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DIVIZIA A LA BASCHET

Dinamo-Poli București, 
„capul de afiș" 

al turneului 
de la Constanța

Cele mai bune 12 echipe 
masculine de baschet ale tării, 
din divizia A, își dispută de 
azi pînă duminică, la Palatul 
sporturilor din Constanta, al 
treilea turneu (și ultimul) din 
cadrul celui de al doilea tur 
al competiției. Sînt programa
te meciuri de mare în
semnătate pentru clasamentul 
întrecerii : Dinamo—Politehnica 
București. Steaua — „U“ Cluj, 
Steaua — „U“ Timișoara, „U“ 
Cluj — I.E.F.S. ș.a.

Programul complet al tur
neului este următorul (in pa
ranteze, rezultatele din tur) : 
VINERI, de la ora 9: Rapid — 
Politehnica Cluj (90—63), Di
namo — Farul (91—59); de 
la ora 15: Politehnica Bra
șov — Universitatea Cluj
(58—54), I.C.H.F. — I.E.F.S.
<59—64), Universitatea Timi
șoara — Steaua (71—69) ; 
SIMBATA, de la ora 9: Po
litehnica Cluj — Dinamo
(70—90), Farul — Universita
tea Timișoara (61—68) ; de la 
ora 15: Steaua — Politehnica 
Brașov — (62—46). I.E.F.S. — 
Universitatea Cluj (68—54), 
I.C.H.F. — Politehnica Ga
lați (82—74), Politehnica Bucu
rești — Rapid (79—71) ; DU
MINICA, de la ora 9: Univer
sitatea Timișoara — Politeh
nica Cluj (85—71), Dinamo — 
Politehnica București (72—71), 
Universitatea Cluj — Steaua 
(81—65); de la ora 16 : Rapid 
— I.C.H.F. (81—82), Politeh
nica Galati — I.E.F.S. (71 — 
65), Politehnica Brașov — Fa
rul (77—73).

Jocul Politehnica Galați — 
Politehnica București (57—66), 
programat initial pentru vi
neri, va avea loc luni 25 ianua
rie.

LA NOAPTE, START ÎN RALIUL MONTE CARLO282 de echipaje împînzesc drumurile Europei pentru a ajunge pe Coasta de Azur
La 0,46: plecarea echipajelor din București

Acum 60 de ani,' 23. de echi
pe porneau din Paris, Bruxel
les, Berlin, Viena, ■ Geneva și 
Boulogne spre Monte Carlo 
în primul raliu care poartă 
și astăzi numele capitalei mi
cului principat de pe coasta 
Mediteranei.

De atunci s-au disputat 39 
de ediții ale acestui raliu de
venit celebru, care adună la 
start pe cei mai buni piloți și 
cele mai bune mașini ale a- 
cestui gen de întreceri. Ora
șele noastre, București’ și Ia
și, au fost de multe ori puncte 
de plecare, fiind preferate de 
învingătorii anilor 1928 și res
pectiv 1930, iar un echipaj ro
mânesc (Petre Cristea — I. 
Zamfirescu) este prezent pe 
tabloul de onoare ca învingă
tor în anul 1936.

în noaptea aceasta, 282 de 
echipaje iau din nou startul 
în raliul Monte Carlo.- Por

nind de. la. Glasgow (10), Oslo 
(28), Varșovia (37), Almeria 
(10), Atena (34), Frankfurt 
(42), Reims (33), Monte Carlo 
(36), Marrakech (10) și Bucu
rești (4), ele vor împînzi dru
murile Europei (și unul din 
Africa), cu aceeași țintă: Mon
te Carlo., Este o adevărată 
desfășurare de forțe automo
bilistice, la care au spus pre
zent echipe din 29 de țări, pi- 
lotînd mașini cu mărcile a 31 
uzine. Cine va învinge este 
greu de spus. Cele mai mari 
pretenții le au echipajele fa
bricii Porsche și Alpine-Re- 
nault, între care s-a dat lupta 
și în anii trecuți, luptă soldată 
cu victoria mașinilor vest- 
germane, pilotate de profesio
niștii englezi (Elford-Stone în 
1968) și profesioniștii suedezi 
(Waldegard-Helmer în 1969 și 
1970). Pentru anul acesta, Al
pine-Renault a pregătit o re-

