In comparație cu anii an
teriori, bobul a făcut pași 
importanți înainte dar, noi 
vom continua să ne batem 
cu înverșunare pentru vii
torul său.

— 6um apraciațî raportul 
de forțe în bob pe plan mon
dial, acum Ia jumătatea dru
mului spre Sapporo ?

— Nu am nici o dificul
tate în a vă declara că, la 
ora actuală, națiunea cea mai 
puternică în bob este R.F.G.,

ai. cărei boberi, în cursul ul
timului sezon, au arătat a fi 
atins un grad de pregătire 
cu totul excepțional, și evi
dent, aceasta se datorește 
faptului că au o pirtie de 
1 200 m lungime din gheață 
artificială, ceea ce le permite 
să se antreneze în liniște 
timp de patru luni pe an 
începind din noiembrie. Cine 
ar putea ignora însă forța 
italienilor învingători la Lake- 
Placid și St. Moritz, mai a- 
les că vor fi gazdele actua
lelor campionate mondiale la 
Cervinia ? Elvețienii se a- 
nunță, de asemenea, reduta
bili, în timp ce compatrioții 
dv își vor recăpăta — cu si
guranță — cadența. Nu-mi 
rămine decît să profit de a- 
ceastă, ocazie pentru a le 
transmite urări de succes în 
anul care vine.*).

Am mulțumit d-Iuî Amil
care, Rotta pentru amabili
tatea cu care răspunde de 
fiecare dată solicitărilor noa
stre, <urindu-i multă sănă
tate.

Interviu realizat de
Ion MATEI

*) De reținut că aprecie
rile dl Rotta au fost rostita 
înaintea campionatelor euro
pene de bob de la Innsbruck, 
unde reprezentanții noștri au 
avut o excelentă realizare.

IERI, LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

tr-o zi de grație, apoi însă 
clasa și experiența bucurește- 
nilor și-au spus cuvîntul. „geo
logii" înscriind de trei ori 
prin Florian, Vlad și Rociu. 
Ei au comis din păcate gre
șeala curentă de a socoti un 
meci încheiat înaintea termi
nării lui oficiale. La scorul, 
de 0—3, Avîntul nu depusese 
armele, nu se resemnase ci, 
dimpotrivă, a ieșit la atac, 
într-un mod. hotărât și vehe
ment. Oaspeții au. redus din 
handicap prin două goluri 
înscrise de Veres în mai pu
țin de un minut. Și- astfel, 
meciul a devenit din nou 
deschis, ba chiar s-a încins, 
mai ales după ce Avîntul a 
și egalat prin Szasz, fiind în 
final Ia un pas de a obține 
victoria.

Arbitrii N. Turceanu și FI. 
Gubernu au condus bine și 
calm o partidă agitată. Su
porterilor Avîntului, care au 
acuzat vehement o decizie 
din ultimul minut dictată de 
N. Turceanu, trebuie să le 
spunem că la acea fază s-a 
petrecut într-adevăr un osfaid 
evident, astfel că protestele

lor au fost nejustificate. Pe
nalizări s I.P.G.G. 12 minute, 
Avîntul 14 minute-

DINAMO BUCUREȘTI — 
AVÎNTUL MIERCUREA 

CIUC 5—1 (2—1, 3—0, 0—0)
Aflați în urmărirea Stelei 

și sperând că în trei meciuri 
pe 
cu 
nul 
tea 
au 
partidă. Nu-i mai puțin ade
vărat că replica formației din 
Miercurea Ciuc nu s-a aflat, 
deocamdată, la înălțimea u- 
neia care beneficiază (din de
cembrie) de un patinoar arti
ficial acoperit. Probabil că 
viitorul va readuce Ciucul în 
rândul formațiilor cu velei
tăți. Aseară, însă, Dinamo 
București a cîștigat fără să 
depună eforturi în fața unui 
adversar preocupat numai de 
gîndul apărării.

Au marcat: Huțanu (2), A- 
xinte, Tureanu. Pană, respec
tiv Bașa.

