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DIMENSIUNI SPORTIVE IN ANII CINCINALULUIBAZA MATERIALĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE IN DEZVOLTARE
®l OBIECTIVELE ANILOR

1966 — 1970

au fost Îndeplinite

> CONTRIBUȚII IMPORTANTE ALE

U.G.S.R. Șl ALTOR ORGANE Șl

-ORGANIZAȚII DE STAT Șl OBȘTEȘTI
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precierea, onorantă, 
grija cu care parti
dul fi statul nostru 

înconjoară mișcarea spor
tivă și-au aflat multilateral 
exprimarea, ca o perma
nentă conducătoare, mobi
lizatoare, în întreagă a- 
ceastă strălucitoare etapă a 
Cincinalului, în toate do
meniile educației fizice fi 
sportului, considerate — 
după cum se știe — și 
recunoscute prin Legea din 
1967, drept importante ac
tivități de interes national.

Tn bilanțul sportiv al a- 
cestor ani, un loc însem
nat îl ocupă dezvoltarea 
continuă a bazei materia
le, factor important prin 
recunoscutele sale valențe 
sociale ți, totodată,_ de
terminant pentru împlinirea 
corespunzătoare a sarcini
lor de mare responsabili
tate, încredințate de partid 
mișcării noastre sportive. în 
baza indicațiilor cuprinse, 
la începutul Cincinalului, în 
documentele celui de al 
IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, potri
vit cărora se arată că-* 
„ESTE NECESAR SĂ SEA- 
CORDE ATENȚIE DEZVOL
TĂRII SPORTULUI Șl EDU
CAȚIEI FIZICE, BAZEI SALE 
MATERIALE', Consiliul Na
țional pentru Educație Fi
zică și Sport, precum și 
alte organe și organizații 
de stat și obștești au ma
nifestat o preocupare con
tinuă în direcția folosirii ra
ționale, judicioase, cît mai 
eficiente a fondurilor alo
cate pentru dezvoltarea 
bazei materiale a mișcării 
sportive.

Obiectivele stabilite pen
tru perioada Cincinalului au 
putut fi, astfel, ÎNDEPLI
NITE, patrimoniul mișcării 
sportive îmbogățindu-se cu 
noi și necesare, construcții 
și diverse amenajări care au 
fost puse la dispoziția, ce
tățenilor de diferite vîrste 
din județele țârii, pentru 
practicarea exercițiilor fi
zice și sportului de masă 
sau pentru pregătirea spor
tivilor de performanță.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UMȚI-VÂ1
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Bazinul olimpic din complexul „23 August” Foto : THEO MACARSCHI

AU FOST STABILITE PRIMELE MECIURI 
ALE ECHIPEI RAPID IN BRAZILIA ■ 

Fotbaliștii giuieșteni părăsesc astă-seară Capitala

REPERE PENTRU 0 NOUĂ HARTĂ A CONSTRUCȚIILOR SPORTIVE
tuate în perioada 1966—1970 
sau în curs de execuție pot 
fi amintite stadioanele cu o

Dintre principalele lucrări 
de investiții în construcții 
sportive și amenajări efec

Schilift modern în masivul Postăvarul

capacitate de cite 30 000 
locuri, construite în muni
cipiile Craiova și Brașov, 
sălile de sport din Cluj 
(2700 de locuri) și Timișoara 
(2 000 de locuri), bazinele aco
perite de dimensiuni olim
pice —' 50 m — din Bucu
rești, Cluj, și Ploiești și cel 
de 25 m din Brăila, 
sălile pentru jocuri și 

alte ramuri sportive din 
București (Progresul), Piatra 
Neamț, Bîrlad, Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, patinoarul a- 
coperit din Miercurea Ciuc, 
precum și alte obiective, din 
care unele de un ridicat grad 
de complexitate tehnică.

Tot în același interval de 
timp au fost construite sau 
amenajate 16 săli de box, 14 
de lupte, 14 săli de gimnas
tică și Jocuri sportive, 5 săli

MIRON OLTEANU
secretar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

Echipei Rapid l-au fost 
comunicate primele meciuri 
pe care le va susține în 
Brazilia : două îh statul Pa
rana (dintre care unul cu 
F.C. Curitiba, recenta învin
gătoare a echipei reprezen
tative a Franței), o partidă 
în orașul Florianopolis și 
una la Sao Paulo. Restul 
programului de jocuri va fi 
comunicat echipei la sosirea 
în Brazilia.

Vremea nefavorabilă a dat 
un nou termen plecării e- 
chipei giuleștene, care nu se 
va produce mîine, pe calea 
aerului, ci astă-seară, cu 
Bait—Orient—Expresul care-i 
va transporta pe rapidiști 
pînă la Praga. Din „orașul 
de aur“, un avion al com
paniei Varig, avîndu-i la 
bord pe fotbaliștii români, 
va decola vineri cu direcția 
Rio (via Paris).

Iată ultimele date despre 
pregătirile Rapidului,

Marți t antrenament de 90 
de minute, cu tema îmbună
tățirii rezistenței în regim 
de viteză, încheiat cu un 
meci de...baschet, cîștigat, 
bineînțeles, de echipa lui 
Răducanu. Miercuri i meci 
între echipa întîi și cea de 
tineret. Scor 2—0 ; au mar
cat M. Stelian și Apostol >

Iată lotul care va pleca în 
Brazilia: Răducanu, Rămu- 
reanu, Pop, Lupescu, Costea, 
Codrea, Ștefan, Mușat, Grea- 
vu. Dinu, Dumitru, Niță, 
Năsturescu, Neagu, Apostol,

Secvență de la antrenamentul de ieri al Rapidului

M. Stelian, Codreanu, Pe- 
treanu. („Insuficient refăcut 
după accidentul suferit la 
Brașov, Dan va rămîne în 
București" — ne-a spus an
trenorul Bărbulescu).

Rectificarea
U niversitario

Londra 20 (Agerpres). Din 
cauza unei transmisii greșite, 
rezultatul meciului de fotbal 
susținut de echipa Dinamo 
București la Lima cu forma
ția Universitario a apărut 
eronat i 1—1.

Vor mai face deplasarea 
antrenorii M. Bărbulescu și 
N. Cristescu, doctorul P. 
Bendiu și masorul I. Parcea. 
Conducătorul delegației este 
Petre Capră, președintele clu
bului Rapid.

rezultatului
Lima — Dinamo

Potrivit agenției „Reuter* 
scorul a fost de 4—1 în fa
voarea echipei Universitario. 
Golurile au fost înscrise de 
Rojas (2), Chumpitaz, Juar» 
do și respectiv Dine.

Sub cupola sălii Floreasca

TREI VICTORII SEMNATE ILIE NĂSTASE 
ÎN GALA DE ADIO A TENISMANILOR

(Continuare In pag. a 2-a)

Poate că niciodată, mai mult 
ca ieri, n-am regretat că tara 
noastră nu se află încă în 
circuitul marilor competiții da 
tenis „indoor“. Atît de frumos 
a fost tenisul jucat în sala 
Floreasca, atît de entuziaste 
aplauzele pasionalilor spartu
lui cu racheta. Dar, deocamda
tă cel puțin, ne mulțumim cu 
aceste „gale de adio", atunci 
cînd campionii noștri în alb

îsi termină scurta vacanță de 
acasă, pentru a pomi la drum 
în turneele ce se țin lanț, pe 
alte meridiane și latitudini.

Bagajele sînt gata... Ilie Năs- 
tase si Ion Tiriac (absent mo
tivat și regretat, ieri) și-au 
luat rămas bun în felul lor, 
primul deschizîndu-ne pentru 

țciteva clipe cutia cu secretele 
măiestriei sale. El a apărut în 
fața fileului, alături de Cons-

tantin Popovici și Codin Du
mitrescu, pregătiți și el pefctrii 
o călătorie europeană, apoi Ian 
Sântei si Viorel Marcu, aftep- 
tînd alte date da calendar în 
care să-și afirme posibilitățile

M.V.

(Pontinuarv tn r>aa. a 4-a/

La fabrica de antibiotice din Iași 
nu se joacă numai volei!

MÎINE1, START ÎN RALIUL MONTE CARLO

ASUL VOLANULUI
LOUIS 

CHIRON
(Franța)

In comitetul

„UREZ SUCCES
ECHIPAJELOR CARE VOR PLECA

MEMBRU
DE ORGANIZARE

a cursei: DIN BUCUREȘTI!
Această capricioasă iarnă eu

ropeană va aduce, fără discu
ție, un plus de inedit în desfă
șurarea celei de a 40-a ediții 
a Raliului Monte-Carlo. Iată de 
ce amatorii de sparturi mecani
ce așteaptă competiția cu in
teres sporit, iar concuxențli cu 
griji mai multe.

Atmosfera încordată domnește 
— desigur — șl la sediul Au
tomobil-duhului din Monaco, a- 
colo unde își duce activitatea 
Louis Chiron, membru în co
mitetul de organizare a cursei, 
unul dintre cei mal străluciți 
piloțl ai Grand Prix-ului de 
altădată. Ilustrul automobilist 
și-a înscris în palmares, prin
tre altele, un titlu da campion 
mondial (seria veche a acestei 
competiții). Cavaler al Legiunii 
de Onoare, el urmărește du 
atenție chiar și acum, la 72 de 
ani, problemele sportului în 
care s-a consacrat

— Evident, scopul publicitar 
nu poate fi neglijat. Altfel, cum 
s-ar explica interesul și inves-

tițiile pe care le tac marile 
uzine in vederea acestei com
petiții 1 O victorie sau un eșec 
in raliul organizat de noi poa
te avea importante consecințe,

pentru o firmă sau 
piața automobilistică, 
trebuie să ne facem _ _ 
acest punct de vedere. Publici
tatea s-a născut o dată cu au
tomobilul însuși și de utilitatea 
ei nu se mai îndoiește nimeni. 
Mă întreb însă: de ce uităm 
și alte aspecte foarte importan
te. de pildă acela că Raliul 
Monte-Carlo deschide în fie-

alta, pe
Dar nu 

griji din

Dumitru LAZAR

(Continuare' tn pag. a 4-a)

In salonul de onoare din 
clădirea administrativă. în 
imediata apropiere a bus
tului în bronz al bacterio- 
loqului scoțian Alexander 
Fleming, panouri largi 
așează activitatea sportivă 
printre motivele de mîn- 
drie ale întreprinderii. 
Chiar dacă graficele și sta
tisticile au ales culorile 
pale, singurul element din 
care străbate toată bucu
ria, și ambiția, și orgoliul ■ 
colectivului este fotografia 
echipei feminine de volei, 
centrul atenției, miraj nu 
numai al muncitorimii din 
Valea Lupului, ci al între
gului oraș.

Consecvenți principiului 
nostru că o comunitate nu 
poate fi deplin satisfăcută, pe 
planul educației fizice, cu rea
lizările — oricît de încîntă- 
toare — ale unui grup res- 
trîns, riscînd să se transforme 
într-o masă mecanică de a- 
plaudatori și cîntători de osa
nale. am încercat să depis
tăm — la Fabrica de antibio
tice din Iași — urmele acti
vității sportive efective a sa- 
lariaților, dincolo de gloria

PAUL (Iași)Marla Giligor (ta dreapta) însuflețind pasiunea sportiva a muncitoarelor

sextetului voleibalistic „Peni
cilina".

Toate firele cercetărilor 
noastre au dus spre președin
tele comitetului sindical, o 
persoană tînără, cu ochi verzi 
și coo blond, despre care 
organele locale de specialitate 
susțin că este cel mai vrednic.

activist obștesc al mișcării 
sportive din oraș. De 0 ani în 
fruntea comitetului sindical 
tehniciană chimistă Maria Gi
ligor a avut timp să înțeleagă 
ce importanță are sportul ca 
element recreator, ca ferment 
dinamic. A jucat ea însăși, în

f

— Se spune adeseori des
pre raliul organizat de clu
bul dv. că are doar scopuri 
și consecințe publicitare. Ața 
să fie oare ?

ECHIVALENTUL MARILOR RECORDURI j

SCHIORI Șl B1ATL0NIȘTI ROMÂNI VOR PARTICIPA LA

SPARTACHIADA DE IARNĂ 
A ARMATELOR PRIETENE

Azi părăsesc țar» sportivii ro
mâni. care Intre 23 șl 31 Ianuarie 
vor participa, la Zakopane 
lonia) la Spartachlada d» 
a Armatelor Prietene.

Devenită tradițională, 
petițLa reunește IA startul 
ritelor proba sportiv.1 de 
valoare, muițl dintre el

(Po
lara*

com- 
dlfe- 

taaltă 
______ ____ _______  - cam
pioni nafionall șl medaUațl țl 
Jocurilor Olimpice șl al campiona
telor mondiale. Printre delegațiile 
cu mari șanse la primele locuri 
se numără cea a sporurilor so
vietici, ou reprezentanți de sea
mă în probele de blatlon, fond și 
sărituri de la trambulină.

Din grupul sportivilor români 
fao parte, cu mjpl . cel
BHinSl i’tiKztx IK!u

convingerea că BIATLONIȘTII, 
considerați printre cel mal buni 
din lume, au posibilitatea de a 
se plasa ta primele locuri. Cons
tantin Carabela, Dumitru Soiu, 
Gbeorghe Cimpoi* șl ceilalți nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru a realize performanțe mări
torii.

SCHIORII ALPINI, ta frunte 
cu Dorin Munteanu, Dan Cristea, 
Virgil Bread șl Gbeorghe Vulpe 
vor încerc; «ă ' să ta evidență 
la acest prim concurs interna
țional al anului 1ONT.IȘTII șl 
SĂRITORII DE a.A TRAMBULINA 
se prozțntâ cu șanse mal mo
deste, dorința de afirmare
le va ri, sperăm, puterea de

adolescentă, la 
lei și handbal 
tisfacțiile pe 
produce performanța pe sta
dion. Cu asemenea antece
dente si studiind bine oondi- 
țiile unei fabrici cu o pozi
ție izolată în raport cu orașul, 
Maria Giligor a înțeles să ex
ploateze succesele echipei 
campioană națională de volei 
PENTRU A MOLIPSI DE PA
SIUNEA PENTRU SPORT 
ÎNTREGUL COLEGTIV și a 
cuceri simpatia- pentru sport a 
directoarei fabricii. Intenții, 
astăzi realizate. Nu numai 
pentru că biologul Veronica 
Ardelean-Enescu (directoarea), 
u cununat-o pe jucătoarea 
Viorica Bincheci, ci pentru că 
preocuparea avînd ca țel spor
tul a primit drept de existen
tă onorabilă. Acum, de pildă,

Baia Mare, vo- 
și cunoaște sa- 
care le poate

emerarii bobului, în frunte cu echipajul de aur al 
Ion Panțuru, au spulberat recordurile pîrtiei de 
Îls și le amenință acum pe cele de la Cervinia.