LA BUCUREȘTI

PROGRESUL-START PRAGA ÎN SEMIFINALELE
C.C.E. LA TENIS DE MASĂ

După cum se știe, echipa feminină de tenis de masă Progresul . București este cali
ficată în semifinalele actualei 
ediții a C.C.E. în această fază 
a importantei competiții euro
pene, campioana României va 
întilni, la București, formația

cehoslovacă Start Braga. Data 
meciului a fost stabilită pen
tru sîmbătă 6 februarie. Oas
petele vor deplasa un lot cu- 
prinzînd pe fosta campioană 
continentală, Vostova, pe Kett- 
nerova, Ulrichova și Fucikova.

vanșă, sporind puterea mici
lor „bombe", cum Ii se spune 
berlinetelor produse la Diep
pe. Dacă vor reuși sau nu vom 
afla săptămîna viitoare. Deo
camdată, fiecare echipă și-a 
ales itinerarul pe care îl so
cotește mai puțin dificil, adică 
fără drumuri înzăpezite sau 
acoperite cu polei, care consti
tuie dificultățile majore ale a- 
cestui raliu de iarnă.

Astfel, Alpine-Renault por
nește din localitatea maroca
nă Marrakech, avînd de tra
versat apoi Spania și — ca

(Continuare' tn pag. a 4-a)

TURNEUL FEMININ 
DE VOLEI DE LA 

PIATRA NEAMȚ
PIATRA NEAMȚ, 21 (prin 

telefon, de Ia trimisul nostru). 
Ieri, în sala Ceahlăul din 
Piatra Neamț, a început tur
neul feminin de volei, com
petiție organizată cu prilejul 
manifestărilor sportive închi
nate semicentenarului parti
dului. La start s-au aliniat 
echipele Farul, I-E.F.S., Me
dicina București, C.P. Bucu
rești și Ceahlăul. în prima zi 
a turneului s-au disputat două 
meciuri : Ceahlăul—Farul și 
Medicina — C.P. București. 
Ceahlăul a obținut o victo
rie categorică cu scorul de 
3—0 (11, 6, 4). Au arbitrat 
bine M. Neamțu și M. Furdu. 
în cel de al doilea meci Me
dicina a învins pe C.P. Bucu
rești cu 3—2 (8, 11, —2, —8, 
3), după un joc ’ de tensiune. 
Au arbitrat E. Burduja și A. 
Popa.

A. BREBEANU

*
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JUDEȚUL BIHOR MARCHEAZA 
0 PREZENTĂ TOT MAI EDIFICATOARE 
IN GEOGRAFIA SPORTIVĂ A TĂRII

© Sportul, o realitate în viața fiecărui detașament și unitate de 
pionieri.

® De la „Delfin 70" la titlul de campioană națională de senioare Ea 
sărituri în apă.

© Tn prim plan, atletismul școlar.
© Clubul sportiv universitar Pedagogic Oradea are toate condițiile 

pentru a deveni o unitate de performanță de prim rang.
• Gimnastica în producție între experiment și generalizare.
• Sus, la Budureasa, tineretul sătesc descifrează tainele jocurilor 

sportive.
• Crișul Oradea, unitatea de bază a sportului de performanță 

bihorean.
Tn pagina a lll-a o prezentare a sportului de masă și de performanță 

din județul Bihor.

CAMPIONATUL DE HOCHEI

zz

—
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STEAUA Șl DINAMO SE VOR INTIMI SÎMBĂTĂ 
ÎNTR-IJN JOC CARE POATE El DECISIV

Apărarea echipei din Miercurea Ciuc a lost mult solicitată 
în partida de ieri. Foto i M. THEO

Nu era greu de prevăzut că 
și acest campionat de hochei, 
ca și multe altele anterioare, 
și-l vor disputa doar două 
echipe : Steaua și Dinamo. In 
actuala . ediție a competiției, 
disputa a dat de două ori cîștig 
de cauză steliștilor. Dacă ei 
vor învinge și în cea de a tre
ia partidă, programată sîmbă- 
tă. atunci soarta titlului va fi 
pecetluită cu două tururi îna

intea încheierii oficiale a com
petiției. Un succes dinamovist, 
în schimb ar redeschide lupta- 
Ieri. Dinamo și Steaua au cis- 
tigat din nou la scoruri mari.

DINAMO — AVINTUL 
GHEORGHIENI 13—1 

<4—0. 4—1. 5—01
Dinamoviștii au început jo

cul cu intenția clară de a în

Adevărate „premiere" pentru, viața sportivă 
a Timișoarei și Clujului au fost prilejuite 
de galele demonstrative de tenis, găzduite 
de aceste orașe în săptămîna care a trecut. 
Sute de pasionați ai tenisului au putut ur
mări evoluția așilor rachetei, în frunte cu

al sportului llie Năstase. 
Iată, in fotografia alăturată, un aspect al 
sălii sporturilor din Cluj, în timpul partidei 

dintre Năstase și Dron

maestrul 
Iată.

emerit
fotografia alăturată, un aspect al

i
Foto 1 CALIN CREȚU

f — - __  ,

trece recordul de scor al cam
pionatului.