Arbitrii C. ȘtefăneScu și 
Gh. Mureșanu au condus 
bine un meci fair, lipsit de 
durități.

care le mai au de jucat 
deținătorii titlului, desti- 
acestui campionat ar pu- 
fi modificat, dinamoviștii 
abordat viguros această

în urma
■ gistrate în 
de slalom 
concursului 
schi de la 
ția), în „Cupa Mondială" pe 
primul loc a trecut sporti
vul italian Gustavo Thoeni cu 
90 p, urmat de francezii 
Henri Duvillard 89 p, Pa
trick Russel 65 p și Jean 
Noel Augert 77 p. în clasa
mentul pe națiuni conduce 
în continuare Franța cu 723
P.

rezultatelor înre- 
proba masculină 
uriaș din cadrul 
international de 
Adelboden (Elve- ECHIPA DE POLO A U.R.S.S

A DOMINAT CATEGORIC SEZONUL 1970
• Careul de ași este neschimbat O Campionii olimpici au

® Recordurile naționalei române

Performanțe de valoare

a adus rno- 
_____ _____ ___  în ierarhia 
jocului de polo. Formația Uni
unii Sovietice și-a păstrat ti
tlul continental, dobîndit încă 
din 1966 (Utrecht), iar echipele

Sezonul ’TO nu 
dificări esențiale

ce sportivii iugoslavi au retro
gradat ps poziția a treia.

Luînd în considerare toate 
cele 126 de partide interțări 
desfășurate de-a lungul între
gului an, ale căror rezultate

pe pistele de gheață
în, ultima zi a concursului 

international de patinaj vi
teză desfășurat pe pista de 
la Davos, campioana olan
deză Stien Kaiser a stabilit 
un nou record mondial în 
proba de 3 000 m cu timpul 
de 4:46,5. Vechiul record era 
de 4:50,3 și aparținea com
patrioatei sale A. Schut.

★
Pe pista de la Madonna di 

Gampiglio s-a desfășurat un 
concurs internațional de pa
tinaj viteză la startul căruia 
au' fost prezenți campioni de 
renume din mai multe țări 
ale lumii. In proba de 500 m 
victoria a revenit suedezului 
Hasse Boeries cu performan
ța de 39,46, urmat de com
patriotul său Ove Koenig cu 
39,52. Olandezul Jappie Van- 
dijk a terminat învingător 
în două curse: 1 500 m în 
2:07,5 și 10 000 m în 15:59,6. 
Proba de 1 000 m a fost cîș
tigată de suedezul Johan 
Granat cronometrat în 1:21,0.

victoriePoloiștii sovietici

Cu prilejul unul concurs 
de atletism, desfășurat la 
Pocatello (Idaho), sprinte
rul Jamaican Don Quarrie 
a realizat cea mal bună 
performanță mondială do 
sală în proba de 100 yarzi 
cu timpul da 9,3.

la cîteva momente după marea 
de la Barcelona

(Partizan
Zagreb) au 
campionilor

iugoslave de club 
Belgrad și Mladost 
dominat Cupa 
europeni.

Clasamentul consfințit la fi*
nele „europenelor" de la Bar
celona păstrează același careu 
de ași (U.R.S.S., Ungaria, Iu
goslavia, Italia) stabilit după 
ultima ediție a J-O. Numai 
ordinea lor diferă î jucătorii 
sovietici și cei maghiari au 
avansat cu cite un loc, în timp

SPORIM DIN 18 TÂRÎ IA INTIRIIATIOMltlt

PRAG A 19 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslova
ciei vor avea loc între 30 ia
nuarie și 2 februarie în orașul 
Ostrava. în programul compe- 
tițional figurează întâlniri in
dividuale la cele 5 probe si 
pe echipe.

în primul tur, în competiția 
masculină, echipa României va 
întîlni formația Cehoslovaciei. 
La turneu participă 18 echipe,

Vedeta săpfăminii

ARD
Născut la 1B. 

septembrie 1944. 
Student la Univer
sitatea din Baga. 
Înălțime —• 1,90
m; greutate — 

87 kg. Medalie de 
argint la J.O. de 
iarnă de ta Gre
noble 1968, in pro-r 
ba de 
(2:05,0). 
mondial 
pean la 
în 1970.
recorduri mondiale 
la 1000 m —1:20,6 
(1967), 1500 m — 
2:06,2 (1966). șl
2:05,3 (1966), 3000 
m — 4:26,2 (1966) 
șl 4:18,4 (1967).