— în decorul hibernal, încălzit de gînduri și 
aplauze, înfrumusețat de flori proaspete — spre ad
mirația celor ce iubesc sportul și-i prețuiesc 

virtuțile.
Firește, interesul pentru marea performanță, mai ales atunci 

cînd tricolorii români semnează'ca principali autori, nu 
poate anula nici o clipă valoarea „faptului divers' din alte 
zone ale mișcării noastre sportive.

Tn ultimele zile am avut plăcuta ocazie să consemnăm, o 
dată cu reprezentări de prestigiu, inițiativa viguroase în 
direcția împlinirii unei alte misiuni de mare responsabilitate 
a sportului — sănătatea cetățenilor.

Rezultat al unor preocupări sincere și competente, ca și 
ecou al unor îndemnuri rostite parcă mai convingător în acest 
sezon de către diriguitorii sportivi, în multe județe ale țării 
se manifestă un lăudabil efort pentru a da și exercițiului 
fizic autenticul fundament de largă răspîndire și maximă 
eficiență.

Alegem, spre argumentare, doar cîteva din inițiativele 
aceste- capricioase zile de iarnă, care în destule locuri au 
făcut, cel puțin pînă acum, aproape nevalorificabile pregă
tirile intense pentru o bogată activi fate competițională de 
masă.

Și, totuși... Peste 1 700 de elevi din sectorul 3 al Capitalei 
au urcat, într-o -ingură zi de excursie, înălțimile albe, pen
tru a face mișcare și sport în splendidul decor al Predealu
lui. Alți 1 200 de școlari bucureșteni, din sectorul 4, s-au
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ie către diriguitorii sportivi, în multe județe ale țării 
lifestă un lăudabil efort pentru a da și exercițiului

aliniat deunăzi la startul unor întreceri care completează de 
minune programul sportiv al vacanței recent încheiate. La 
Alexandria — unul din orașele de unde doar rareori pri
mim vești deosebite — aflăm că 1 200 de copii au răspuns 
cu entuziasm inițiativei de organizare a unui concurs de 
săniuțe.

Nu au, oare, aceste „fapte diverse" echivalentul valoric 
al unui record ? Nu este, oare, cel puțin la fel de important 
ca obținerea unei performanțe făptui că mii de tineri — 
și am citat doar cîteva din inițiativele de sezon — sîntapro- 
piați cu grijă și pricepere de binefacerile exercițiului fizic 
și ale sportului ?

Credem că asemenea inițiative (elogii celor care le-au gîn- 
dit și le-au lansat I), trebuie aplaudate la fel de sincer și 
călduros ca și acele titluri și victorii internaționale care ne 
încălzesc inimile de suporteri.

Pentru că, într-un fel, ele reprezintă recorduri notabile în 
planul social al menirilor și atribuțiilor de astăzi ale miș
cării noastre sportive.

Ni se pare că trebuie făcut chiar mai mult în direcția 
stimulării celor caro, pentru această idee dovedesc pasiune 
și responsabilitate, căutînd și aflînd alte drumuri decît cele 
devenite tipare de ri’tină. Și ar mai fi nevoie ca aceste do
vezi de înnoitoare înțelegere a înălțimii pe care trebuie ri
dicate mișcarea, exercițiul fizic, sportul să fie — mai mult 
decît pînă acum — generalizate peste tot și mai ales acolo 
unde imobilismul mai împiedică conjugarea performanței cu 
aclivitatea sportivă de masă.

Dan GÂRLEȘTEANU

I
I
I

I
I
I
I
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Vidor BANCIULESCU

(Continuare în pao. a 2-a/

LA HANDBAL
Două cupluri de arbitri români 

au fost desemnate să conducă 
partide internaționale de handbal 
din cadrul C.C.E., V. Pclen- 
ghian și C. Căpâțînă, vor ar
bitra jocul feminin dintre Spartak 
Kiev și F.K.S. Krapkowice «23 
ianuarie — Kiev), iar V. Sidea și 
G. Popescu vor conduce jocul 
masculin Partizan Bielovar — 
Sport Club Magdeburg (31 ianua- 
rle-Karlovac),
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de haltere, 2 de scrimă — 
evident de mare utilitate 
pentru sportivii -diferitelor 
asociații, cluburi sau ai lo
turilor reprezentative.

O serie de alte obiective 
sportive au fost realizate în 
anii Cincinalului, cu indica
tori de plan de la consilii 
populare (Galați, Ialomița, 
București, 
țațe total 
C.N.E.F.S. 
acoperirea 
t moarului 
Bucunești, 
artificial de la Galați, sala 
de sport din Călărași, țom- 
plexui sportiv (sală de 2 000 
de locuri, bazin de înot și 
popicărie) din Galați, sala de 
atletism a clubului Steaua, 
sala de sport din 
Gheorghe, în fiecare 
aceste centre, ca și în 

.celelalte unde au fost 
în folosință asemenea 
strqcții sau amenajări, 
TIVITATEA SPORTIVA A 
ÎNREGISTRAT O COMPLE
XA DEZVOLTARE, stadioa
nele și sălile de sport înca- 
drîndu-se nu numai in pei
sajul urbanistic, ci și în via
ța cetățenilor de diferite 
virste, în special a tineretu
lui.

La finanțarea lucrărilor 
de investiții prevăzute în 
planul C.N.E.F.S. o con
tribuție substanțială a 
adus-o U.G.S.R., care nu
mai în anii 1968, 1969 și 
1970 a alocat anual cîte 
30 de milioane lei pentru , 
construirea și amenajarea 
diferitelor baze și com
plexe sportive, oamenii 
muncii din diferite ju
dețe avînd astfel la dis
poziție, condiții Smbunătă-

Covasna), finan- 
sau parțial de 
Este vorba de 
definitivă a pa- 
„23 August*4 din 

de patinoarul

Sf. 
din 

toate 
date 
con- 
AC-

nirea sarcinilor de cuprin
dere a oamenilor muncii în 
practicarea exercițiilor fizice 
și sportului, s-a bucurat de 
aportul adus de consiliile 
populare, organizațiile sin
dicale, U.T,C., pionieri, Con
siliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport contri
buind cu fonduri, 
de posibilități, la 
celor ma! multe

. lucrări.
Pornind de la 

nuri comune, întocmite cu 
factorii care prin Legea 
Sportului au atribuții In ceea 
ce privește dezvoltarea ba
zei materiale, s-au realizat 
numeroase baze «portive.

Astfel, cu. sprijinul 
C.N.E.F.S. și ca urmare a 
inițiativelor întreprinse de 
consiliul popular Județean, 
ca și de alte organe locale, 
la Tulcea s-a putut da în 

,folosință un stadion orășe- 
’ nesc cu 10 000 de locuri, iar 
la Constanța — prin acțiu
nile întreprinse de organiza
ția de pionieri — s-a reali
zat un adevărat complex 
de terenuri și alte amena
jări sportive în zona stadio
nului. De asemenea, cu spri
jinul și contribuția nemijlo
cită a organelor locale, în 
Județul Timiș a fost acoperit 
bazinul de înot de Ia aso
ciația sportivă Industria li
nii, s-a construit manejul 
de călărie din Lugoj și este 
in construcție patinoarul ar
tificial din Timișoara. In 
județul Argeș s-au amena
jat două piste de atletism 
cu 8 culoare la Pitești și un 
frumos complex de atletism 
la Cîmpulung. In județul 
Bacău zona utilă a stadionu
lui central a fost mult lăr
gită prin amenajarea tere
nurilor de antrenament și 
a sălilor de lupte șl box.

în funcție 
executarea 
din aceste

unele plă

ții, o grijă deosebită a fost 
acordată bunei gospodăriri a 
bazelor sportive existente, ex
tinderii și modernizării aces
tora, îmbunătățirii gradului 
de dotare cu materiale speci
fice, pentru ca astfel ele să 
răspundă mai bine și să aco
pere corespunzător o mare 
parte a cerințelor actuale dic
tate de neîntrerupta dezvol
tare a mișcării noastre spor
tive. De aceea, pentru dife
rite lucrări de întreținere, re
parații și dotări, C.N.E.F.S. A 
ALOCAT, ÎN ACEASTĂ PE
RIOADA, FONDURI IMPOR
TANTE, INSUMÎND PESTE 
124 DE MILIOANE DE LEI 
și folosite îndeosebi pentru 
amenajarea unor terenuri de 
fotbal, piste de atletism, te
renuri de volei, baschet, hand
bal, reparații la diferite săli 
de sport, poligoane de tir, 
bazine de înot etc. Repartiția 
acestor fomduri a avut în ve
dere, pe de o parte, necesi
tăți de reparare, modernizare 
și utilare a bazelor care de
servesc activitatea sportivă 
de masă și sporturile cu pon
dere în programul Jocurilor 
Olimpice, iar pe de altă par
te, sprijinirea Județelor cu o 
bază materială mai slabă, dar 
care pot avea condiții de 
afirmare într-unul sau altul 
din sporturile cu tradiție, spe
cifice, cu largă audiență în 
rîndul tineretului. Pentru că 
o listă cu astfel de lucrări 
ar ocupa prea mult spațiu, 
să subliniem dloar că ELE AU 
FOST EFECTUATE APROA
PE ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, Ia 
Cluj, Constanța, Covasna, 
Dîmbovița, Dolj. Galați, Gorj, 
Harghita, Arad, Argeș, Bacău, 
Bihor, Bistrița, Brașov, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Ialomița,

nocturnă,

Splendida sală de popice 
și construcții mai importante 
cum sînt bazinele de înot 
din Bîrlad și Tîrnăveni, te
renurile din 
xului sportiv 
și complexele 
sport pentru 
najate în apropierea orașelor 
Iași, Tg. Mureș și altele.

■ Importante — cu efecte di
recte în dezvoltarea sportu
lui — sînt și contribuțiile 
aduse în această direcție de 
consiliile populare care au 
alocat fonduri pentru reali
zarea unor terenuri sau com
plexe sportive pe lingă școli 
și licee, sau pentru amenaja
rea unor baze sportive oră
șenești. Tn același context 
trebuie, desigur, amintit și 
faptul că, în perioada 1966— 
1970. la școlile din rețeaua 
învățămîntului general S-AU 
CONSTRUIT 41 DE SĂT.I DE 
GIMNASTICĂ, că M.F.A., 
U.C.E.C.O.M. și alte ministere 
și departamente au manifestat 
preocupări eficiente în aceas
tă direcție.

cadrul comple-
Vasiui ș.a., ca 
de agrement și 

populație, ame-

BILANȚ 70

țite pentru practicarea 
exercițiilor fizice și spor
tului de masă.

PENTRU MENȚINEREA 
SĂNĂTĂȚII, RECREARE Șl 
PETRECEREA TN MOD 
PLĂCUT Șl UTIL A TIM

PULUI LIBER

O altă direcție Importantă 
în care 
mișcării noastre sportive a 
cunoscut înnoiri a fost aceea 
a amenajării unor terenuri 
simple în orașe și cartiere, 
pe lingă școli și facultăți, în
treprinderi și instituții, ca și 
la sate. Acțiunea, de mare 
însemnătate pentra îndepll-

Terenurile de volei și baschet, cu instalații de iluminat pentru corn petiții 
ale asociației „Delta" din Tulcea

Exemplele pot continua 
cu amenajări asemănă
toare obținute în județele 
Bacău, Galați, Iași, Neamț, 
Caraș-Severin etc. în care 
baza materială a sportului 
a fost îmbunătățită în anii 
Cincinalului printr-o bună 
folosire a fondurilor, prin 
inițiative eficiente, prin 
munca patriotică a numero
șilor cetățeni.

baza materială a
OBIECTIVE IMPORTANTE: 
BUNA GOSPODĂRIRE SI 

EXTINDEREA BAZELOR 
SPORTIVE EXISTENTE

Paralel cu îndeplinirea pre
vederilor planului de lnvesti-

Maramureș, Tulcea, București 
ș.a., ceea ce arată că
APROAPE TOATE JU
DEȚELE au fost la diferite 
cote beneficiare ale acestei 
largi acțiuni de mărire a efi
cienței bazelor sportive 
tente, prin executarea 
reparații șl amenajări.

De menționat și la 
capitol aportul U.G.S.R. 
numai in anul 1970, de exem
plu, A ALOCAT CCA 25 DE 
MILIOANE DE LEI PENTRU 
REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI 
LA BAZELE SPORTIVE ce 
aparțin asociațiilor din între
prinderi șl instituții. Tot din 
fonduri U.G.S.R. «-au realizat

exis-
unor

acest
care

iN VEDEREA MONDIALELOR: UN TURNEU ASIATIC FRUCTUOS

revin tn societatea

conștiențl, însă, de 
rezultatele amintite

Pînă la mondialele de 
la Nagoya (Japonia) 

mai sînt doar două 
luni, tn vederea verifi
cării stadiului de pregă
tire pentru această com
petiție de amploare, echi
pele României au susți
nut o serie de meciuri 
amicale tn R. Ad. Coreea
nă ți R.P. Chineză. tn 
rîndurile care urmează, 
facem loc însemnărilor 
antrenorului federal 
CONSTANTINESCU 
marginea turneului 
prins.

ELLA 
pe 

Intrt-

internațional
Phenian a că- 

tehnică mai co

„Concursul 
organizat la 
pătat o notă 
lorată prin prezența unor ju
cători cu renume din patru 
țări ale Europei (U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Ungaria și Ro
mânia), alături de valoroasa 
formație a gazdelor și a R.D 
Vietnam, dornică și aceasta 

■ de afirmare.
Intr-o asemenea companie 

selectă, bilanțul celor patru 
medalii de argint (ebhipe fe
mei, simplu femei, dublu 
femei și dublu mixt) și două 
de bronz poate fi socotit sa- 
t.is'ăcător, iar faptul că Șer
ban Doboși a fost singurul 
european care a urcat pe po
dium (în proba individuală) 
o’ăt.uri de trei reprezentanți 
ai țării gazdă, este deosebit 
de grăitor.

Jocurile s-au ridicat, în 
general, la un bun nivel teh
nic detașîndu-se sportivii co
reeni în probele masculine 
și jucătoarele sovietice în 
cele feminine. Sper, însă, ca 
în viitor, Maria Alexandru 
să nu se mai complacă doar 
în situația unei vicecampioa- 
ne în finalurile cu Zoia Rud- 
nova. Ea va trebui să-și com
pleteze jocul cu elemente 
noi, care să „deranjeze“ a- 
tacul viguros și constant al 
adversarei.

Nici vedetele masculine ale 
bătrînului nostru continent 
(Gomoskov, BSrzsel și Kola- 
rovici) și nici tînăra genera
ție a R.P.D. Coreene nu au 
putut pune în dificultate pe 
veteranii gazdelor. Cunoscut.ii 
Pak Sin II și Kim Cian Ho 
s-au impus fără dificultate.