încercarea nu le-a reușit. In 
primul rînd pentru că înainta
rea lui Dinamo nu are forța 
de percuție a celei de la 
Steaua, iar în al doilea rînd 
pentru că Avîntul Gheorghieni 
s-a apărat mai calm si mai 
organizat decit în jocul da 
miercuri.

Punctele au fost înscrise de :

Astăzi este zi de o- 
dihnă în campionat, 
patinoarul fiind Ia dis
poziția publicului ama
tor de patinaj intre 
erele 17—19.

Mihăilescu (3). Boldescu (3), 
Huțanu (2). Florescu (2). Ban- 
daș, Moiș. Pană. respectiv, 
Szasz.

Arbitrii C. Sgincă sl C. 
Bănică au dictat 8 minute de 
penalizare: Dinamo 6. Avin- 
tul 2

STEAUA — AVINTUL
M. CIUC 16—1 (5—0. 6—0, 5—11

Este cel mai sever scor cu 
care pierde echipa din Mier
curea Ciuc. Cunoscind dîr- 
zenia și ambițiile celor din 
Ciuc. ne surprinde maniera cu 
totul palidă în care ei și-au 
apărat șansele.

Steaua. în schimb, a luat 
jocul în serios și a înscris cit 
a putut de mult: Gheorghiu 
(3). Stefanov (3). Varga <2). 
Calamar (2). Szabo (2). Her
ghelegiu. Bucur. Biro. MirCioiu. 
respectiv, Ballo.

Au arbitrat N. Turceanu și 
C. Ștefănescu.

V. CH.

PE AGENDA ACTUALITĂȚII FOTBALISTICE

TRAGEREA LA SORȚI A „16“-imilor
„CUPEI ROMÂNIEI"

Aseară, la sediul Federației 
române de fotbal, a avut loc 
tragerea la sorți a „16ll-imilor 
„Cupei României". Iată pro
gramul :

PISTELE ALBE NU CUNOSC ODIHNA

Programul Spartachiadei 
de iarnă a armatelor prietene
Renumita stațiune poloneză 

a sporturilor de iarnă, Za
kopane, găzduiește, începînd 
de piîine, o competiție impor
tantă, Spartachiada de iarnă 
a Armatelor Prietene. Deve
nită tradițională, întrecerea 
va reuni la startul diferite
lor probe schiori valoroși din 
U.R.S.S., R.D. Germană, Ro
mânia, Cehoslovacia, Bulga
ria, Ungaria, Polonia și, pro
babil, R.P.D. Coreeană și 
R.P. Mongolă.

Programul întrecerii este 
următorul: 23.1 — Festivita
tea de deschidere; 24.1 — 
biatlon, concurs individual 

(20 km), sărituri la trambu
lina mijlocie; 25. I — cobo- 
rîre; 26. I —■ fond (15 km) 
și slalom uriaș; 27. I — biat
lon (ștafeta 4x7,5 km) și 
sărituri pentru combinata 
nordică; 28. I — fond (30 
km) și fond pentru combi
nata nordică; 29. I — zi de 
odihnă și activități culturale; 
30. I — ștafeta 4 x 10 km 
fond și slalom special; 31. I 
— sărituri de la trambulina 
mare și festivitatea de în
chidere.

România va fi reprezentată 
la Spartachiada de iarnă a 
Armatelor Prietene de urmă
torii sportivi i biatlon- 
Constantin Carabela, Nicoiae 
Bărbășescu, Gheorghe Cim- 
poia, Dumitru Soiu, Victor 
Fontana, Ion Mînza. Alpine — 
■Dan Cristea, Dorin Munteanu, 
Gheorghe Vulpe, Virgil 
Brenci, Constantin Văideanu, 
Mihai Bălan, Nicoiae Dăscă- 
lescu. Fond — Stelian Dră- 
guș, Gheorghe Cincu, Nicoiae 
Sfetea, Moise Stoian, Gheor
ghe Cercel, Ion Mustață, 
Constantin Tîrgovișțeanu. 
Sărituri — Andrei Biriș, 
Gheorghe Gîrneț, Dumitru 
Lupu. Sportivii români nu 
participă la combinata nordi
că.