1500 m 
Campion 
Si euro- 
poliatlon, 

A deținut

Interesantă figură a 
tului este acest

SCHENK

printre care U.R.S.S.,' Anglia, 
Iugoslavia, Suedia și altele. 
Competiția feminină se anun
ță. de asemenea, interesantă. 
Organizatorii au stabilit ca e- 
chipele României, U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei să joace direct în 
turul doi.

Pe tabloul favoriților, în pro
ba de simplu masculin, figu
rează, printre alții, Alser (Sue
dia), Klampar (Ungaria), Sur- 
bek (Iugoslavia), Gomoșkov 
(U.R.S.S.), Stanek (Cehoslova
cia), Jonyer (Ungaria) și Kor- 
pa (Iugoslavia). Ca favorite în 
proba feminină figurează Rud- i 
nova (U.R.S.S.). Hovestadt (R.D. 
Germană). Shirley (Anglia), 
Maria Alexandru (România), 
Grinberg (U.R.S.S.), Eleonora 
Mihalca (România) și Vostova 
(Cehoslovacia).

La campionatele internațio
nale de tenis de masă ale 
Cehoslovaciei șî-au anunțat 
participarea pentru prima oară 
și jucători din Australia.

exprimă mai 
fiecărei echipe, 
următorul

bine 
am 

clasament:
1. ; U.R.S.S.
2. Ungaria
3. Iugoslavia
4. Italia
5. R.F.G.
6. Spania
7« Olanda
8. România
o. Bulgaria

10. Suedia
11. Grecia
12. Ceh.

16 14
19 14
24 17
12 7
19 11
16 9
18 8

10
12
12
11

3 2
4 1
3 1
3 0

evoluția 
alcătuit

1 107- 51 90'/.
3 127- 58 78%
4
3
6
6
9

138- 74 77%
62- 53 66%
94- 61 63%
74- 58 59%
94- 70 47%

mai s 
de

de 
categoric 
care în tot sezonul

toriî facile care .le-au rotunjit 
simțitor procentajele. în timp ce 
olandezii și românii an fost 
nevoiți să înfrunte cei mai 
puternici adversari în turneul 
final al aceleiași competiții.

în ceea ce privește reprezen
tativa țării noastre. aceasta 
deține recordul (26) celor mai 
multe partide susținute în a- 
cest an. Dar Si al celor mai 
multe înfrângeri.. în _ mare par
te datorate unei insuficiențe 
pregătiri. Nu este mai puțin 
adevărat că 12 din cele 13 par
tide pierdute au fost . în fața 
primelor 4 clasate, și 7 din 
acestea s-au încheiat cu rezul
tate la un singur gol diferență,

AA VASILIU

TELEX

Turneul Internațional fe
minin de tenis do la Syd
ney a luat sîîrșit cu vic
toria Margaretei Court șl 
a lut Phil Dent. In finala 
probei feminine, Margaret 
Court a învins-o cu 6—2, 
6—2 pe sovietica Olga Mo
rozova. Proba masculină a 
prilejuit o luptă spectacu
loasă. PhU Dent (Austra
lia) l-a învins cu 4—6. 5—7, 
6—3, 6—1, 6—3 pe favoritul 
John Alexander (Austra
lia).

spor- 
__  ___ Ard

Schenk... După ce, cu cinci- 
sase ani in urmă, primul 
,,olandez zburător" al ghe
tii pornise să cucerească în 
trombă recordurile si titlu
rile m-ondiale, el ceda, brusc 
intiietatea unui alt compa
triot. micuțul Kees Verkerk. 
Intre cel doi este o dife
rență de nivel de aproape 
20 centimetri. Schenk un u- 
riaș, Verkerk un pitic... Și, 
totuși, fuleul acestuia din 
urmă avea si se dovedeas
că atunci mai eficace, fi
indcă micuțul Kees . a mo
nopolizat pentru un 
toți laurii. Pină mal 
numele său figura in șase 
din cele opt rubrici ale re
cordurilor mondiale si eu
ropene.