D ip.” concurs, programul 
nostru a mai cuprins și <â- 
teva interesante antrenamen
te comune cu sportivii co
reeni și vietnamezi, iar apoi, 
răspunziud amabilei invitații

din partea federației de spe
cialitate din R.P. Chineză, am 
susținut și în această atît de 
frumoasă țară o serie de în
tâlniri prietenești. ■

Formațiile noastre de băieți 
și fete, ambele în formula 
„Cupei Swaythling", au sus
ținut 4 partide cu , 
formații ale gazdelor, 
precis cu reprezentativele se
cundă șl de tineret ale R.P. 
Chineze și cu selecționatele 
orașelor Pekin și Tiențin.

Noi nu am ciștigat decît o 
singură întâlnire, la echipe 
femei; cu formația orașului 
Pekin. în întrecerile mascu
line individuale, doar Gheor- 
ghe Teodor a ieșit învingător 
în trei meciuri, iar în cele 
feminine s-au obținut zece 
victorii prin Maria Alexandru 
(5), Carmen Crișan (3) și E- 
leonora Mihalca (2).

■în completarea întîlnlrilor 
pe echipe s-au jucat și cî- 
teva aprtide de dublu, iar 
mezina lotului român Lidia 
Hie, a susținut în deschidere 
o serie de meciuri de sim
plu. Deși s-a străduit mult, 
junioara noastră (15 ani) nu 
a putut totuși realiza succese 
în fața unor adversare mai 
vîrstniee și cu mai multă 
experiență. Mai bine s-au 
comportat perechea M. Ale
xandru — E. Mihalca (două 
victorii) și cuplul C. Crișan— 
Gh. Teodor (o victorie Ia 
Tiențin).

Scorurile severe cu care 
s-au pierdut întîlnirile mas
culine nu trebuie considerate 
demobiiizante. Gheorghe Teo
dor și Șerban Doboși s-au 
prezentat in progres vizibil. 
de la meci la meci, în timp 
ce cel de al treilea jucător, 
Nicolas Stelian, s-a acomo-

ra-

am 
în

diferite 
mai

dat mai greu cu ritmul 
pid al adversarilor.

Oarecum nemulțumită 
fost de evoluția fetelor 
întîlnirile cu sportivele chi
neze. Deși a înscris cele mai 
multe victorii, Maria Ale
xandru a jucat sub posibili
tățile ei reale Și parcă mai 
slab de la o partidă la alta.

Eleonora Mihalca s-a miș
cat în general bine, dar lo
viturile ei ofensive nu au 
funcționat la nivelul dorit 
(execuții ferme și de mare 
precizie).

Carmen Crișan a evoluat, 
în continuare, inegal ți ne
convingător, în raport cu ce
rințele unui viitor campio
nat mondial. Stilul ei ofensiv 
de pe ambele părți este 
spectaculos. Acest stil este in
comod pentru adversarele cu 
priză toc, cu condiția însă 
ca toate loviturile să func
ționeze la un nivel superior 
de intensitate și precizie.

Tînăra generație de jucă
tori din R.P. Chineză mi-a 
plăcut mult. Jucătorii au sti
luri diferite și toate calită
țile predecesorilor lor.

Adevărata semnificație a 
întâlnirilor amicale (desfășu
rate în fața unui numeros 
public entuziast si extrem de 
prietenos) și a antrenamente
lor comune pe care le-am e- 
fectuat în compania jucători
lor din China populară con
stă în PREȚIOSUL SCHIMB 
DE FXPERIENȚA ȘI tN MI
NUNATUL PRILEJ OFERIT 
PENTRU STRtNGEREA ȘI 
MAI MULT A LEGATURI
LOR DE PRIETENIE DIN
TRE SPORTIVII CELOR 
doua țări.

Ella CONSTANTINESCU 
antrenor federal

Din retrospectiva 70 reține 
în mod deosebit atenția fap
tul că PESTE 50 DE MILI
OANE DE LEI au fost alo
cate din fondurile C.N.E.F.S., 
U.G.S.R. și consiliilor populare 
pentru întreținerea și dez
voltarea 1 
mișcării 
Obiectivele 
caro au fost dirijate aceste 
same sînt: 40 de piste de 
atletism, 141 de terenuri de 
fotbal, bituminizarea a 80 de 
terenuri pentru handbal, bas
chet, volei, 70 de terenuri de 
zgură pentru Jocuri, 44 de 
arene de popice, 9 baze nauti
ce, 90 de baze sportive diver
se, pîrtil de schi și bob, tele
ferice, patinoare naturale, 
piste de carting, poligoane de 
tir etc. O dezvoltare a înre
gistrat în ultimii ani și baza 
materială pentru sporturile 
de iarnă, domeniu în care 
contribuția O.N.T. la cons
trucția și dotarea specifică a 
unor importante obiective a 
fost deosebit de substanțială. 
Rezultă din această enume
rare că S-A URMĂRIT ȘI 
S-A REALIZAT O ACOPE
RIRE A NECESITĂȚILOR 
DINTR-O VARIETATE DE 
DISCIPLINE SPORTIVE, ÎN 
DIFERITE ---------- ----
ȚĂRII.

Ne oprim 
epuizat nici 
realizărilor obținute în anii 
Cincinalului, în direcția der- 
volării bazei materiale. Soco
tim. însă, că exemplificările 
făcute sînt de natură să ilus
treze convingător importanța 
pe care partidul și statul nos
tru au acordat-o mișcării noas
tre sportive, grija și sprijinul 
de care aceasta s-a bucurat 
permanent pentru a-șl putea 
îndeplini sarcinile de răspun-

„Voința" din București
dere ce-i 
socialistă.

Sîntem 
faptul că
nu înseamnă o rezolvare to
tală și definitivă a complexei 
probleme ce o constituie baza 
materială a mișcării noastre 
sportive. Mai există încă ora
șe chiar reședințe de județ, 
unde se constată rămîneri în 
urmă în ceea ce privește baza 
materială, unde activitatea 
sportivă nu dispune de nici 
o sală corespunzătoare pentru 
organizarea de competiții. 
Sînt. de aceea, necesare, _ în 
continuare, eforturi deosebite 
din partea tuturor organelor 
și organizațiilor de stat și 
obștești, cu atribuții în dome
niul educației fizice și spor
tului, pentru ca prin mobili
zarea tuturor capacităților, 
prin punerea în valoare a re
surselor și inițiativelor, să se 
poată trece la construcția 
unor noi săli, bazine sau 
patinoare, la amenajarea 
diferitelor terenuri, astfel, 
îneît, în toate Județele țării, 
baza materială să corespundă 
cît mai bina cerințelor și a- 
vîntului pe care-1 cunoaște 
mișcarea noastră sportivă.

Care va să zică — să
niuțe. Campionatele euro
pene de săniuțe. Țopescu 
— om cinstit — recunoaște 
și el că vede pentru pri
ma oară drăcia asta, ca 
și noi. Firește, săniufă am 
mai văzut, dar campiona
te europene, cu clasament, 
cu tabele electronice, cu 
interviuri, cu campioane 
care-și destăinuiesc meto
da de antrenament — asta 
n-am văzut nici noi, nici 
Țopescu, deși știm ce-i aia 
zăpadă, bulgări, derdeluș... 
iarna pe ulifa, George 
Coșbuc și alte balade și 
idile. în curînd, campiona
tele europene de țintar, de 
pălmicică. de „regina pe 
pași*, de „rege, rege 
dă-mi ostași*, de leapșa pe 
ouate și vă aduc băioți de 
ai mei de pe Cuza-Vodă, 
Unăriei și Poterași să dea 
Interviuri cum 
s-au antrenat de 
mici copii să ctș- 
tige titlul euro
pean la „ulii și 
porumbeii'... 
urma urmei, 
ce n-ar da 
sportul nu numaj 
în mintea, dar și 
tn jocurile copi
ilor — dacă să- 
niusul ăsta a de
venit sport, 
antrenamente va
ra și medalii, iar
na ? între timp, hojbîndu- 
ne la gluma asta, cîștigăm 
un titlu european la o 
treabă serioasă, numită 
bob, dar nu vedem la tele 
decît o fotografie statică 
si auzim minunate cuvinte 
Ia adresa marelui Panțuru. 
Bani să transmitem cara- 
ehioslîcuri avem — pentru 

ob, unde producem sur
prize europene, nu ne-am 
gîndit. Nu vreau să con
tinui ideea, stnt departe de 
București, poate sînt și în 
greșeală, nu-i pot da fele- 
fon colegial lui Cristian sâ-l 
întreb cum de s-a întîm- 
plat o asemenea dăndă- 
naie de planificare a idei
lor valutare, și am auzit 
sîmbătă ce bine le-a răs
puns (în sfîrșit, telesportu 
răspunde criticilor, bravo I) 
celor ce l-au călcat P9 
coadă... Mai adăugați că 
mă aflu exact la Sinaia, 
în patria boberilor, și cînd 
văd în oraș cum dispare 
„Sportul' cu .bomba' lui 
Panțuru, nu pot să nu fiu 
nedumerit.

Altfel, aici, la Sinaia, 
cică-i iarnă. Nu ninge, nu-i 
zăpadă, fiu-i mai nimic 
sub zero, nici măcar nu

cu

titlu european la . o 
serioasa, numită

VOLEI
bazei materiale a 
noastre sportive.

> principale spre

CENTRE ALE

aici, fără să fi 
măcar enunțarea

FAVORITELE CÎȘTIGATOARE IN „CUPA UNIRII"
Ieri, s-au disputat întrece

rile individuale — preliminarii 
șl din turul intîl — ale fetelor. In 
general au fost dispute lipsite de. 
nerv, care nu au oferit surprize, 
dștlgătoare fiind favoritele. S-a 
observat — excepție făcînd jucă
toarele de la Steaua, care au a- 
vut posibilitatea să se antreneze 
Îil după încheierea sezonului în aer 
lber — lipsa contactului cu tere

nul de joc, ceea ce a scăzut, oa
recum, calitatea întrecerilor. Iată 
ctteva rezultate : Mariana Slmlo- 
nescu (Dinamo) — Maria Romanov 

Mariana 
— Lucia 

6—0, 6—1, 
— Elena 
6—6. Fle-

(Cutezătorii) 6—0, 6—2, 
Nunwelller (Progresul) 
Romanov (Cutezătorii) 
Elena Crlstea (Steaua) 
Popescu (Dinamo) 6—3, 
M TlKU OtaMMl st

Faur (U.T.A.) 8—1, 6—1, Florica 
Butoi (C.S.U. Construcții) — Mi- 
haela Dimitriu (Steaua) 6—1, 6—3.

La băieți au continuat întrece
rile din cadrul primului tur. Nld 
aici nu a-au înregistrat rezultate 
care să rețină atenția. S-au deta
șat, totuși — ca fiind mal echili
brate — partidele dintre Șerban 
Basarab (Progresul) — Adrian 
Roșlanu (Steaua) șl dintre R. Bă- 
dln (Progresul) — B. Cslszmadla 
(Dlnamo). Iată cîteva rezultate : 
A. Bădin (Dinamo) — M. Coclu- 
ban (U.T.A.) 6—1, 6—0, S. Basarab 
— A. Roșlanu 6—7, 6—1, 6—1. R. 
Bădin — B. Cszimadia 6—3, 3—6, 
6—0. Astăzi, întrecerile continuă 
de la ora 8, în sala Steaua.

i» fi.

bate vîntul. Cer albastru, 
de diamant, răsfrînt în cî
teva fantasme de nea, sus, 
sus de tot, pe unde ar fi 
drumul marilor singuratici. 
Fete și băieți, îmbrăcați 
realist, purtînd ochelari de 
Isabelle Mir și bocanci stră
lucind de grăsime animală, 
caută cu schiurile pe u- 
meri un petec de zăpadă, 
precum o oază verde în 
deșert. Fete morgane. Să
niuțe nu văd. în schimb, 
de trei zile, sub ferestrele 
vilei mele, ultima de pe 
Cumpătu, în spatele ei în- 
tinzîndu-se o pădure în 
care nimic nu troznește 
ca-n cărți de ger — de 
trei zile consecutiv fac 
gimnastică oamenii lui 
Coidum, de la „U' Craio
va. Asta-i telesportul meu. 
Prima oară, i-am prins du
minică, exact la orele 16,30 

(ora aceea fru
moasă cînd încep 
meciurile mai spre 
vară) coborau din 
pădure, răsuflînd 
din greu, în loc 
să se uite la „Stu
dioul N', unde in
telectualii dezbat 
probleme atît de 
spinoase. Au în
ceput i " 
pirații, 
trînte, 
tot ce 
atunci 
i de

să facă res- 
genuflexii, 

sărituri, 
i trebuie ca 

cînd vor da 
Leeds U- 

nited. în Cupa cam
pionilor, să nu leșine de
fried. în fiecare dimineață, 
îi văd de la fereastra mea, 
și mă gîndesc la bancurile 
oltenești cu condiția fizică, 
gimnastica și celelalte do
menii, unde omul nu e da
tor să-și dea sufletul. Nu 
cunosc asemenea bancuri, 
dar trebuie să fie. îi caut 
din ochi pe Oblemenco, ps 
Deselnicu, nu-i cunosc per
sonal, dar nici nu am tu
peu. Fiindcă dacă aș a- 
vea, aș coborî prinlre ei 
și le-aș spune : „măi frați 
olteni, eu sînt nenorocitul 
de Belphegor, ăl de v-am 
dat campioni in 1969, la 
reluarea campionatului, în- 
tr-o anchetă la „Informa
ția'...! Eu sînt bibicu', nea 
iancule, nu mă cunoști ?" 
Dar nu știu să mă plîng, 
nu știu să fiu martir în 
pronosticuri (de unde să vi
sez că Milan îi dă patru 
goluri lui Cagliari, acasă ?), 
n-am tupeu, am însă tele
vizor și aștept să văd cum 
îl înșeală d-na Bovary pe 
domnul respectiv...

BELPHEGOR

Li

Șl TOTUȘI DATELE NU AU FOST DEFINITIVATE I
Anunțam zilele trecute pe 

cititorii noștri că, în sfîrșit, 
după lungi tratative, Steaua 
și Burevestnik Alma Ata au 
căzut de acord asupra da
telor de desfășurare a me
ciurilor din sferturile de fi
nală ale C.C.E. într-adevăr, 
conducerea tehnică a echi
pei sovietice propusese ulti
ma oară...................*
februarie 
tre 21 și 
ma Ata. 
acceptat datele de 17 și_24 
februarie. Dar 
revestnik s-a 
tre timp șl a 
propunere : 18 
București și 26 
Alma Ata. Campionii 
mâni sînt de acord doar cu 
propunerea pentru meciul 
tur, data returului fiind so
cotită inacceptabilă.

Să sperăm că acest schimb 
de propuneri nu se va pre
lungi pînă la încheierea pe
rioadei fixate de comisia de

organizare a C.C.E. pentru 
disputarea meciurilor din 
sferturile de finală aie com
petiției.