VATRA DORNEI GĂZDUIEȘTE SiMBĂTĂ Șl DUMINICĂ
f» CUPA UNIRII11

DUMINICĂ, LA PĂLTINIȘ
(IPA

LA SCni-rOND
în organizarea Școlii spor

tive „Șoimii", cu colaborarea 
comisiei de pe lîngă C.J.E.F.S. 
Sibiu, duminică, pe traseul 
Găușoara din Păltiniș (unde 
stratul de zăpadă atinge 50 
cm), va avea loc concursul de 
schi fond dotat cu „Cupa Șoi
mii". La această întrecere au 
fost invitați și elevii de la 
Școala sportivă „Brașovia" și 
A la Școala sportiață Rîșnov.

Cel mal activ centru de 
schi din Moldova, Vatra Dor
inei, este din nou, sîmbătă și 
duminică, gazda unui con
curs: „Cupa Unirii". Deve
nită tradițională, competiția 
organizată de comisia de spor» 
și turism a U.G.S.R. are ca 
scop și popularizarea schiuri- 
lor de fabricație românească 
(toți schiorii vor concura nu
mai pe aceste schiuri).

întrecerea, care urmărește 
depistarea elementelor tinere 
și talentate, susceptibile 
selecție pentru secțiile de 
performanță din asociații și 
cluburi, va aduna la start 
echipe din toate, județele în 
care se practică schiul. Echi
pele vor fi formate din schi
ori care au maximum cate-

goria IlI-a de clasificare (cite 
2 la fiecare probă, atît la 
niori și senioare, cit și 
juniori și junioare).

în afara clasamentelor 
dividuale se vor întocmi 
clasamente pe echipe, sepa
rat pentru probele alpine și 
cele de fond.

Programul ediției de anu) 
acesta al competiției este 
următorul i

Sîmbătă 23 ianuarie: slalom 
special (manșa I la toate ca
tegoriile); fond: probele in
dividuale (3 km pentru seni
oare și junioare, 5 km pen
tru seniori și juniori)

Duminică 24 ianuarie: sla
lom special (manșa a Il-a Ia 
toate categoriile); fond: șta
feta 4x5 și 3x3 km.

se- 
la

in- 
ți

Concursul copiilor de la Băișoara
Duminica trecută. într-o atmosferă de puternic 

entuziasm, pe o vreme splendidă pentru schi, a 
avut loc la Muntele Băișoarei, campionatul jude
țean pentru copil — 
părinți-suporterj au 
evoluțiile schimbului 
Bine s-au prezentat 
Cluj, Voința Cluj șj _ __
acest din urmă centru au și început să se arate 
roadele frumoasei experiențe (împărțirea echipa
mentului de schi la școlile din Băișoara șl Mun
tele Băișoarei) care ar putea fi extinsă șl în alte 
județe. La reușita concursului a contribuit șl ca
litatea noii pîrtii dc coborire, amenajată în acest 
sezon. Iată rezultatele tehnice :

Fete categ. I: Suzana Fazekas (Voința Cluj): 
băieți categ. I i 1. Csaba Porțile (Voința Cluj); 2. 
Gheorghe Calic (Centrul de șchl Cluj); 3. loan 
Vitcă (Centrul de schi Băișoara). Fete categ. a 
II-a 1. Dana Mărgineanu („U" Cluj), 2. Erica Ha-

■ ’ . .................- ------ n-a :
Iustin 
(Cen- 
Lucia 
in-a:

Băișoarei, campionatul jude- 
probe alpine. Aproape 200 de 
venit de la Cluj să aplaude 
de mîine al schiului nostru, 
copiii de la Centrul de schi 
Centrul de schi Băișoara. La

musz (Centrul de schi Cluj); băieți categ. a 
1. Andrei Calic (Centrul de schi Cluj), 2. 
Ilea (Centrul de schi Băișoara). 3. Ioan Vitcă 
trul de schi Băișoara); fete categ. a IH-a : 
Albu (Centrul de sch] Cluj): băieți categ. a
1. Andrei Pop (Centrul de schi Cluj), 2. Zoltan 
Szentgyorgl (Centrul de schi Cluj), 3. loan Szalma 
(Centrul de schi Cluj).