De anul trecut, însă, stea
ua lui Verkerk a început 
să pălească și — fapt ne
așteptat — cea a lui Schenk 
sclipește din nou. Cu un

timp 
ieri,

come-back de-a dreptul fără 
precedent, al doilea, repre
zentant al Olandei reintră 
in drepturi, in elita viteziș- 
tilor ghetii. In precedentele 
edilii ale celor două com
petiții majore de patinaj vi
teză, Ard Schenk redevine 
campion dl lumii și al con-^ 
tinentulul. Respinge cu suc
ces si asaltul tînărwlui as 
al patinajului suedez, Dag 
Fornaes, retrogradat pe 
plan secund.

Acum, după titluri, vin Șl 
recordurile la rind. Cu un 
sprint exceptional, pe pista 
de la 
preste 
după 
1:58,7! Este primul patina
tor care coboară sub două 
minute pe această clasică 
distantă. Și — desigur — o 
opțiune asupra cununilor cu 
lauri de la apropiatele în
treceri supreme.

Davos, olandezul o- 
acele cronometrului, 

1500 m parcurgi, la

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

de urmărire — să nu-și lase 
adversarii să se detașeze. Clu
jenii. dezavantajați de faptul 

'că Iancu. portarul titular, a 
fost accidentat cu o zi înainte, 

a
un 
in

au reușit în ultima parte 
meciului, să conducă cu 
gol. dar au fost egalați 
min. 59. Nereușind să fructi
fice ultimul atac, au dat po
sibilitate lui Hornea să înscrie 
cu citeva secunde înaintea flu
ierului final, gol care a cons
fințit. în ultima instanță, vic
toria studenților gălățeni-

Au marcat : Menan 5. Vă
duva 5. Pădure 3, Dumitrescu 
3. Ilornea și Eftimie — pentru 
Politehnica Galați. Schmidt 6, 
Capră 5. Schobel 3. l’ctri. T11- 
dosie și Stuparu — pentru U- 
niversitatea Cluj.

Au arbitrat : I. Dumitrescu 
și I!. Iarnandi (ambii din Bu
zău).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — DINAMO BUCU
REȘTI 13—11 (8—6). Este pri
ma mare surpriză a acestui 
turneu, victoria studenților bu- 
cureșfeni fiind deplin merita
tă. Elevii antrenorului Eugen 
Trofin au iucat cu multă luci-

di ta te. cu calm în atac, și-au 
pus in valoare calitățile. Deși 
în prima repriză ei au fost, 
conduși cu două goluri (4—2, 
min. 12. pentru Dinamo), hand- 
baliștii de la Universitatea 
au forțat, obținînd egalarea și. 
aooi. conducerea : 6—5 în min. 
21. In repriza secundă ei au 
condus tot timpul : 11—9 (min. 
49). 12—10 (min. 53). 13—10
(min. 57).' în ciuda faptului că 
s-au aflat uneori in inferiori
tate numerică, din cauza eli
minării justificate a unora din
tre ei. în apărare, studenții au 
practicat un joc agresiv, uneori 
cam tare.

Este de menționat faptul că 
în min. 23 (la scorul, de 8—6 
pentru Universitatea), la un 
contraatac. Samungi (Dinamo) 
s-a accidentat și nu a mai re
intrat. astfel că dinamoviștii 
au jucat mai bine de o repri
ză fără unul dintre cei, mai 
buni oameni.

Au marcat : Chîcîdt 3. Cos- 
ma 3. Bădăti 3. Voinea 2, Pa- 
rasehiv și Chircu — pentau 
Universitatea București. Bota 
4. Dan Marin 2, Nica 2, Sa
mungi. Moldovan și Coman — 
pentru Dinamo București.

Au arbitrat : I. Pândele

(București) șî C. Căpațînă 
(Buzău).

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 11—10 (5—7). O 
partidă de mare luptă, in care 
echipa campioană, evoluincl 
mult sub valoarea sa, a obți
nut o victorie in extremis.

la încheierea turneului, 
clasamentul diviziei A la 
handbal masculin arată ast
fel: 1. Steaua 25 p; 2. „U" 
București 23 pț 3. Dinamo 
București 23 p; 4. Sport 
Club Bacău 15 p; 5. Politeh
nica Timișoara 13 p; 6. „U" 
Cluj 12 p; 7. Politehnica Ga
lați 12 p; 8. Voința Bucu
rești 11 p; 9. Dinamo Bra
șov 11 p; 10. Știința lovrin 
5 p.