*

datele de 16 sau 17 
la București și în- 
24 februarie la Al- 
Clubul Steaua a

lată că Bu- 
răzgîndit în- 
făcut o altă 
februarie la 
februarie la 

ro-

TRANSFERĂRI
După cum se știe, Intre 5 și 20 

Ianuarie, F.R.V. a stabilit o peri
oadă suplimentară pentru trans
ferări. Iată ctteva dintre cele mal 
importante : Viorel Marian de la 
Dinamo Ia I.E.F.S. București ; 
Alexandrina Chezan de la Spar- 
tac la I.T.B. Informația, Adriana 
Albiș de la Ceahlăul P. Neamț 
la Penicilina Iași, Nieolae Dobre 
de la Explorări B. Mare la »U“ 
Cluj, Radu Costlnescu de Ia Rapid 
la Locomotiva București, Valen
tin Mocuța de Ia Șc. sp. Timi
șoara fi Stelian Moculescu de la 
C.F.R. Timișoara la Rapid, Cor- 
neUa Predulea șl Elena Verdeș- 
Florescu, de la Rapid la Flacăra 
roșie București.

O recentă dispută la fileu Intre echipele I.E.F.S. și Uni
versitatea Timișoara, în cadrul campionatului. Trăgătoarea 
Carmen Marinescu de la I.E.F.S. depășește blocajul timișo- 
rencelor.

„CUPA

SCRIMA CEAHLĂUL**

SPORTIVII ROMÂNI PE LOCUL III
In concursul de la varșovia

Selecționata sindicală d« scri
mă care ne-a reprezentat la un 
concurs desfășurat la Varșovia 
s-a Înapoiat In Capitală cu re
zultate satisfăcătoare. Fără a lua 
parte șl la proba de spadă, 
selecționata română a cucerit 
locul ni In clasamentul pe na
țiuni, care arată astfel : L Po
lonia ; 2. U.R.S.S. ; 3. ROMANIA! 
4. Austria ; 8. Bulgaria.

Individual, cele mal bune com
portări le-au avut floretistele Ro- 
<Uca Onu (Electroputere Craiova)

șl Judlt Haukler (Olimpia Satu 
Mare) clasate pe locurile 6 șl, res
pectiv, 8 tn finala ce a revenit tră
gătoarei sovietice Buroclklna. La 
noretă masculin, Bzentklraly (O- 
ltmpla Satu Mare» a obținut lo
cul 6 in finala ciștigată de po
lonezul Woyda, urmat de com- 
potriotul său ParulskL La sabie, 
Vlad (Tractorul Brașov) a evo
luat promițător pin* in semifina
le unde a pierdut de puțin ca
lificarea In finala probei.

Cu prilejul împlinirii • 50 
de ani de ia înființare a clu
bului sportiv „Ceahlăul' din 
P. Neamț, In moderna sală 
de «port a acestui club se 
organizează un puternic tur
neu feminin de volei, la care 
participă 6 echipe din prima 
divizie i Penicilina Iași, Farul 
Constanța, Medicina Bucu
rești, I.E.F.S., C.P București șl 
formația locală Ceahlăul Tur
neul, dotat cu „Cupa Cea
hlăul “, începe astăzi «i «e 
încheie duminică.

mergem
IIOCHEI i Patinoarul arti

ficial „S3 August", de la ora 
16 — meciuri din turul UI 
al aampionatulul național.

SCRIMA i Sala Floreaaoa H, 
ora 8,30 ți 17 a Romania — 
Bulgaria (tineret) — probe 
individuala.

TENIS > Bala Steaua (Calea 
Flevnet 114), de la ora 8: 
„Cupa Unirii", jocuri tn ca
drul turneului Individual.

UN BUN PRILEJ DE SELECȚIE 
PENTRU MARILE COMPETIȚII ALE TINERETULUI
Anul competițional Interna

țional debutează pentru scrl- 
merii noștri, astăzi, în sala 
Floreasca II din Capitală, cu 
h tflnirea pe care reprezen
tativa națională de tineret o 
va susține cu selecționata 
similară a Bulgariei. în pro
gramul de azi figurează pro
bele individuale de floretă 
băieți și sabie care încep la 
ora 8,30 și ale căror finale 
au loc după amiază începînd 
de Ia ora 17.

Numărul mare de trăgători 
convocați pentru această in- 
tîlnire (cite 13 la fiecare ar
mă) nu reflectă, firește, ne
cesitățile meciului cu 
gătorii bulgari. El se 
rește fnpțului că forul 
specialitate a profitat 
această ocazie pentru

tră- 
dato- 

de 
de 
ro

da, î&tr-o nouă competiție.
a

alțl tineri de perspectivă și 
pentru a-și asigura un cadru 
mai larg de selecție în ve
derea marilor competiții In
ternaționale din acest an 
rezervate „schimbului de mîi- 
ne“ al așilor planșei. în spe
ță, este vorba despre Turneul 
Prieteniei care se va des
fășura între 2 și 7 martie în 
R. D. Germană, la Magde
burg, cu participarea selec
ționatelor de tineret ale ță
rilor socialiste și. apoi, des
pre campionatele mondiale 
de tineret care vor avea loc 
între 9 și 12 aprilie în Sta
tele Unite, la Chicago. Du
pă cum se vede, întrecerea 
care începe astâzj are o mi
ză foarte ispititoare și pre
zintă un interes deosebit pen
tru tinerii noștri competitori.

LA FABRICA DE ANTIBIOTICE
(Urmare din pag. 1)

cînd se întocmește proiectul 
contractului colectiv, prevede
rile de ordin sportiv nu vor 
lipsi. De anul acesta, fabrica 
a angajat pe profesorul de 
educație fizică Iosif Balașca, 
însărcinîndu-l să găsească — 
nu fără un efort de imagina
ție — toate acele mijloace a- 
tractive care să îndemne mun
citorimea la exerciții fizice, 
la sport. Nu-i vorba, fi pînă 
acuma s-au practicat tn fa
brică șahul, tenisul de masă, 
fotbalul (echipă în divizia O), 
dar mai ales turismul, cu ie
șiri tradiționale la lacul Ciric. 
în 1971 se propune introdu
cerea mai cu sîrg a activității 
la handbal și popice, sporturi 
iubit» de salariați. Pentru cei 
120 de holtei care locuiesc în 
-blocul tijjarctijluj“ dja oraș,

»e prevede organizarea unui 
„campionat de bloc" la șah și, 
poate, amenajarea pe lingă 
bloc a unor terenuri simple 
în aer liber. Despre toite a- 
oestea ne-a vorbit, cu pasiu
nea îndrăgostitului de sta
dion, inginerul Veniamin Du
mitru, responsabilul cu spor
tul din comitetul «indicai.

în același salon de onoare, 
în care a început vizita noas
tră. există o impresionantă 
machetă a fibricii în alcătui
rea ei actuală șl tn înfățișa
rea preconizată pentru un vii
tor apropiat. Numai un pro
iectant distrat putea omite 
din această dioramă terenu
rile de sport. Sîntem con
vinși că salaniații fabricii vor 
face ei înșiși corecturile neces 
MKA.

$
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PETEiNLUNÂ-.PREGĂTIRILOR^

CRIȘUL PRIVEȘTE CU OPTIMISM
DRUMUL SPRE DIVIZIA A

In aceste zile, la Băile 1 Mai, se obțin

i
£

înainte de obișnuita miuță /jucătorii Grișului fac exerciții cu 
balonul foto 1 V. BAGKA.C

Singuratic* șl Bj«re*P*
nefireso de liniștită,

vila nr. 1 de la Băile 
1 Mal nu ne-a da* nld 

de fel Impresia, chiar și dup* 
ce l-am trecut pragul, că ■* 
putea tadepUnl oflciui de gax- 
dă a unei echipe da fotbal, 
Nehotăriți. fără a «*•* 1» 
Indemtaă vreun todlcta, am 
bătut ușor la una <Mn prtaaie 
uși tatitalte. Inspirația noaatr* 
s-a dovedit totală, căci am ni
merit exact la persoana pa 
care o căutam i antrenorul 
echipei Crișul, Ladlatau VlAd. 
L-am găsit Împreună cu Ioan 
Tomeș, pînă do curtnd Jucă
tor al Crișulul, dar caro acum 
— fără a Întruni, deocamdată, 
toate condițiile neoeaaro unei 
asemenea funcții — Îndepli
nește cu remarcabilă conștiin
ciozitate șl pasiune stribuțlUe 
antrenorului aecoind.

21 DE JUCĂTORI 
TN PREGĂTIRE

După scuzsSle da rigoare, pentru 
deranjul provocat la o oră de 
odihnă binemeritată, am dirijat 
discuția cu antrenorul Vlad spre 
subiectele care ne interesau. Mal 
întîl ne-am notat numele celor 
21 de jucători care s* “Hă ta 
pregătire aici, la Băile 1 Mai : 
CATONA, BAUMGARTNER șl BO- 
LOGAN — portari ; SĂRAC, 
LUCACI, BULC, BALOGH, BO- 
TOȘ șl COCOȘ — fundași 1 SAT- 
MAREANU H, DARABAN, NEȘU 
și BADEA — mijlocași ! SUCIU, 
NAGHI, ARNOȚCHI, COCIȘ, 

■ CEFAN, BIRTA, AGUD șl SE
BEȘ — înaintași.

„AM SCOS TREI JUCĂTORI 
DIN LOT — ne precizează antre
norul —. pe mijlocașul Coaașu

STEAGUL ROȘU- 
STEAUA (tineret-rezerve) 

2-1 (2-1)
BRAȘOV, 20 (prin telefon). 

Aproximativ 1 000 de spectatori 
au urmărit pe „Tineretului" pri
mul joc de verificară a dl viziona
rei A Steagul roșu, meci desfășu
rat In compania echipei de tine
ret-rezerve a Stelei. Brașovenii 
au obținut victoria cu 2—1 (2—1) 
prin punctele înscrise de Gherghell 
(min. 5) și Dumltriu H (mia. 43), 
respectiv Mureșan (mln. S). Au 
evoluat formațiile :

STEAGUL ROȘU I Adamaeha 
(min. 46 Albu) — Ivăncescu, Je
nei, Olteanu. Husu, Pescaru, Ca- 
dar, Gherghell (min. 46 Necula), 
Dumltriu H (min. 46 Floresou), 
Balint, Gydrfi (min. 46 Drăgoi).

STEAUA (tineret-rezerve): Bu- 
ciu (min. 46 Comun) — Cojooaru, 
Mlrăuță, Clugarin, Răduț, Grlgora, 
Naom, Pantea, Clutac. Georgescu, 
Mureșan.

De menționat că fundașii late
rali, Cojocaru șl Răduț, precum 
șl aripa stingă Mureșan, care au 
evoluat la Steaua, au fost „îm
prumutați". de localnici, pentru 
ca bucuraștenll să poată alinia o 
echipă de 11 jucători.

Astăzi, pe stadionul Municipal, 
prima echipă a Stelei va primi 
replica formației de tinere*-rezer
ve a Steagului roșu.

FENTBU ABATERI DISCIPLINA
RE, Iar p* înaintașii Matei și 
Ungur din motivul că n-au reu
șit b* atingă nivelul așteptat. 11 
avem, ta schimb, continuă el, pe 
Neșu, care a revenit la noi o 
dată cu terminarea studiilor (n.n. 
a absolvit facultatea de medicină 
din duj)t Și Pe Baumgartner, 
oara a tos* multă vreme bolnav, 
dar car* acum se simte foarte 
bine, fiind ta măsură a confirma 
realei* sale salltătl 61 poslblll-

general — ține să adauge 
antrenorul Vlad — putem aprecia 
că dispunem de un lot destul de 
valoros și de omogen. La primă
vară, ta retur, VA FI O MARE 
CONCURENȚA PENTRU FIE
CARE POST ÎN ECHIPA".

— Da» astă-toamnă, ta prima 
parte a campionatului, cum a 
fost 7

Această Întrebare H răscolește 
puțin pe interlocutorul nostru. 
Nu-șl căută. Insă, prea mul* răs
punsul :

— La început a fost foarte greu 
— ne precizează eL După retro- 
gradarea <Un prima divizie, toata 
lumea șl-a luat mina de pe noi. 
Nu mal primeam de nicăieri nici 
un sprijin, ne părăsise șl publicul. 
Eram demoralizați, dar acumulă
rile șl experiența căpătate In di
vizia A ne-au ajutat să evităm 
prăbușirea totală. A trebuit, apoi, 
să suportăm șl șocul produs de 
plecarea (ca să nu-1 spun altfel) 
la Arad a lui Kun șl popovici. 
Această regretabilă pierdere ne-a 
îndurerat, dar a avut — putem 
spune — șl o consecință pozitivă 
pentru echipa noastră. Ne-am 
mobilizat la maximum forței* șl 
capacitățile, reușind să revenim 
puternic In etapele următoare, să 
dăm un randament foarte bun, 
deși am susținut meciuri extrem 
de dificila la Hunedoara și Sibiu, 
Totodată, greaua încercare prin 
Care a trecut echipa ta urma 
dispariției celor doi titulari al 
săi i-a readus afecțiunea șl spri
jinul ce-1 lipseau, in jurul ei s-a 
creat dta nou acea coeziune de 
care aveam nevoie și care ne-a 
stimulat In foarte mare măsură. 
In aceste condiții prielnice, am 
reușit să încheiem prima parte a 
campionatului * 
dori.

In postura <1« 11-

„ÎNCEPEM 
ALT

RETURUL 
MORAL"

CU

careTace o scurtă pauză, după 
reia i „Acum. începem partea a 
doua a întrecerii cu un alt mo
ral. Jucătorii ae pregătesc cu 
multă slrgulnță, pentru a se pre
zenta în retur la un nivel dt mal 
bun. Folosim perioada de ședere 
la Băile 1 Mal (pe care le-am 
preferat altor stațiuni mal depăr
tata, atlt din motive financiare, 
cît șl pentru că aid este mai 
multă liniște) în scopul realizării 
— prin dte două antrenamente 
zilnice, variind intre 180 și 2Oo de 
minute — unei cit mal bune pre
gătiri fizice și a creșterii rezis
tenței. Consider că DACA FAC
TORUL FIZIC ȘI REZISTENTA 
VOR FI LA ÎNĂLȚIME, ALTE 
PROBLEME NU VOM MAI AVEA, 
DEOARECE ECHIPA ESTE DES
TUL DE MATURA DIN PUNCT 
DE VEDERE TEHNICO-TACTIC".

Antldpînd întrebarea de care 
oricum nu putea scăpa, antreno
rul orădenllor a făcut încă o dată 
dovada modestiei sale : „Avem, 
evident, șanse de intrare in A, 
mal alea că vom juca cu prind-

acumulările necesare marii dispute din retur 
palii adversari pe propriul nostru 
teren. Dar în fotbal e riscant să 
faci socoteli. Tot ce pot spune 
este că luăm lucrurile lrvserlos șl 
că dorim ca șl In „Cupa Româ
niei" fără să vizăm cîștlgarea 
ei, să mergem cit mal departe".