Val. MIHAI

ANDREI POP (9 ani| — unul din
eîștigățoril dl Băișoara__

Aurora Urziceni—Dinamo București, 
Fulgerul Dorohoi—C.F.R. Timișoara, 
Minerul Comănești—Spoit club Bacău.
I.M.U. Medgidia—Farul Constanța,
I.R.A. Cîmpîna—Rapid București,
Steagul roșu Plenița—U. T. Arad,
Unirea Dej—„U" Cluj,
Oltul Sf. Gheorghe—Petrolul Ploiești, 
Chimia Făgăraș—C.F.R. Cluj,
Metalul București—Univ. Craiova, 
Progresul Brăila—Jiul Petroșani, 
Politehnica Timișoara—Steagul roșu Brașov 
C.F.R. Arad—F. C. Argeș,
Corvinui Hunedoara—Steaua București, 
C.S.M. Sibiu—Progresul București,
Crișul Oradea—Politehnica Iași.
partidele se vor dis- - - 
ziua de 7 martie, pe

Toate 
pută în 
terenurile primelor echipe. în 
cazul că scorul este egal după 
90 de minute, jocul se va 
prelungi cu două reprize a 
cîte 15 minute. Dacă egalita
tea se va menține și după 
prelungiri, atunci echipa care 
a jucat în deplasare se va 
califica.

I 
I 
I
I 
I

I 
I
I
I

Au început meciurile amicalei
STEAUA - STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV (tineret-rezerve) 

2-0 (0-0)
BRAȘOV. 21 (prin telefon). 

Stadion Municipal ; timp bun ; 
teren alunecos. Au marcat 
Marcn (min. 80), Tătara (min. 
89).

STEAUA : Coman (min. 46 
Suciu) — Cristache. Sătmărea- 
nu. Hălmăgeanu. Sameș. Ște
fănescu. Vigu. Iordânescu, 
Tătaru. Dumitriu III. Marcu.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV : 
(tineret-rezerve) : Albu I — 
Anghelini. Cilmeanu, Albu II. 
Urageac, Coiocara. Chețan, 
Răduță. Necula. Florescu. Dră- 
goi.

După o primă repriză egală, 
bucureștenii au forțat nota, 
impunîndu-și jocul, gratie unei 
pregătiri fizice superioare.

ADUNAREA GENERALĂ A CONSILIULUI INTERNATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE

în cursul zilei de ieri, a 
părăsit țara, plecînd la Paris, 
conf. dr. Emil Ghibu, vicepre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și

FIZICĂ Șl SPORT
Sport, _ pentru a lua parte la 
lucrările Adunării Generale 
a Consiliului Internațional 
pentru educație fizică și 
sport de pe lîngă UNESCO.

ÎNDEMNUL CINCINALULUI!
I

n aceste zile, presa dezbate pe spa
ții largi bilanțul celui de-al patrulea 
plan cincinal, Încheiat oficial odată 
cu ultimo zi a lui 1970.

Asistăm Ic o tulburătoare trecere 
în revistă a izbînzilor pe care ta

lentul și hărnicia românilor (cu toate re
sursele puse în valoare, datorită gindirii 
de sinteză a Partidului) le-au repurtat în 
acești ani de mare efervescență creatocre, 
sortiți să rămină memorabili in istoria po
porului nostru.

Probabil că procentele, impresionante 
prin dimensiunile lor, prin salturile făcute, 
nu reprezintă elementul cel mai semnifica
tiv (deși foarte spectaculos) al Cincinalu
lui. Aici, 
mai ales, 
conștiente 
unui plan

Această 
tărîre temerară de a sfida calendarul, 
și-cu avut rădăcinile în faptul câ Partidul 
nostru comunist a făcut un amplu dialog 
cu națiunea, iar secretarul său generat, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, s-a aflct 
mereu în mijlocul poporului, consultîndu-l, 
sfătuindu-se cu el, avînd deplină încredere 
în înțelepciunea lui.

Cincinalul acesta o cunoscut sorții iz- 
bînzii pentru că, înainte de ci fi o înfăp
tuire colectivă, a fost o emanație a 
lectivității.

Consemnăm cu bucurie, dar și cu 
destia de rigoare, aportul pe care 
carea sportivă l-a adus la progresul

ni se pare câ trebuie insistat, 
asupra participării voluntare si 
a fiecărui cetățean la realizarea 
de mare anvergură.
adeziune unanimă, această ho-

co-

mo- 
miș- 
ge-

neral al societății românești. El s-a mani
festat pe planuri variate și larai, vizind — 
în primul rînd — proliferarea ideii de edu
cație fizică In mase și — ca un corolar 
ol acesteia — ridicarea la noi altitudini 
a performanțelor românești.