Studenții timișoreni, deși fără 
Guneș. și-au jucat bine șansa, 
au speculat carențele adversa
rului și au reușit să conducă la 
un moment dat (min. 30) cu 
7—4. Rezervele de pregătire 
fizică ale localnicilor s-au 
epuizat însă în repriza a doua 
și Steaua a egalat (9—9 în 
min. 45) și a luat conducerea 
(10—9 in min. 49). In ultimele 
105 s. campioana a jucat în 5 
(Coasă și Stokl eliminați), dar 
timișorenii au pierdut șansa de 
a egala (era 10—11). deși ar fi 
meritat o ..remiză”. Au mar
cat : Stokl 4, Speck, Birtolom, 

Gruia, 
pentru Steaua, 

Oprescti, 
- pentru

Lipsa de formă a lui Gruia, 
numeroasele ratări (printre 

care > și două aruncări de la 
7 m. prin Stokl). precum și 
unele slăbiciuni în apărare 
(mai ales in prima repriză) au 
creat premisele unei surprize.

Gațu. Coasă. Goran, 
Marinescu
Cirlan 4, Fendler 3, 
Comănescu și Ffilker ■ 
Politehnica Timișoara.

Au arbitrat : Gh. Lungu și 
A. Albii (ambii din Brașov).

SPORT CLUB BACAU — 
VOINȚA BUCUREȘTI 13—10 
(5—6). Au marcat : Botin 4. 
Ostachc l. Păcuraru 2, Cerven- 
ka, Laub și Avramescu — 
pentru S. C. Bacău. Angliei 3. 
Martini 2, Fabian 2. Roșescii 2 
și Nițescu — pentru Voința.

Au arbitrat : Al. Codreanu 
si I. Luchiei (ambii din Ti- 
miroașa).

Plutanul 
condus 
U.R.S.S.. __
nu a înregistrat decît o sin
gură înfrângere (4—5) în fața 
Italiei la Milano și un re
zultat egal (3—3) cu Ungaria 
la Tbilisi. Urmează, în ordine, 
Ungaria care a pierdut 3 me
ciuri (toate în fața echipei so
vietice) și a realizat două re
mize. ,1a Neapole. cu Iugoslavia 
și Italia, și fosta campioană 
olimpică. Selecționata poloiști- 
lor iugoslavi (in linii mari a 
fost cea care a evoluat și în 
Mexic) a avut un sezon mai 
slab, singura victorie mai va
loroasă (din totalul celor 17) 
fiind realizată în fața Italiei 
la Barcelona.

Singura deosebiră —■ pentru 
primele 8 locuri — din acest 
clasament, față da oel al cam
pionatului european, o consti
tuie poziția superioară a echi
pelor R- F. a Germaniei și 
Spaniei față de cele ale Olan
dei și României (locurile 5 și, 
respectiv. 6 la Barcelona). A- 
ceasta se explică prin faptul 
că atît formația vest-germană, 
cît si cea spaniolă au avut 
adversari mult mai slabi. în 
turneul pentru locurile 7—12 
de la î,europene”, obținînd vie-

Recordmanul mondial tn 
proba de săritură cu pră
jina, atletu; gree Christos 
Papanicolau (5,49 m), este 
complet restabilit de pe 
urma accidentării la un 
picior la antrenamente. El 
a declarat ziariștilor că în 
sezonul de iarnă se va an
trena în R.F. a Germaniei.

Proba individuală feminină 
din cadrul campionatului, 
U.R.S.S. do patinaj artistic 
a fost cîștigată do Marina 
Titova (în virstă de 13 ani) 
cu un total de 1959,1 
puncte. La perechi, victo
ria a revenit cuplului Irina 
Rodnina — Aleksei Ulanov 
cu 424,5 puncte.