Se scoală de pe pat. își caută 
bluza de la trening șl înainte de 
a se scuza pentru că trebuie să 
lasă la antrenamentul de după- 
amlază cu elevii săi, își exprimă 
o doleanță : „Vă rog, dacă este 
posibil, să nu mal Insistați, atlt 
de mult în ziar asupra faptului că 
Crișul ar fi o echipă tînără. Am a- 
vut pînă acum de suferit din a- 
ceastă pricină, îndeosebi pentru că 
alții au fost tot timpul cu ochii 
pe noi, urmărind să ne racoleze 
jucătorii" (n.n. ceea ce nu poate 
nimeni garanta că nu se va mai 
întîmpla, chiar dacă noi, ziariștii, 
nu vom mai sublinia acest luxsru).

INTRE CLUBURI TREBUIE 
SĂ EXISTE RELAȚII PRIN
CIPIALE DE COLABORARE

„Are, în bună măsură, dreptate 
Vlad — Intervine Inginerul Horia 
Cosma, președintele secției de fot
bal, care venise. Intre timp șl asis
tase la ultima parte a discuției. 
Degeaba realizăm noi ta grădina 
noastră mere frumoase, dacă vin 
alții peste gard și ni le fură. 
OARE NU PESTE TOT, ÎN 
ȚARĂ, TINERII AU ACELEAȘI 
CALITĂȚI BIOLOGICE 7 Atund 
de ce să fie el căutațl prin alte 
locuri 7 Intenția noastră este ca 
la Oradea să facem, din nou, o 
echipă mare, dar pentru aceasta 
vrem să fim lisați In pace. Sin
tem convinși că ta cadrul unor 
relații principiale Intre cluburi 
putem realiza scopul ce nl-1 pro
punem".

Președintele clubului Crișul, Bu
jor Mera, aflat șl el de țață, în
tărește oele spuse de' președintele 
secției, apreciind că Intre cluburi 
trebuie Bă existe legături de cola
borare. „Iată, de pildă, ne spun* 
el, cu Dlnamo București am reu
șit să ajungem la o înțelegere în 
privința jucătorului Sătmăreanu 
II al cărui transfer îl dorește 
clubul din Capitală. Dacă la vară 
acest jucător își va menține in
tenția de a urma cursurile unei 
facultăți dta București, vom fi 
de acord cu transferul său la Oi- 
namo, dar numai ta condițiile 
unul schimb reciproc avantajos".

Apoi, președintele clubului ne 
informează că, în urma cooptări
lor din ultima vreme, biroul sec
ției de fotbal Crișul asigură echi
pei o conducere competentă, cum 
nu a mal avut-o ptaă acum. Din 
acest birou, ta afara președinte
lui Horia Cosma, director al Com
binatului cărbunelui Oradea, fost 
atlet șl rugbyst de performanță, 
fac parte oameni deosebit de pa
sionați șl activi, cum stat Ovi- 
dlu Șerbescu, director general al 
combinatului textil din localitate, 
fost conducător la U.T.A., Vladi
mir Orosz, director general al 
Combinatului de industrializare a 
lemnului, Eugen Socacl, director 
al fabricii de mase plastice „Viito
rul", Ștefan Atva, directorul fa
bricii Bihoreana, Petre Petrescu, 
director adjunct ai filialei Băncii 
Național*, doctorul Xancu Porav 
șl alții.

în afara preocupării de căpete
nie de a asigura echipei condiții 
optime de pregătire, biroul sec
ției a întreprins o serie de alte 
acțiuni, destinate să întărească 
baza materială, cum sînt lărgirea 
numărului de membri susținători, 
editarea unul calendar, scoaterea 
unui album. O foarte utilă iniția
tivă este aceea de a se forma un 
public fidel echipei dintre elevii 
claselor V—VII, fruntași la învă
țătură, care vor avea acces gra
tuit la stadion pe baza unor legi
timații speciale. Vor fi, de ase
menea, puse ta vlnzare abona
mente permanente pentru spec
tatori, dintre care cele pentru 
elevii din licee șl Btudenți vor 
avea preț redus.

...Ieșim apoi cu toții din vilă șl 
mergem Pe cîmpul din apropiere, 
acoperit de zăpadă, unde jucăto
rii Crișulul încinseseră o aprigă 
^miuță”. Pe margine, ca spectator 
solitar, un subofițer de miliție. 
„E tatăl iul Agud, jucătorul pro
movat de la juniori, ne spune 
cineva. Vine mereu pe alcf să-și 
vadă flăcăul la lucru".
„TOT CEEA CE AM REA
LIZAT TN FOTBAL DATO
REZ ACESTEI 'ECHIPE"

...Gerul pișcă din ce în ce mai 
tare. Nu mal avem curajul să 
rămînem la ultima parte a an
trenamentului și ne înapoiem la 
căldura vilei. Curînd, vin șl ju
cătorii. Profităm de ocazie pen
tru a le solicita cîteva scurte de
clarații.

NEȘU : „Revin, după 7 ani de 
absență, în echipa la care am de
butat In prima divizie, promovat 
fiind direct din campionatul ju
dețean. Este o echipă de valoa
re. Stat convină că va promova 
in prima divizie. La cei 30 de ani 
ai mei sper să pot avea o contri
buție substanțială la Îndeplinirea 
acestui țel, deoarece tot ceea ce 
am realizat ta fotbal datorez Cri
șulul".

NAGHI, căpitanul echipei : 
„Nu-mj amintesc ca vreodată pre
gătirea Bă fl fost atlt de grea ca 
acum. Avem, Insă, numai de ciș- 
tigat dta aceasta. Promovarea In 
prima divizie depinde aproape 
exclusiv de noL Dacă o vom rata, 
nu vom putea Invoca nici o acu
ză. Sper să fiu un exemplu In 
teren pentru coechipierii mei".

LUCACI : „Va fl foarte greu, 
dar vom tatra In A, deoarece 
avem cea mal bună echipă din 
seria noastră".

...Căzuse seara cînd am pără
sit singuratica vilă 3. în urma 
noastră, liderii seriei a Ii-a a di
viziei B se pregăteau 
masa șl odihnă, încheind .___ _
zi în care au adăugat noi resurse 
ta vederea grelei bătălii ce 
așteaptă...

C. FIRANESCU

pentru 
Încă o

îl

In

>/

J ndată după terminarea 
! primei părți a campio- 

natului, Federația de 
fotbal a convocat la Bucu
rești pe antrenorii echipe
lor din divizia A. realizînd 
o largă dezbatere asupra 
comportării celor 16 for
mații, pentru a se adopta 
măsurile care să ducă la 
înlăturarea carențelor vă
dite în tur. Cluburile au 
fixat apoi „ședințele dea- 
naliză", avind ca obiectiv 
stabilirea jaloanelor pentru 
o mai bună pregătire a 
jucătorilor respectivi în pe
rioada de iarnă. S-au citit 
rapoarte, s-au luat anga
jamente pe cît de ferme, 
tot pe atît de solemne și 
s-au dăt ample explicații 
despre testele ’ ce urmează 
a fi aplicate în acest in
terval. Se părea că un su
flu nou, generator de în
credere și de optimism, 
străbate secțiile de fotbal 
(la unele dintre ele s-au 
făcut și schimbări de pre
ședinți și de antrenori). 
(Toată lumea (inclusiv noi) 
începuse a fi convinsă că 
măcar la echipele din pri
ma divizie se vor instaura, 
de-acum încolo, un alt stil 
de muncă și o altă menta
litate, în care seriozitatea și 
disciplina vor constitui pri
mii și cei mai puternici 

^^^ilomaiprocesuZu^depre-^

gătire. Cluburile au făcut 
sacrificii și au asigurat 
echipelor respective cite o 
vacanță in localitățile mon
tane, spre a le infuza noi 
forțe, (Iată, insă, că unii 
dintre jucători au dat bir 
cu fugiții, reîntoreîndu-se, 
sub diverse pretexte, 
orașele natale, semn că 
se simțeau tocmai bine 
programul auster impus

in 
nu 
cu 
de

antrenorul și medicul echi
pei). Alți jucători au fost 
trimiși in stațiuni terma
le, spre a-și vindeca trau
matismele dobîndite in cele 
15 meciuri din tur. Cel pu
țin aceștia — sperăm — 
vor fi rămas fideli locuri
lor de cură...

Federația de fotbal a tri
mis la unele tabere repre
zentanți de-ai săi, care să 
se convingă și „de visu" 
— nu numai „de auditu" — 
de condițiile în care se 
desfășoară pregătirile echi
pelor. Constatările nu sint 
tocmai încurajatoare. De 
pildă; într-o stațiune de 
ape minerale, două forma
ții — Progresul București 
și Sport Club Bacău —

și-au 4ncePut pregătirea 
numai cu cite un singur 
antrenor (secunzii se pare 
că au dezertat de la da
torie) și fără medici I Pro
babil că a fost considerat 
valabil numai examenul 
medical (dacă va fi fost și 
acesta efectuat) la reveni
rea jucătorilor din vacan
tă ... In orice caz. testele 
Cooper și Ostrand, care im
plică nu numai anumite 
exerciții noi, dar și unele 
măsurători, dese și precise, 
ale potențialului fizic, nu 
pot fi deocamdată aplicate 
așa cum s-a preconizat și 
cum antrenorii s-au anga
jat să le respecte.

Iată, deci, că pregătirea, 
departe de a fi intrat pe 
mult doritul făgaș științi
fic impus de fotbalul zile
lor noastre, se menține la 
•unele echipe tot între ve
chile limite empirice, cu 
aprecieri „după ochi", care 
au prezidat antrenamen
tele și acum 50 de ani. A- 
tunci, aveam însă scuza că 
nu toate formațiile puteau 
avea lingă ele medicul ab
solut necesar pentru orice 
meci, pentru orice turneu, 
pentru orice pregătire.

Dar acum ?

Virgil ECONOMII

I

*

OBIECTIV: TURUL CAMPIONATULUI (IX)

MULTE CORIGENTE LA „PURTARE"!
Steagul ro;u, „U" Cluj, Sport Club Bacău și C. F. R. Timișoara, singurele echipe cu fișe... imaculate. F. C. Argeș, in schimb, 

cu 5 etape suspendare, o nedorită... campioană de toamnă. în materie de disciplină, sint incă multe de făcut
.I..,,. , , .... . ......................................

In plină vacanță, Comisia centrală de competiții și 
disciplină • s-a întrunit zilele trecute, pentru a rezolva 
angle lucrări restante și pentru a-și definitiva raportul 
de activitate privind turul

Printre problemele cele mai 
importante care au stat în 
fața acestui foarte solicitat 
organism al F.R.F., a fost Și 
aceea a DISCIPLINEI pe te
renurile de fotbal, a felului 
cum jucătorii și organizatorii 
au contribuit la instaurarea 
unui climat propice desfășu
rării jocurilor din campionat. 
DE AICI, DE LA DISCIPLI
NĂ, ÎNCEPE TOTUL. Nu 
pot fi făcuți pași înainte în 
fotbal, decît în condițiile unei 
discipline ferme din partea 
jucătorilor, Începută la an
trenamente *1 continuată în 
timpul meciurilor.

ASPECTE 
ORGANIZATORICE 

Șl CONSECINȚELE LOR
Referindu-ne, în primul 

rind, la aspectele organizato
rice, trebuie să arătăm că, 
în general, meciurile din cele 
trei divizii s-au desfășurat în 
condiții mai bune decît în 
perioada corespunzătoare a 
campionatului trecut. (Acest 
adevăr a reieșit, de altfel, 
și din cele spuse de arbitri, 
cu prilejul recentei „mese ro
tunde" organizate la redacția 
noastră). Ca urmare, față de 
cele 45 de etape suspendare 
aplicate terenurilor unor e- 
chipe, în turul campionatu
lui 1969—1970, DE DATA A- 
CEASTA S-AU ÎNREGIS
TRAT NUMAI 30 DE ETA
PE DE SUSPENDARE. Și to
tuși, nu se poate spune că 
progresul făcut în această di
recție este mulțumitor. Să nu 
uităm, astfel, că printre sec
țiile sancționate se află și 
una care participă la cam
pionatul diviziei A. Este vor
ba de Steagul roșu Brașov. 
După incidentele i petrecute Ia 
meciul Steagul roșu — Rapid, 
Comisia de disciplină a tre-

campionatului.

buit să recurgă la măsura de 
a ridica clubului brașovean 
dreptul de organizare pe te
ren propriu — o etapă. Și 
dacă n-au simțit tăișul unei 
sancțiuni identice, alte divi
zionare A au fost, însă, foar
te aproape de a o plăti pen
tru actele de indisciplină co-

LA COMISIA

tul, să se reamintească rolul 
pe care il au spectatorii în 
crearea unor condiții bune de 
joc, printr-o încurajare a e- 
chipei favorite, dar, totodată, 
prin păstrarea unei atitudini 
corecte, obiective, față de ad
versar. Șl, o dată cu reluarea 
campionatului, această acțiu
ne salutară poate fi conti
nuată prin intermediul sta
țiilor de amplificare, al ma
terialelor publicate în obiș
nuitele programe de meciuri, 

în ceea ce privește disci
plina jucătorilor, CONCLU

DE DISCIPLINĂ

tot terenul, ai regretat, 
că nu l-am prins I 

DeSen de Al. CLENCIU

— Iți acordăm circumstanțe atenuante. Am auzit 
după ce ai fugărit arbitrul pe

— Dai Am regretat enorm

mise la partidele lor. Ne re
ferim, de pildă, la Politehni
ca Iași, ai cărei suporteri au 
încălcat uneori normele de 
conduită sportivă. Concomi
tent cu măsurile riguroase pe 
care, sintem siguri, federația 
le va lua și pe viitor în a- 
semenea cazuri, se impune 
o intensificare a muncii e- 
ducative la cluburi. Ea ar 
putea începe chiar în aceste 
zile de iarnă, cu adunări ale 
simpatizanților și membrilor 
susținători, in cadrul cărora 
să sa prelucreze regulamen-

AGENDA ACTUALITATII
Ca Nicolas Dumitrescu, pe peronul gării, la Băile Herculane LA „U", DĂRUIRE

N-AR FI CHIAR EXCLUS Șl ANUL ACESTA..."

BĂILE HERCULANE (prin telefon).
Iată-na In «tațiun*, ln.„ urmărirea fotbaliștilor. Sosim in 

clipa in «ar* oîțiva dintre ei tocmai se pregăteau să plece. 
Este vorba de băieții lui Nicola* Dumitrescu, masați In sala 
de așteptare a gării, in ear* 1*1 omorau timpul pină la venirea 
acceleratului d* Arad.

Ințelegîndu-ne situația.
Întrebarea noastră... mută

la

— Nu mai avem loc 
cîte echipe șînt aici — 
spune el, zlmblnd parcă 
nat. Apoi, cred că 9 rile ajung 
pentru o perioadă In care 
accentul s-a pus numai pe 
pregătirea fizică generală.