Sportul a beneficiat de sprijin și sfat 
din partea partidului si statului, a avut 
posibilitatea _să-și lărgească sfera de in
fluență în rîndul celor mai variate cate
gorii de profesiuni si preocupări, vizind 
însă, în primul rînd, tînâra generație.

Și poa‘e că exemplul cel 'mai elocvent 
al acestei râspîndiri îl constituie geogra- 
iia națională tot mai vastă pe care o cu
prinde mișcarea de educație fizică și sport 
faptul că mijloacele materiale si efortu
rile spi-'ituale sînt riguros dirijate, pentru 
a putea beneficia de ele țoale iudetele 
patriei, potrivit politicii partidului nostru 
de a asigura progresul și prosperitatea în
tregii țări.

Roadele acestui mod de a gîndi dar, mai 
ales, de a acționa, au început să se vadă. 
Stadioane, săli de sport, bazine, patinoare 
artificiale, locuri de agrement îmbogățesc 
peisajul arhitectonic al tot mai multo- 
orașe, îndreptîndu-se pe an ce trece spre 
atingerea nivelului necesar creșterii, afir
mării și măiestriei noilor generații de 
campioni.

Sportul românesc, călăuzit de partid, 
merge ferm înainte, stimulat da întreaga 
ambianță tonică, deplin conștient de mi
siunea și responsabilitățile sale

Valetiu CHIOSE

I
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ADUNĂRI ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE

PROGRES
Asudați» sportivă a celei mai 

mari Întreprinderi poligrafice din 
țară — Casa Sctatell — șl-a cu
cerit de raulți ani o bineme
ritată notorietate printre iubito
rii voleiului, fotbalului, rugbyu- 
luî fi ciclismului. . Echipele de 
performanță activînd in aceste 
ramuri sportive au ocupat, timp 
îndelungat, locuri fruntașe in 
competițiile divizionare. Tradiția 
a continuat, tmbogățlndu-se an 
de an. Astăzi este pretutindeni 
cunoscută, in țară, echipa de 
oină a C.P.B. Ea arc la .activ" 
un adevărat buchet dc trofee : 
șapte titluri de campioană a 
României și zece titluri de deți
nătoare a Clipei.. •

110.. la aceste realități — șl 
încă do Jă piuite ălte realizări 
in domeniul sportului de per
formanță Și al aceluia de masă 
— aii pornit dezbaterile prile
juite de adunarea generală de 
analiză a activității Pe anul 
1970 șl de desemnare a noului 
consiliu al asociației. Atît din 
darea de seamă cit și din in
tervențiile Ia discuții a reieșit 
pasiunea depusă de sportivi Ș* 
antrenori pentru ca echipa dc 
volei feminin să se mențină In 
divizia A cu bune rezultate, 
pentru ca echipa de fotbal să 
încheie turul pe locul al doilea 
în campionatul municipal șl 
pentru ca, în sflrșît, echipele de 
handbal și popice să promoveze 
in categorii superioare.

Alături do acțiunile menite să 
contribuie la ridicarea gradului 
de pregătire a echipelor de per
formanță, consiliul1 asociației nu 
a neglijat sportul de masă. 
„Cupa 1 Mal" a atras la startul 
întrecerilor peste 609 de sala
riat! ; în anul 1970 s-au organi
zat 13 excursii la pare au par- 
tlcipat, 500 de salariați ai combi
natuluiau fost organizate în
treceri pentru desemnarea celui 
mai bun șahist, popicar. Cam
pionatul asociației și Cupa tipo
grafului au reunit, de asemenea, 
sute de tineri si vlrstnicl.

A Ieșit tai evidență, cu ocazia 
adunării generale, faptul că deși 
în combinat lucrează un mare 
«Umăr de tineret s-a făcut,

Pe urmele materialelor publicate

SALA DE SPORT A GRUPULUI ȘCOLAR M.I.U.-SIBIU
ESTE FOLOSITĂ DIN PLIN

Tn urma articolului „La Si
biu, lipsa bazelor sportive in 

. - contrast -cu. tradiția", publi
cat de ziarul nostru la 14 ia
nuarie a.e., ne-a sosit la re
dacție o scrisoare din partea 
Grupului Școlar M.I.U. din 
Sibiu a cărui conducere ne 

. aduce la cunoștință o serie 
de realizări în domeniul ac
tivității de educație fizică și 
Sport.