In ziua a doua a concursu
lui internațional de atle
tism pe teren acoperit de 
la Los Angeles, Lee Evans 
a terminat învingător în 
proba de 509 yarzi cu 
timpul de 57,9. Cursa de 60 
y. garduri a revenit cam
pionului olimpic Willie Da
venport în 7,1. Proba de 
săritură în înălțime a fost 
cîștigată de Reynaldo 
Brown cu 2,17 m. In con
cursul feminin, cele mai 
bune rezultate au fost ob
ținute de canadianca Deb
bie Brill (1,83 m la sări
tura in înălțime) și de a- 
merlcanca Jarvis Scott 
(1:06,5 pe 500 yarzi).

JUBILEUL ECHIPEI 
HAJDUK SPLITECHIPA FRANȚEI ÎNVINSA LA CURITIBA

Echipa Franței și-a început tur
neul în Brazilia jucînd la Curitiba 
cu echipa F.C. Curitiba. Peste 
35 000 de spectatori au urmărit 
acest joc care s-a încheiat cu sco
rul de 2—1 (1—1) în favoarea fot
baliștilor brazilieni. Oaspeții au 
dominat clar în prima repriză, 
ratind 6 ocazii mari • de.a înscrie. • 
O excelentă partidă a făcut por
tarul gazdelor, care a salvat ac
țiuni periculoase ale lui Revelli.

Francezii au deschis scorul în 
minutul 42 cind Lech, la capătul 
unei acțiuni personale, a înscris 
din apropierea porții- Gazdele au 
egalat imediat prin Peixinho care 
a surprins apărarea franceză cu 
un șut de la 20 m.

După pauză, jocul a scăzut din 
ritm. Brazilienii, datorită tehnicii 
lor superioare, s-au impus domi- 
nînd cu largheță. In minutul 75 
tânărul jucător brazilian Hermes, 
(in virstă de 18 ani) a șutat de 
la distanță, marcând spre stupe
facția portarului francez, prins 
pe picior greșit. In ultimul sfert 
de oră, francezii s-au regăsit ex
traordinar și au avut două mari 
ocazii de a egala în minutele 85 
și 86, care însă au fost apărate 
formidabil de portarul Celio.

Echipa Franței va juca la 21 
ianuarie la Porto Alegre, cu for
mația locală Internacional.

căsătorit zilele acestea cu Con- 
suela Perez. Soția lui Pena este 
fiica celui mai mare toreador al 
Mexicului, Silverio Perez.

• Echipa Rapid din Viena care 
se află în turneu în Spania a ju
cat. la Tarragona cu echipa locală 
care activează în liga a treia. Jo- 

rezultatcui s-a încheiat cu un. 
de egalitate : 0—0.

• Renumitul fotbalist 
Garrincha a fost angajat_______
tor tehnic al echipei Brindisi, care 
activează în liga a treia a cam
pionatului italian. Urmează acum 
c,ș federația italiană să ratifice 
această angajare a lui Garrincha.

brazilian 
ca direc-

Cunoscuta echipă iugoslavă 
Hajduk Split sărbătorește în a- 
ceste luni 69 de ani de la înfiin
țarea echipei de fotbal. Cu această 
ocazie, la Split vor evolua echipe 
reprezentative și de club din Iu
goslavia și din străinătate.

Iată programul pe luna februa
rie : 7: Hajduk — Reprezentativa 
Poloniei ; 14: Hajduk — Bayern 
MUnchen : 17: Hajduk — Slavia
Praga ; 21: Hajduk — Reprezen
tativa Iugoslaviei.

In lunile martie șl aprilie vor 
evolua Ia Split: Manchester Uni- 

'ted, Benfica Lisabona. Vasas 
Budapesta, Florentina, reprezen
tativa Bulgariei etc.

Turneele de șah din Olanda

ȘTIRI... REZULTATE
fi în semifinalele turneului in

ternațional pentru juniori din 
Insulele Canare, echipa R.F. a 
Germaniei a învins cu scorul de 
3—2 echipa Franței. In cea de-a 
doua semifinală, selecționata O- 
landel va întîlni formația spaniolă 
Las Palmas.

• Echipa vest-germană F. C. 
Koln. care se află in turneu in 
Brazilia, a jucat Ta Sao Paulo cu 
echipa F.C. Sao Paulo. Fotbaliștii 
brazilieni au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1).