— Ați jucat și... fotbal?
— Cu mingea nu ne-em in- 

■tâln't lncăl Acum, după ce 
am parcurg cam 50 de km 
de alergări și am încercat 
testul Cooper, ne întoarcem 
la Arad, unde vom continua 
pregătirii*.

— Ce rezultate ați obținut 
ia testul CooperT

— Noi am alergat dîte 
5 000 m, iar media de timp a 
jucătorilor a fost In jur de 
18 minute și 30 secunde — 
ceea ce ar echivala, rapor- 
tînd la cele 12 minute ale 
testului, cu 3 350 m, față de 
3 200 m prevăzuți. Totuși, 
deși pregătirea de anul acesta 
este superioară calitativ — și 
mai ales cantitativ — ace
leia de anul trecut, mai avem 
încă multe de pus la punct. 
Trebuie, bineînțeles, să tre
cem la lucrul cu mingea. Aici, 
te Herculane, nu aveam con-

antrenorul Dumitrescu răspunde

dediții bune din acest punct 
vedere, de aceea ne întoar
cem la Arad.

— Ce etapă de pregătire 
urmează ?

— Vom pune accentul pe 
pregătirea tehnico-tactică, mai 
ales prin jocuri de verificare.

Am contractat un turneu de 
pregătire în Grecia, între 8 și 
25 februarie, dar pînă la ple
care vom mai susține cîteva 
jocuri cu echipe românești. 
De exemplu, cu C.F.R. Timi
șoara vom juca la 6 februa
rie.

— Cu cin* veți juca în 
Grecia ?

— Vom susține trei partide, 
cu Aris Salonic (9. II), cu 
Pansenaikos (17. II) și ou Na
vala (24. II).

— Și-apoi, campionatul. 
Apropo, ce sperați In returul 
acestei ediții 7

— O comportare cît mal 
bună! (Răspuns standard)

— Mai concret...
— Sincer vorbind, credem 

că ne vom clasa la sfîrșitul 
campionatului printre prime
le 3 echipe, cîștigîndu-ne ast
fel dreptul de a participa în 
sezonul viitor într-o cupă 
europeană. Nu spun la care 
mă gîndesc... în orice caz, 
anul acesta, la întrerupere, ne 
aflăm la o diferență mai mi
că de prima clasată 
am fost anul trecut! 
fi chiar exclus ca 
acesta...

... Nu apucă să 
Un fluierat strident umple 
gara. Birău, Calinin. Domide, 
Șchiopu sar ca arși. Mai apu
căm să-i zărim pe Broșovs- 
chi, Kun II, Popovici, Dem- 
brovschi,* Gornea și pe antre
nor, care ne fac semne ami
cale cu mîna, de pe scara va
gonului...

DUMITRU GRAUR

decît 
Și n-ar 
și anul

termine.

Șl DISCIPLINA EXEMPLARA LA ANTRENAMENTE
Atunci, la 10 ianuarie, cînd 

am asistat la primele antre
namente ale Iul „U“, Remus 
Cîmpeanu adresa jucătorilor 
următoarele cuvinte i „Băieți, 
ne așteaptă un retur dificil. 
La ședința de analiză a sec
ției s-au spus multe lucruri 
despre lipsurile echipei, de 
care, în primul rind, noi ne 
facem vinovați".

De atunci, antrenamentele 
s-au desfășurat zi 
intensitate sporită, 
du-se ad litteram 
etapei respective: 
fizică multilaterală, 
pe dezvoltarea forței, a seg
mentelor de articulație și a 
mobilității generale. Zilele 
s-au scurs una după alta și 
față de antrenamentele lui 
,,U“, iată, folosim superlati
vele.
o

de zi, cu 
respectîn- 
ebieetivul 
pregătire 

cu accent

Am observat dăruire, 
disciplină exemplară din

EVITAREA RETROGRADĂRII

partea tuturor jucătorilor. Ni
meni nu trage chiulul... Cei 
care au avut înainte carențe 
în pregătire „trag 
pentru a ajunge 
celor buni.

L-am întîlnit pe 
federal Gheorghe Ola, care a 
asistat la cîteva din antre
namentele lui „U“i „Se lu
crează foarte bine — ne-a 
spus el. Indicațiile federației 
sînt respectate întocmai, bă
ieții se pregătesc fără mena
jamente. Sînt convins că 
„U“ se va prezenta la startul 
returului mult mai bine decit 
în alți ani“.

Antrenamentele se vor des
fășura la Cluj, pînă la 15 fe
bruarie, cînd echipa va ple
ca pentru 10 zile la Ținea 
(Bihor).
V. MOREA, coresp. principal

cu dinții" 
la nivelul

antrenorul

CUVÎNT DE ORDINE
LA VAGONUL ARAD

După o vacanță destul de 
lungă (timp în care au putut 
medita asupra condiției ac
tuale — foștii divizionari A 
ocupă ultimul loc în seria a 
doua a diviziei B —) compo- 
nenții echipei Vagonul Arad 
și-au reluat de curînd pregă
tirile în vederea evitării re
trogradării în divizia C.

In acest scop, antrenorii I. 
Slivăț și E. Drig au întocmit 
un judicios program. Astfel, 
pînă la 25 ianuarie, echipa 
Vagonul Arad se va pregăti 
în localitate, urmînd ca între 
26 ianuarie și 8 februarie 
44-W WuUWM

la Băile Herculane. în ultima 
parte a perioadei pregătitoa
re, mai precis în „precompe- 
titională", Vagonul Arad va 
susține o serie de jocuri cu 
caracter de verificare și omo
genizare în compania echipe
lor U.T.A., C.F.R. Timișoara, 
U. M. Timișoara și Vulturii 
Textila Lugoj.

La antrenamente iau parte 
jucătorii Man, Weichelt, Le- 
nart. Bacoș, Boroș, Czako, Cu- 
ruțiu, Schweillinger, Mulroth, 
Macavei. Moț, Atodiresei, 
Mei ,,z, Dobi, Kato, Dotai și 
Seceanschi.

AJ- COCIOBAN — coresp.

ZIILE NU POT FI FAVO
RABILE, din moment ce e- 
vidența arată că a fost ne
cesar să se dicteze următoa
rele sancțiuni :

ÎN DIVIZIA C : 11 a- 
vertismente, 38 de mus
trări și 359 de etape sus
pendare ;

ÎN DIVIZIA B ; 7 aver
tismente, 12 mustrări și 
89 etape suspendare ;

ÎN DIVIZIA A : 7 aver
tismente, 5 mustrări și 30 
de etape suspendare.

Și în rindurile juniorilor, 
așa cum arătam și în ziarul 
de ieri, disciplina a lăsat de 
dorit, dovada constituind-o 
cele 4 avertismente. 3 mus
trări și 157 ETAPE SUSPEN
DARE! Ce părere au condu
cerile de cluburi și asociații, 
ce gîndesc antrenorii despre 
activitatea pe care au dus-o 
Pe tărîm educativ ?

Numărul jucătorilor sanc
ționați >n turul acestui cam
pionat este, totuși, mai mic 
decît cel din perioada co
respunzătoare a ediției tre
cute. Și faptul, oricum, este 
îmbucurător. în schimb, tota
lul suspendărilor este mai 
mare, reflectînd exigența spo
rită a acestei comisii, pozi
ția ei mai fermă față de a- • 
bateri. Se constată, totuși, u- 
neori, o înțelegere „părin
tească" față de abaterile ju
cătorilor din primul eșalon 
(mai ales dacă figurează și

într-unul din loturile națio
nale), în timp c© aspra ju
decată este rezervată echipe
lor „mici". Se pare, însă, că 
la această concluzie au ajuns 
și membrii Comisiei de dis
ciplină. Ceea ce este bine. 
Ceea ce ne îndreptățește să 
credem că, în viitor, nu vor 
mai exista două cîntare...
DISCIPLINA IN DIVIZIA A

Oprindu-ne la capitolul 
disciplinei în divizia A, vom 
menționa fișele imaculate ale 
echipelor Steagul roșu. Uni
versitatea Cluj. Sport Club 
Bacău și C.F.R. Timișoara. De 
asemenea, situația se prezin
tă satisfăcătoare la Petrolul, 
U.T.A, și Steaua, la dosarul 
cărora există pînă acum doar 
un singur avertisment în 
schimb, F. C. ARGEȘ ESTE 
O NEDORITA... CAMPIOA
NA DE TOAMNĂ, cu cele 5 
etape de suspendare. Ea este 
secondată îndeaproape de 
Rapid (4 etape, o mustrare și 
un avertisment). Progresul (3 
etape și 2 mustrări). Farul (3 
etape) și de liderul campio
natului, Dinamo București (2 
etape. 3 mustrări și un aver
tisment !). Bineînțeles că în 
toate aceste cazuri negative 
ANTRENORII AU O MARE 
PARTE DE VINĂ. Dar, unii 
dintre ei, nu numai că nu 
fac totul pentru a-și feri ju
cătorii să cadă în păcat, dar, 
atunci cînd aceștia greșesc 
sub raporț disciplinar, par 
dispuși mai degrabă sâ-j a- 
pere, așa cum a facut-o Vic
tor Stănculescu, care se arăta 
foarte mirat de suspendarea 
lui Dinu Iordan, considerîn- 
du-1 pe acesta o... victimă. 
O victimă a... presei 1

Toate acestea arată că. ÎN 
MATERIE DE DISCIPLINĂ, 
MAI SÎNT MULTE LU
CRURI DE FĂCUT, de în
dreptat. Comisia de discipli
nă, alcătuită din activiști vo
luntari, pasionați și compe- 
tenți. poate aduce un aport și 
mai mare la instaurarea u- 
nui climat sănătos pe tere
nurile noastre de fotbal ac- 
ționînd cu mult discernămînt, 
fără sentimentalisme gratui
te, dar și fără prejudecăți, 
nu mai puțin dăunătoare. De 
asemenea, poate că ar tre
bui rediscutate normele de 
procedură. în așa fel îneît a- 
cestea să fie aceleași in toa
te cazurile, contribuind la o 
mai bună rezolvare a proble
melor care vin în fața aces
tei comisii.

în încheiere, o observa
ție în legătură cu locul 
unde își desfășoară lucră
rile „Tribunalul sportiv". 
Este vorba de o cameră 
TOTAL NFCORESPUN- 
ZATOARE, redusă ca spa
țiu și de loc aspectuoasă, 
care îți dă impresia că ac
tivitatea ce se desfășoară 
aici are o importanță mi
noră. Și realitatea este alta.

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

LOTO —PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO — 26 IANUARIE 1971
La 26 ianuarie a.c. Administra

ția de Stat Loto-Pronosport orga
nizează prima tragere excepțio
nală LOTO din acest an.

Această tragere acordă în nu
măr nelimitat autoturisme DA
CIA 1300 și FIAT 850.

Un capitol de mare atractlvi- 
tate îl constituie premiile în 
excursii în UNGARIA, CEHO
SLOVACIA, R. D. GERMANA și 
POLONIA cu autocarul (cca. 8 
zile). Ambele excursii se atribuie 
în număr NELIMITAT.

Se mal pot cîștlga premii fixe 
în bani și premii în numerar de 
valoare variabilă.

Se poate participa cu trd fe
luri de variante: 2 lei, 5 ld
și 15 lei. Nu trebuie neglijat fap
tul că variantele combinate șl 
combinațiile „cap de pod", oferă 
multiple șanse de dștlg. Varian
tele de 15 lei dau drept de par
ticipare la toate extragerile. 
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 3 

DIN 20 IANUARIE
FOND GENERAL DE PREMII : 

1.956.208 Iei din 
report.

EXTRAGEREA 
11 30. FOND 
1.248.773 lei din 
report la categ 1. EXTRAGEREA 
a Il-a : 23 32 27 40 13. FOND DE 
PREMII : 707.435 lei din care 
144.135 lei report la categ. A. 
Plata premiilor la acest concurs 
se va face astfel :

în Capitală începînd de la 28 
teuuari* ia l manie 19711

In țară de la 1 februarie la 6 
martie 1971.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
' DIN 15 IANUARIE

EXTRAGEREA I : Categ.
4,40 variante a 25.553 lei ; categ. 
3 : 13,15 a 8.550 lei ; categ. 4 : 23,65 
a 4.754 lei ; categ. 5 : 154,60 a 727 
lei ; categ. 6 : 277,95 a 404 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 112.433 
lei. EXTRAGEREA a H-a : Categ. 
A 1 variantă a 25% a 83.871 lei ; 
B : 2,45 a 34.233 lei : C : 19,10 a 
4.391 lei ; D : 42,05 a 1.995 lei : 
E : 55 a 1.525 lei ; F : 76 a 1.104 
lei. AMBELE EXTRAGERI : 
1.497,75 variante a 100 lei. Pre
miul de categoria A a revenit 
lui DOICESCU MIRCEA din Foc
șani care eiștigă un autoturism 
la alegere conform listei plus di
ferența în bani sau Întreaga su
mă în numerar.

2 :

care 771.737 lei
I : 21 24 28 45
DE PREMII : 
care 627.602 lei

La sediul Agenției de 
turism din Calea Vic
toriei nr. 109 continuă 
pînă Ia 31 ianuarie 1971 
înscrierile pentru ex
cursia organizată la So
fia pentru meciul de 
fotbal din cadrul tur
neului U-E.F.A. dintre 
echipele de juniori ale 
Bulgariei și României, 
din 28 martie 1971.

Plecarea cu autoca
rele în ziua de 27 mar
tie 1971, la orele 7,00.



ÎN MECIUL’ DE HALTERE DE LA PLOIEȘTI

ROMANIA ■ FRANȚA 4-5
O

V. BADESCU
PLOIEȘTI, 20 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — Fără 
îndoială, halterofilii francezi, 
veniți la Plo’ești pentru întîl- 
nirea cu echipa României, nu 
vor uita peripețiile prin care 
au trecut în ultimele 24 de 
ore. Să recapitulăm, pe scurt,

dupâ-amiază s-a deschis 
fereastră de timp favorabil, și 
avionul cu pricina, care în
noptase la Zurich, a sosit pe 
neașteptate la București.

Cu toată întîrzierea și obo
seala drumului, oaspeții fran
cezi nu au cerut amînarea 
reuniunii și iată-i Intrând la 
ora 20,30 cu o întîrziere a- 
preciabllâ în sala din Ploiești, 
unde Iubitorii acestui 
sport ÎI așteptau pentru în
trecerea: ou halterofilii românL 
Așa cum s-a prevăzut, la ca
tegoriile mici de greutate s-au 

—impus sportivii români, în 
timp ce la cele mari avanta
jul a fost de partea oaspeți
lor, meciurile luînd sfîrșitcu 
victoria acestora i 5—4.
tîrzie la care s-a 
concursul nu ne 
comentarea detaliată 
cerilor.