’ ' In cuprinsul ' scrisorii ni se 
. precttteăză ță „școala posedă 

o sală de sport bine amena
jată și dotată cu aparatura 
necesară. In conformitate cu 
orarul scolii, în această sală 
au loc lecțiile ae educație fi
zică si pregătirile diverselor 

.atțctii -ala.-fiOlCCiMiului sportiv 
(atletism, volei, handbal etc.) 
la care participă cei peste 
900 de elevi ai școlii Sub 
îndrumarea. a trei cadre di
dactice de specialitate".

Conducerea școlii ne mai

Agenția de Turism 
București, în colaborare cu 
Federația Română de Fot
bal, organizează cu pri
lejul meciului de fotbal 
România —• Cehoslovacia, 

, din 16 V 1971 excursii Ia 
Fraga, cu trenul și cu 

avionul, cu plecarea din 
București în ziua de 14 
mai 1971.

informații și înscrieri la 
sediul agenției din Bucu
rești — Calea. Victoriei 
hr. 100.

Delegații cluburilor și 
asociațiilor sportive pot 
reține: locuri cu începere 
din ziua de 22 ianuarie 
1971.

EVIDENT
totuși, prea puțin pentru atrage
rea lor în practicarea sportului. 
Au criticat acest aspect majori
tatea vorbitorilor, dar în mod 
deosebit tovarășul Nicolae Ni- 
țcscu, președintele comitetului 
sindicatului.

La adunarea generală a asoci
ației sportive a Combinatului 
poligrafic Casa Setatei! a pat-

TURISMUL, OBIECTIV IMPORTANT
Adunarea de dare de seamă șl 

desemnarea noii conduceri a 
uneia din cele mal mari asocia
ții sportive bucureștene, Sparta?, 
care înglobează 10 000 de membri 
dintre salarlații comerțului de 
stat, a constituit un excelent pri
lej atît pentru trecerea in revistă 
a realizărilor asociației pe ultimii 
doi ani Cit. mai ales, pentru ja
lonarea activității viitoare pe toate 
planurile. Dorința unanimă a 
adunăriț a fost ca în viitor A.S. 
Spartac. noua sa conducere, să-și 
intensifice eforturile pentru orga
nizarea acțiunilor cu caracter 
de agrement, să atragă în prac
ticarea organizată a exercițlilor 
fizice un număr mal mare dc 
tineri și vîrstnici, iar la sportu
rile cu o veche tradiție în rtndu- 
rile lucrătorilor din comerț să se 
obțină rezultate superioare. In 
ultimul timp A.S. Spartac. a avut 
unele rezultate remarcabile. Să 
le amintim doar pe cele mai 
semnificative ca, de pildă, obține
rea de către junioara Lidla llie 
a unui titlu de campioană euro
peană Ia tenis de masă, cucerirea 
a patru titluri de campioana re
publicane junioare la aceeași dis
ciplină. ocuparea Unor locuri 
fruntașe în divizie la volei șl tenis 
de masă ș.a. Si în domeniul spor
tului de masă — o principală 
preocupare a asociației — ș-au 
înțegiștraț succese de seamă : or* 
g'ariizareă' a 'peste 499 de acțiuni 

• la fotbal, volei, tir, șah, tenis de 
masă, popice, orientare turistica 
et'S.. v ' concursurile >.spartăe 20".

. o.rggnizat.e anul trecut cu ocazia 
împlinirii a două decenii de la 
înființare. - La aceste manifestări 
ș-.g.u Întrecut 566 de echipe cu un 
efectiv ' de peste 7 000 de per
soane.

Mai mulțl participant! la adu
nare au cerut ca noua conducere 
a asociației să pună în centrul 
preocupărilor sale atragerea unul 
număr mare de lucrători din co-

aduce Ja cunoștință că s-a 
preocupat să îmbunătățească 
baza materială destinată ac
tivității sportive a elevilor 

săi și a amenajat, cu spri
jinul ministerului tutelar, un 
teren de antrenament bitu- 
minat pentru handbal, voiei 
si baschet.

Grija acordată acestei acti
vități se reflectă într-un mod 
concludent și în comportarea 
avută de elevii școlii în com
petițiile cu caracter local,în 
care ei ocupă locuri fruntașe 
ca și în campionatele rezer
vate unităților M.I.U. în care 
reprezentanții Grupului șco
lar Sibiu au dobîndit rezul
tate bune la sporturile de 
iarnă, handbal, atletism și 
mulțumitoare la volei-femi- 
nin.