HAGA 19 (Agerpres). — 
Festivalul șahist din Olanda 
a continuat Ia Wijk aan Zee 
cu disputarea partidelor din 
runda a 6-a a turneelor mas
culine. In grupa marilor ma
eștri, Donner l-a învins pe 
Kuijpers, iar Korcinbi-- a cîș
tigat la Olafsson. Partidele 
Hubner—Lengyel și Gligo- 
rici—Andersson s-au încheiat 
remiză. în clasament conduc 
Andersson (Suedia) și Olafs
son (Islanda) cu cite 4 p, 
urmați de ITort (Cehoslova
cia) cu 3'A p. (1), Hubner 
(R.F. a Germaniei), Korci- 
npi (U.R.S.S.), Gligorici (Iu
goslavia) cu 3’/2 p. etc.

în turneul rezervat mae
ștrilor, Adorjan a cîștigat la 
Krabbe. Șahistul jramân Vic
tor Ciocâltea (cu piesele albe)

a pierdut la olandezul Van 
Scheltinga. l’e primul loc în 
clasament se află Adorjan 
(Ungaria) cu 4'/2 p, secundat 
de Timman (Olanda), Forin- 
tos (Ungaria) și Jansa (Ce
hoslovacia cu 4 p. etc. Vic
tor Ciocâltea ocupă locul 9 
cu 3 p. In runda a 2-a a 
turneului feminin, Kușnir a 
învins-o pe Tuk și Vokralova 
pe Timmer, Elisabeta Poli- 
hroniade a remizat cu Katia 
Jovanovici (Iugoslavia), re
zultat consemnat și în parti
dele Cohn—Vreeken și He- 
emskerk—Lazarevici. In cla
sament conduc Kușnir 
(U.R.S.S.) și Vokralova (Ceho
slovacia) cu cite 2 p fiecare, 
urmate de Lazarevici (Iugo
slavia) cu l‘/2 p. etc.

• Internaționalul Gustavo Pena, 
căpitanul echipei' Mexicului

calificat în semifinalele Cupei 
campionilor europeni la tenis de 
masă masculin, în care va în- 
tllni echipa Spartacus Budapesta.

MECIUL DE FOTBAL' 
ITALIA — SPANIA 

LA CAGLIARI
Federațiile de fotbal din Italia 

și Spania au căzut ieri de acord 
ca partida amicală 
dou 
să 
la <

pierdut pe cel de al doilea, des
fășurat la Halsingborg. cu echipa 
locală I.F.K., la scorul de 88—65 
(51—31). Polonezii (coșaveraj 163— 
160) vor întîlni in continuare pe 
Fides Partenope Neapole. deți
nătoarea trofeului.

dintre cele 
lă selecționate reprezentative 
se, desfășoare la 20 februarie 
Cagliari.

LEGIA VARȘOVIA
SE CALIFICA ■ 

(LA COSAVERAJ) 
„SFERTURILE" CUPEIIN

CUPELOR LA BASCHET
Formația masculină de bas

chet Legia Varșovia a avut o 
dramatică calificare in sferturile 
de finala ale Cupei cupelor. în
vingătoare in primul mecj cu o 
diferență de 28 de puncte, ea a

ISRAEL — ITALIA
34—14 LA HANDBAL

La Roma a avut Ioc ieri 
ciul internațional de T_. 
dintre echipele masculine 
Italiei și Israelului. Oaspeții 
cîștigat cu 34—14 (17—8).

me- 
handbal 

ale 
au

VJESTNIK ZAGREB
IN SEMIFINALELE C.C.E.

LA TENIS DE MASĂ
Tnvingind formația engleză

T.T.C. Orțnesby cu scorul d-
5—2. echipa Vjestnik Zagreb s-a

G. LARSSON
Șl ALICE JONES — 

CEI MAI BUNI 
ÎNOTĂTORI Al ANULUI 

1970
Ea finele referendumului or

ganizat de revista CROL, din Bar
celona, la care au participat 42 
de publicații de specialitate, au 
fost desemnați cel mai buni îno
tători ai anului 1970 : GUNNAR 
LARSSON (Suedia) 49 p, Roland 
M; tthes (R.D.G.) 48 p și Gary 
Hall (S.U.A.). respectiv. ALICE 
JONES (S.U.A.) 47 p, Debbie Ma
yer (S.U.A.) 46 n șl Karen Mo
ras (Australia) 45 p.
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