Iată rezultatele

IN CADRUL FESTIVALULUI
ȘAHIST DIN OLANDA

WlJK AN ZEE

remizează
DE BOB, ÎN PREAJMA STARTULUI
Sutimile de secundă vor fi hotărltoare și la Cervinia. Panțuru, care

Ora 
încheiat 
permite 
a între-

tehnice: 
categ. muscă: 1. Hortopan (R) 
300 kg, Moreau (F) 250 
categ. cocoș: Grigoraș
302.5 kg, Fougeret (F) 
kg; categ. pană: Bădescu
352.5 kg, Nourry (F) 295
categ. ușoară: Miuț (R) 352,5 
kg, Leguy (F) 350 kg; 
semimijlocie; Dumitru 
390 kg. Term© (F) 395 
cat. mijlocie: Palinkas 
395 kg. Saint Marthory
397.5 kg; cat. semigrea: Mathe 
(R) 
460 
430 
cat, 
kg,

kg; 
(R) 
270 
(R) 
kg;

mica aventură în care princi
palul regizor a fost timpul 
nefavorabil : nici miercuri la 
ora 14, avionul de Paris care 
trebuia să-i aducă încă de 
marți pe sportivii francezi nu 
aterizase pe aeroportul din 
Otopeni. Și iată că, în aceeași

cat.
(R) 
kg; 
(R) 
(F)

0 carte consacrată stelelor sportive

392,5 kg, Gourrier 
kg; cat. grea: Pop 
kg, Fouletier (F) 470 
șupergrea: Deac (R) 
Levecq (F) 455 kg.

(F) 
(R) 
kg;
420

din țările socialiste Ion OCHSENFELD

HAGA, 20 (Agerpres). — 
După șapte runde, în turneul 
maeștrilor din cadrul Festi
valului șahist din Olanda, în 
fruntea clasamentului se află 
Adorjan (Ungaria) și Hecht 
(R.F.G.) cu cîte 5 puncte fie
care, urmați de Claussen 
(Danemarca), Hartoch (Olan
da), Forintos (Ungaria) 4VtP. 
Șahistul român Victor Cio- 
câltea ocupă locul 10 cu 3*/i p. 
în runda a .7-a, Hartoch l-a 
învins pe Denker, Claussen 
pe Danov și Zuidema pe Wit
kowski.

Ciocâltea a remizat cu Tim- 
man, rezultat consemnat și în 
partidele Forintos —• Hecht, 
Kostro—Minici și Van Schel- 
tinga—Adorjan.

In grupa marilor maeștri 
(runda a 7-a), Andersson a 
cîștigat la Donner, Hutner la 
Najdorf și Mecking la Van 
den Bera. Partidele Olafsson- 
Petrosian, Hort - Korcinoi și 
Lengyel - Gligorici s-au în
cheiat remiză. In clasament 
conduc ANDERSSON (Sue
dia) și HORT (Cehoslovacia) 
cu cîte 5 puncte, urmați de 
Hubner (R.F.G.) și Olafsson 
(Islanda) 4Vi p.

a realizat timpi buni la antrenament, continuă să-și caute cel mai

potrivit coechipier

Veștile care vin de la Cer- 
vinia-Breuil. stațiune situată 
la peste 2000 de metri în um
bra celui de al doilea uriaș 
al Alpilor, Monte Rosa (4633 
m), dovedesc că al 37-lea cam
pionat mondial al bobului va 
prilejui una dintre cele mai a- 
prige lupte. Și-au trimis aici re
prezentanții 12 națiuni, celor 
prezente săptămîna trecută ,1a

In editura „Fizkultura i 
Sport" din Moscova a apărut 
o interesantă carte consacrată 
activității unor renumiți 
sportivi din țările socialiste. 
La elaborarea lucrării, intitu
lată „Constelația lui Hercu
les", au colaborat, de aseme
nea, editurile Stadion (Bucu
rești), Olimpia (Praga), Sport 
(Budapesta), Sport și 
(Varșovia), Medicina 
tura fizică (Sofia), 
sportivă (Berlin).

Turism 
și Cul- 
Editura

Sub semnătura unor cu- 
noscuți publiciști din țările 
respective, este înfățișată ac
tivitatea unor valoroși spor
tivi ca Lev lașin, Ludmila 
Belousova și Oleg Protopo- 
pov, Alexandr Medved, Maria 
Gigova, Gheorghe Gruia, Lia 
Manoliu, Gybrgy Kulcsăr, 
Gustav Adolf Schur, Zbig
niew Pietrzikowski, Jiri Ras- 
ka și alții.

Cartea amintită a apărut și 
in limba română sub titlul 
„Stele sportive".

(Urmări din pag. 1)

care an sezonul spartului au
tomobilistic, că el este un fel 
de competiție-pilot. care dă de

Campionatul de hochei

Scurte reflecții pe marginea
unui scor record

Despre o etapă de hochei în 
care se marchează peste 20 de 
goluri se pot face comentarii pe 
foarte multe rîndurl; după cum 
este absolut posibil să nu se 
scrie nimic. Totul depinde de 
lentilele prin care este dispus 
cronicarul să privească competi
ția

Ce demonstrează, la urma ur
mei, o diferență de 19 puncte în
tre echipa care ocupă primp! loc 
în clasament șl cea care îl de
ține pe ultimul ? Forța celei din
ții sau marea slăbiciune a celei
lalte ? Probabil că și una șl alta! 
Oricum însă un asemenea deca
laj cifric ar fi mal degrabă un 
subiect de meditație decît unul 
de comentariu. Decalajul valoric 
flagrant (șl oarecum trist) între 
valoarea formațiilor românești de 
hochei are rădăcini mal adînci și 
ține de cauze pentru care; din

PROGRAMUL DE AZI
ORA 16 : Dinamo—Avtn- 

tul Gheorghlenl
ORA 18,30 : Steaua—A- 

vlntui M. Clue.

STEAUA — AVINTUL GHEOR- 
GHIENI 19—0 (4—0, 7—0, 8—0)
Campionii au zburdat pe gheață 

în fața unei formații paralizate 
parcă de renumele adversarului. 
Evoluția cu totul nelnsplrată a 
portarilor Avîntulul a contribuit 
la deruta unei echipe, care de
monstrase anterior un progres re
marcabil. Dar, cînd scorul capătă 
asemenea proporții astronomice 
este nedrept să mai pretinzi calm 
șl echilibru.

Au marcat pentru Steaua : 
Gheorghiu (4). Ștefanov. Fodorea, 
Herghelegiu, Iordan, Bucur, Szabo 
(cîte două), Calamar, P. Sgîncă, 
Varga. Au arbitrat : C. Ștefănescu 
șl C. Sgîncă.

DINAMO — I.P.G.G. 4—2 (1—0, 
2-1, 1-1).

Dlnamovlștll au cîștigat foarte 
greu acest meci în care studen
ții bucureșteni au demonstrat 
mari posibilități de vigoare șl 
tehnică. Autorii golurilor : F. 
Sgîncă, Mlhăilescu, Axlnte, Hu- 
țanu, respectiv Constantlnescu șl 
Volnea.

Au arbitrat G. Mureșanu șl M. 
Presneanu.

Valerio CHIOSE

locul 
star- 
con- 

Râliul 
STRA-

• S-a stabilit 
de unde vor îua 
tul din București 
curenții la 
Monte-Carlo : 
DA C.A. ROSETTI (de 
lîngă grădina Boema).

• Traseul prin Ca
pitală este : calea Vic
toriei, b-dul 6 Martie, 
b-dul dr. Petru Groza, 
b-dul Armatei Poporu
lui, în continuare ur- 
mîndu-se spre 
firul viitoarei 
străzi.

• ORA DE 
CARE i 0,46, în 
tea de 22—23 ianuarie,

— în orice competiție serioa
să de pe glob, amatorii nu mai 
pot juca astăzi decît un rol de 
figurație, datorită condițiilor de 
concurs din ce în ce mai grele 
și mai ales nivelului înalt im
pus de profesioniști. Noi ne-am 
gîndit la acest aspect șl. iată, 
am introdus anul acesta în 
regulament, alături de categoria

gulament (oaz aproape singular 
in istoria raliului nostru) și a 
aprobat totuși startul din Bufti- 
rești. Deoarece ora plecării nu 
este prea îndepărtată, vă rog 
să vă faceți interpretul gîndu- 
rilor și dorințelor mele, trans- 
mițînd echipajelor ce var ple
ca din capitala țării dv., succes 
în pasionanta aventură rutieră 
în care se angajează I .

TREI VICTORII
(Urmări din pag. t)

Pitești 
auto-

PLE- 
noap-

„veteranilor", o nouă categoria 
(B). deschisă concurenților indi
viduali.

— Ce vă sugerează, dom
nule Chiron, startul ce va 
fi luat din capitala Româ
niei ?

de viitori performeri. In timp 
ce Petre Mărmureanu și Sever 
Dron sînt de pe acum angre
nați în disputa cu mingile albe, 
departe de hotare.

Gala de la Floreasca, în care 
Ilie Năstase și colegii săi e- 
voluau în fața publicului bucu- 
reștean, ne-a convină o dată 
mai mult că la noi pot fi orga-

păcate, nimeni nu poate fi tras 
la răspundere. Atlta vreme cit 
întreaga suflare a acestui joc s-a 
concentrat multă vreme în jurul 
singurului petec de gheață artifi
cială din Capitală, era absolut nor
mal ca echipele bucureștene să 
dețină hegemonia pe plan națio
nal. Valoarea lor însă într-o mă
surătoare Internațională a rămas 
destul de redusă. Hocheiului ro
mânesc i-au lipsit, din motive 
bine cunoscute, emulația șl con
curența, două elemente absolut 
indispensabile progresului.

Acum lucrurile se află într-o 
schimbare radicală șl nutrim spe
ranța că scorul cu 1 care s-a ter
minat primul meci din reuniunea 
de Ieri de la patinoar va rămîne 
doar un element de arhivă.

lucru alergătorilor într-un sezon 
mort (cel puțin pentru Europa). 
Să nu uităm, apoi, importantul 
rol de competiție-test pe care 
îl are raliul nostru, ca de alt
fel și altele de acest gen. Cîte 
inovații tehnice, devenite astăzi 
procedee de uz curent, nu și-au 
obținut consacrarea in raliuri : 
pneurile cu cuie, farurile de 
ceață, sistemele de degivraj 
pentru parbrize, apoi inovațiile 
în materie de suspensii, frîne, 
direcție etc. ? Ca să mă refer 
la un exemplu personal, voi 
spune că eu am folosit prima 
dată pneurile cu cuie în 1932, 
într-un concura organizat la 
Oslo.

— Ce părere aveți despre 
șansele amatorilor în Raliul 
Monte-Carlo ?

— Numele tării dv. este tot 
mai larg cunoscut în ultima 
vreme în lume. Pe de altă 
parte, însă. România îmi amin
tește de o serie de pilot! dintre 
cele două războaie , și în spe
cial de echipajul Cristea - Zam- 
firescu. cîștigător al Raliului 
Monte-Carlo în 1936. Știu, de 
asemenea, că de mai multe ori. 
în trecut, competiția noastră a 
avut puncte de start la Bucu
rești sau la Iași. Acum, din 
nou. se va pleca din capitala 
României și aceasta mă bu
cură. La un moment dat s-a 
ivit o problemă : pentru punc
tul de plecare din București nu 
aveam decît patru echipaje în
scrise. Conform regulamentului, 
aceasta însemna că respectivul 
start trebuia suprimat. Dar co
mitetul de organizare a hotărât 
să facă o excepție de la re-

ITINERAR
(din ianuarie plnă In mal) 
ILIE NĂSTASE—ION TIRIAC
27—31/1 Omaha (Nebraska)
4— 8/II Richmond (Virginia)
11— 14/11 New York
IS—21/IX Salisbury (Maryland) 
22—28/11 Macon (Georgia) 
1—7/III Hampton (Virginia) 
8—14/HI Caracas (Venezuela) 
15—21/HI Baranqullla (Columbia) 
22—28.TII Pensacola (Florida) 
2SIII—4/IV San Juan '

Rico)
5— 11/IV
12— 18/IV 
19—25/IV 
25,TV—2/V Roma

Des Moinei 
Jacksonville

Houston (Texas)

(Porto
(Illinois) 
(Florida)

Kdnigssee și Igls adăugîndu-li-se 
din Europa, Cehoslovacia, iat 
de peste Ocean, S.UA, și Ca
nada.

Nu este un record, dar o 
participare care dovedește că 
bobul continuă să atragă, în 
ciuda 
care 
tuieli.

Ce a făcut ca acest campio
nat să atingă cel mal înalt 
grad de interes și să fie soco
tit anul acesta o dispută ex
cepțională ?

Fără îndoială, prima cauză 
este evoluția lui spre o ca
racteristică net sportivă, atle
tică. Acum aproape două de
cenii, la J.O. de la Oslo, e- 
chipajele vest-germane cuce
reau titlurile olimpice datorită 
unor echipieri care atingeau 
120—140 kg fiecare. Schimba
rea prevederilor regulamentare 
(prin stabilirea unor greutăți 
limită), a orientat însă disci
plina „giganților" spre spor
tul atletic. Drept urmare, as
tăzi, dnd o serie de conducă
tori au ajuns, datorită talen
tului și experienței lor la o 
valoare foarte ridicată, rezul
tatele finale sînt determinate 
— atunci dnd bobul este con
dus fără greșeală — de omo
genitatea șl forța de împin
gere a echipajului la Plecare, 
Și cum aceasta înseamnă con
diție atletică, ded antrena
mente, toți boberii au acordat 
în toamna anului trecut o de
osebită importanță acestui ca
pitol de pregătire. Exemple : 
vest-germanul Zimmerer (29 
de ani) declara acum dteva 
săptămîni : „Nu ne-am antre
nat niciodată atit de intens, u- 
niversal și dur cum am fă
cut-o anul acesta. Cred că pu
tem fi socotiți acum cu ade
vărat atleți compleți”. Ar mai 
fi de adăugat că vest-germanii 
au avut in antrenament 40 de 
echipaje. Italienii, care dețin 
cel mai bogat palmares (19 me
dalii de aur. 18 de argint și 7 
de bronz) la edițiile campiona
telor mondiale disputate plnă 
acum, șl elvețienii (15 medalii 
de aur. 11 de argint și 15 de 
bronz), au făcut fi el acelea»!

unor condiții de practi
ce pretind mari chel-

antrenamente intense, lncepînd 
din august, cu dte 30—40 de 
boberi.

Rămîne acum «ă decidă co
borârile pe pîrtia de la Cer
vinia, o pirtie mai nouă (a 
fost construită în 1963—64 și 
modificată în 1970), care, după 
trasa pe care o puteți vedea 
alăturat, este o pirtie-tehnică, 
avînd doar 4 turnanta, dar în 
total 18 viraje, care includ 
două labirinturi. Boberii itali
eni s-au arătat cei mai buni 
la primele antrenamente. Și 
era normal, deoarece echipa
jele lor selecționate pentru 
mondiale nu au participat la 
campionatele europene tocmai 
pentru a se familiariza cu plrtia 
aceasta dificilă.

Iată timpii Înregistrați de 
ele în antrenamentele de 
luni și marți : 1, Coxnpag- 
noni—Bonichon 1:12,16 —
1:12,34 ; 1:12,01 — 1:11,51
(4:48,02) j 2. Vicario—Del 
Fabro 1:12,52 — 1:13,62 î 
1:11,87 — 1:12,31 (4:50,04) î 
3. Gaspari—Armano 1:12,84— 
1:12,67; "
79,50),

1:13,29—1:17,77 <4>

poată menține în 
gazdelor, ceilalți 
la primele locuri

Ca să se 
apropierea 
pretendent! _ ,_____  ___
au trebuit să forțeze și uneori 
s-au răsturnat; așa cum am a- 
rătat în ziarul de ieri. Vest- 
germanii Moth—Bader și Zim
merer—Utzschneider au reușit 
însă să-și îmbunătățească tim
pii plnă la 1:13,29 și respectiv 
1:13,80. iar elvețianul Wicki 
chiar să coboare la 1:11,73. ceea 
ce înseamnă că nu au renunțat 
la luptă. TIMPI BUNI A RE
ALIZAT ȘI ECHIPAJUL NOS
TRU CONDUS DE PANȚURU 
care continuă să-și caute cel 
mai corespunzător coechipier. 
(1:15,39-1:13,49 ; 1:12,50-l :13,78).
Nu au coborât încă sub 1:13 
elvețianul Candrian, surpriza 
europenelor, și spaniolul Ba- 
turone (cele mai bune rezul
tate 1:13,07 și respectiv 1:13,67), 
dar și ei pot oiști ga încă mul
te sutimi.

Bineînțeles; aceasta era si
tuația înaintea ultimelor două 
antrenamente. Cum. însă, pes
te noapte nu se pot produce 
minuni, printre cei amintit! 
mai sus se găsesc cu siguran
ță cei care vor urca pe po- 
diurn la distribuirea medaliilor, 
Lupta va fi aprigă, mai apei-' 
gă ca niciodată, el din ea va 
ieși învingător bobul, eceart 
sport al curajului, care a de
venit un aport atletic, urmă-* 
rit la ara aceasta cu Interes 
nu numai de oaspeții stațiu
nii Cervinia. care in fiecare 
dimineață vin pe virajele 
pîrtiei „Lago Blu“ in număr 
foarte mare, d — prin inter
mediul presei — de sportivi! 
din toate țările al căror repre
zentanți coboară în zilele a- 
cestea prin jgheabul de ghea
tă de sub Monte Roșa.

Gh. EPURAN

TELEX • TELEX • TELEX

„VIDOCQ" INFRTNT... 1 i- 111 •

Tradiționalul meci anual de 
baschet dintre actorii și zia
riștii francezi a avut loc în 
primele zile ale acestui an la 
Paris. De data aceasta, a- 
plauzele cele mai numeroase 
au fost culese de actorul Cla
ude Brasseur (supranumit 
„Vidocq"), cel mai bun din 
22. Cu toate că vedetele sce
nei au apelat și la serviciile 
„uriașului" american John 
Abbey, ele nu au putut îm
piedica victoria ziariștilor : 
44—42.

pe căluțiDouă vedete ale turfului vest-german, jocheii Drechsler și Langer, călărind 
de lemn, cu prilejui Revelionului presei sportive din K6ln, spre deliciul admiratorilor

„RECORDMAN" LA...
11 LUNI I

O performanță sportivă cu 
totul ieșită din comun a fost 
realizată la începutul anului 
într-un bazin de înot pen
tru copiii din Varșovia. „Re
cordmanul" — în vîrstă de 
numai... 11 luni și două zile 
— a reușit să se .mențină la 
suprafața 
secunde I

Numele 
însă bine
rile natației poloneze, întru-

apei timp de 45

micului Eryk este 
cunoscut în cercu-

el este fiul antrenoarei 
înot Jadwiga Szulakie- 

„an-

cît 
de 
wiez. Bineînțeles, toate 
trenamentele" sale se des
fășoară sub stricta suprave
ghere a mamei.

Jadwiga Szulakiewicz este 
de părere că învățarea îno
tului de către copiii afiați 
la o vîrstă fragedă este nu 
numai pe deplin posibilă, 
dar și indicată, întrucît mi
cuții nu au nici o teamă de 
apă.

24 ectombrie, anul trecut. De 
atunci, el a demonstrat
12 meciuri de campionat), in
vulnerabilitatea sa, ca și re
marcabile aptitudini de... 
contabil !

(în

CASĂTORIE „GLACIALA"

RECORDURI SCOȚIENE

Bobby Clark, portatul e- 
chipei de fotbal Aberdeen, 
afirmă că a jucat 1039 mi
nute în divizia națională, 
fără să fi „încasat" nici 
singur gol 
consecință, 
ropean. în 
devărat că 
fost nevoit 
bătut pentru ultima oară la

un 
în 

eu- 
orice caz, este a- 
portarul scoțian a 
să se recunoască

și revendică, 
un „record"

un plonjon în rîu, sub pri
virile amuzate ale invitați- 
lor.

STATISTICA

nizate cu succes competiții pe 
teren acoperit chiar cele de 
anvergură Internațională.

Evident, Istoria partidelor 
demonstrative de Ieri poate fi 
rezumată în scurte rânduri. 
Toți, sau aproape toți partici- 
panții s-au dovedit în formă, 
dornici de afirmare, iar Năs
tase a strălucit cu precădere. 
El l-a învins fără drept de 
apel pe dîrzul Ion Sântei (9^5), 
ca și pe Codin Dumitrescu, la 
același scor. Constantin Popo- 
vici, foarte bun pe parchet, 
a trecut cu 9—4 de Viorel 
Marcu, învins și de Dumitrescu 
cu 6—5. La dublu: Năstase, 
Sântei — Dumitrescu, Marcu 
6—2, 6—4.

Intre două apariții între li
niile albe, am stat de vorbă 
cu maestrul emerit al sportu
lui Ilie Năstase, care ne-a 
declarat: „Sînt mulțumit că 
startul in actualul sezon l-am 
luat in fața prietenilor dragi 
de acasă. Acum, împreună cu 
Ion Tiriac, plecăm într-un 
lung circuit de turnee. Știu că 
ne așteaptă partide grele, dar 
sper că rezultatele vor fi cel 
puțin pe măsura celor din se
zonul trecut. Eu am de apă
rat două titluri de campion 
internațional, la Salisbury și 
Roma, ca Și Pe cele de dublu 
mixt de la Wimbledon și 
dublu bărbați, cu Tiriac, la 
Roland Garros. Mai am o do
rință... Să jucăm în „Cupa 
Davis" cu echipa Iugoslaviei, 
ca să ne putem lua revanșa. 
Și încă ceva : să mai fim foto- 
grafi-ațt o dată. în fața Salatle- 
rei de argint!“

Iar noi, ca încheiere, sublini
em prețioasa inițiativă a foru
rilor noastre de specialitate, 
care au lărgit cadrul recente
lor demonstrații de tenis, pro- 
gramindu-le nu numai în Capi
tală, ci și la Timișoara și Cluj, 
unde iubitorii da sport au 
putut admira de aproape mă
iestria așilor rachetei.

Cursa de coborâre,■ contînd 
pentru „Cupa mondială", des
fășurată Ieri la Schrunz (Elve
ția) a fost râștigată de Michelo 
Jacot (Franța) în 2:01,54. Ea a 
fost urmată de Franțoise Mac- 
chl (Franța) 2:02,17 șl Gertrud

Concursul Internațional do 
sărituri cu schlurlle desfă
șurat pe trambulina de la 
Bakuriânl (R.S.S. Gruzină) a 
fost cîștigat de tînărul sportiv 
sovietic Serghet Zontov (in 
vîrstă de 19 ani), care a to
talizat 244,5 puncte. Cea mai 
bună săritură a sa a măsurat 
115,5 m, performanță ce co
rectează cu 8 ni recordul a- 
eestel trambuline deținut de 
Koba Takadze. Pe locul doi 
s-a clasat Iurl Kalinin 
(U.R.S.S.) cu 241,5 p. Cunos
cutul campion cehoslovac Jlri 
Raska a ocupat locul 
cu 232,5 p.

Campionul mondial de box Ia 
cat. mijlocie mică, italianul Car
melo Bossl, Ișl va pune titlul 
în ]oc ia 5 martie. EI 11 va 
intîlnl pe șalangerul său oficial, 
spaniolul Jose Hernandez. Me
dul se va desfășura la Madrid.

Drexel (Elveția) 2:02,34. După 
această probă, M. Jaooț con
duce în clasamentul individual 
cu 116 p. urmată de Anne-Ma- 
rie Proell (Austria) 86 p și F. 
Maochi 85 p. Pe echipe : 1. 
Franța cu 791 p. 2, Austria 450 
p șl 3. Elveția 177 p.
cîștigat cursa de 1 500 m cu tim
pul de 2:00,1 (nou record al Sue
diei) șl s-a clasat pe primul lco 
în proba de 5 000 m cu 7:27,0.

trei.

In cadrul concursului de patinaj 
viteză de la Inzell, sportivul sue
dez Goeran Claeson a terminat 
învingător în două probe. El a

J. P. Beltoise îr
BUENOS AIRES, 20 (Ager

pres). — Automobilistul fran
cez Jean-Pierre Beltoise a 
compărut în fața judecătoru
lui de instrucție însărcinat cu 
anchetarea accidentului care a 
cauzat la 10 ianuarie decesul 
pilotului italian Ignnazio Giun- 
ti, în timpul desfășurării cursei 
automobilistice .1 000 de kilo
metri' de la Buenos Aires.

Campionul francez a expli
cat judecătorului cum auto
mobilul lui Giunți s-a lovit de

au
4—2

ci-

Contlnuindu-șl turneul tn Co
lumbia, echipa portugheză de 
fotbal Benfica Lisabona a jucat 
la Medellin cu formația Ibcală 
Atletico Nacional. Gazdele 
obținut victoria cu scorul de 
(1-1).■
Concursul Internațional de
clocros, desfășurat la Charleville 
— Mezieres, s-a încheiat cu vic
toria francezului Charles Rlgon, 
cronometrat pe distanța de 21 km 
cu timpul de 55 :io. Pe locul se
cund s-a clasat compatriotul său 
Daniel Gregoire la 4:05.

n
Schimbare de lider în ;.Cursa cl- 
cllstă de șase zile" care se des
fășoară în prezent pe velodromul 
acoperit din Rotterdam. După 
68o km parcurși, pe primul loc 
a trecut cuplul Peter Post (O- 
landa) — Patrick Sercu (Belgia),

îața anchetatorilor 
mașina sa in timp ce el, în 
pană de benzină, încerca să 
ajungă pe pista de degaja
re. O a doua audiență este 
prevăzută pentru zilele urmă
toare.

Potrivit _ legilor din Argenti
na, Beltoise, acuzat de „ucide
re involuntară în cursul unei 
competiții", este pasibil de o 
condamnare pînă ia doi ani 
detențiune, cu suspendarea pe
depsei.

O căsătorie ieșită din co
mun a avut loc de curînd la 
Moscova la temperatura de 
minus 12 grade, între Liud
mila Ionova și Iuti Gleboi, 
asistați de numeroși amatori 
care înoată iarna în apa rece 
ca gheața. La Moscova exis
tă de 20 de ani o 
care 
înot 
fost 
man
stă de 60 de ani. Astăzi, în 
U.R.S.S. există 28000 de a- 
matori de a. înota în timpul 
iernii. La nunta Ludmilei cu 
Iuri, ei n-au ezitat să facă

asociație ■ 
reunește pe amatorii de 
în timpul iernii. Ea a 
înființată de către Os- 
Kumukov, aștăzi în vîr-

Specialiștii sovietici care 
au analizat filmele diferite
lor meciuri disputate în cam
pionatul mondial de fotbal 
din Mexic au comunicat o 
serie de observații interesan
te. Astfel, în partida dintre 
echipele R. F. a Germaniei și 
Angliei, s-a dovedit că engle
zul Allan Ball s-a aflat cel 
mai mult timp în posesia ba
lonului, dintre cei 22 de ju
cători. Ball a deținut min
gea de 90 de ori și a contro
lat-o timp de 221,9 secunde, 
ceea ce înseamnă, totuși, mai 
puțin de 4 minute, într-o 
partidă care a durat (cu pre
lungiri) 120 de minute. Că
pitanul echipei Angliei, Bob
by Moore, s-a aflat în . po
sesia mingii de 89 de ori, 
dar a controlat-o numai 150,9 
secunde.

satiri, «ultimele știri * ultimele știri* ultimele
FLORIN GHEORGHIU 
LA A TREIA VICTORIE 

CONSECUTIVA

Șahistul român Florin Gheor
ghiu a obținut la Adelaida cea 
de a treia victorie consecuti
vă, învingindu-l pe australia
nul Johnson. GHEORGHIU 
CONDUCE ÎN CLASAMENT 
cu 3 p din tot otîiea posibile.

dintre principalii favorițl al cam
pionatelor europene ce vor avea 
loc intre 2 și 7 februarie la 
Zflrich.

ISRAEL — CRYSTAL 
PALACE 0-0 LA FOTBAL

echipa engle2ă Crystal Palace. 
Meciul s-a încheiat cu rezultatul 
de 0—0.

PETER OSGOOD 
SUSPENDAT

PATRICK PERA, 
DIN NOU CAMPION 

AL FRANȚEI

Ieri s-a desfășurat la Tel Avlv, 
în fața a peste 18 000 de specta
tori, partida amicală de fotbal 
dintre reprezentativa Israelului șl

ECHIPA MOSCOVEI A 
DE BASCHET DE

Peter 
cant al 
sea, a 
rafia de fotbal enghză pe __ .
de 8 săptămtnl și amendat cu 
16 lire pentru acte de indisci
plină.

CÎȘTIGAT TURNEUL 
LA VARȘOVIA

Osgood, cunoscutul ata- 
clubulul londonez Chel- 

fost suspendat de fede- 
tlmp

In formă excelentă,
Pera a cucerit din nou 
campion al Franței la ,____ „
artistic. El se anunță a fi unul

Patrick 
titlul de 

patinaj

VARȘOVIA 20 (prin telefon de la V. Albulescu). S-a încheiat turneul 
internațional de baschet din capitala Poloniei. în ultima zi. eciiip y 
BUCUREȘTIULUI A ÎNVINS FORMAȚIA POLONIA VARȘOVIA Ctt 
103—95 (53-51) OCUPIND LOCUL IX. Georgescu a marcat 46 p si a 
cîștigat trofeul coșgeterilor. Turneul a revenit selecț'onatef orașului 
Moscova, care a învins in finală pe A.Z.S. Varșovia cu 101—79 (50—36).
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