Luăm act cu satisfacție de 
rodnica activitate depusă de 
Grupul școlar M.I.U. din Si
biu și ne exprimăm, totoda
tă, regretul de ă fi publicai 

«cipat tovarășul Marin BIrjega, 
vicepreședinte al C.N.E.F.B., care 
a exprimat satisfacția față de 
realizările obținute de salariațiî 
•combinatului șl a recomandat 
totodată, consiliului asociației 
să-și Îndrepte întreaga atenție 
către consolidarea secțiilor spor
tive existente.

Adunarea generală a hotărlt 
desemnarea, din nou, a tovară
șului ștefan Constanttaescu ca 
președinte al consiliului asocia
ției sportive.

merț în rîndurile membrilor aso
ciației, în special al tinerilor, să 
organizeze pentru ei în tot cursul 
anului competiții, iar Ia tradițio
nalele întreceri, ca de pildă. 
„Campionatul întreprinderii", să 
fie mobilizați un număr mai mare 
de tineri. Interesant de remarcat 
și faptul că uniț dintre vechii 
sportivi ai asociației, printre care 
cunoscutul boxer din anii 1950“ 
1960, Bătrinu Tănase, s-au anga
jat să sprijine mai mult ca pînă 
acum munca de instruire în sei- 
țli. Astfel. Bătrinu, împreună cil 
Mircea Mihai, un alt fost pugilist 
de acum un deceniu și jumătate, 
vor fi colaboratorii permanenți ai 
lui Al. Pintea, antrenorul secției 
de box a asociației înființată re
cent.

„Noul consiliu al asociației, 
spunea in încheierea lucrărilor 
adunării tov. I. Buzatu, președin
tele comitetului sindicatului lu
crătorilor din comerț, are o mi
siune dificilă. Cuprinderea numă
rului măre dc grupe sportive din 
unitățile comerciale nu este o 
treabă ușoară dar ea se poate 
face eu succes prin atragerea în 
această muncă de îndrumare a 
tuturor activiștilor, a membrilor 
secțiilor și comisiilor. Organiza
rea la un nivel Superior a acti
vităților de masă, unde turismul 
să ocupe un loc de frunte, tre
buie să stea in atenția noii con
duceri, iar la adele sporturi care 
au un număr mare de amatori, 
ea de exemplu, fotbalul, tenisul 
de masă, boxul, voleiul și șahul 
să fie ajutate mai mbit că pină 
acum. In continuare, arăta vorbi
torul. comitetul sindicatului va 
sprijini, din toate punctele de ve
dere, buna desfășurare a activi
tății asociației".

Adunarea l-a desemnat pe N. 
Avramescu, ca președinte al aso
ciației sportive.

T. RABȘAN

în articolul sus citat o in
formare eronată despre utili
zarea sălii de sport, informa
ție ce ne-a fost transmisă 

de corespondentul nostru .d,n 
localitate, Ilie Ionescu, față 
de care redacția a adoptat 
măsurile cuvenite.

T:B M 1 •
„CUPA UNIRII": întrecerile capătă dinamism
Joi lâ ptînz a început turul sl 

doilea la băieți. „Sita" sistemului 
eliminatoriu a continuat să „cear
nă". Petre Airaăjan, Dan Mocanii, 
s-au Impus în față adversarilor 
prin joc în forță, prin atacuri 
continue la fileu. Cîteva rezultate: 
M. Cociuban -J A. Bădin 6—1. 
6—O, P. Almăjan *— M. Breaza 
6—i. 6—3. C. Curcă — N. Cociuban 
6—3, 6—2, D. Mocanu — F. Manea 
6—3, 6—1.

Asistînd la partida dintre Va-' 
leriă Haiaj șt Elena Cristea. ne 
este plăcut să constatăm că te- 
nismana de Ia clubul Steaua evo
luează din ce în Ce mai bine, 
în turul doi, ea a dispus ușor

CORNELIA

ATLETISM

1,90 m LA ÎNĂLȚIME, CAROL CORBU —17,10 m LA TRIPLU?
doar obiective de performantă pentru acest sezon I

O săritură spectaculoasă a CORNELIEI POPESCU, revelația sezonului trecut
Foto î Drago? NEAGU

POPESCU—
Deocamdată,

Cum era și firesc publica
rea normelor de participare 
la C.E. și Ia J.O., stabilite de 
Federația română de atletism, 
a provocat o vie agitație în 
rîndurile atleților, ale antre
norilor lor. Normele respec
tive nu sînt de loc o jucărie, 
ci dimpotrivă, cum am mai 
arătat, performanțe greu a- 
bordabile fără o pregătire 
temeinică. Nu se cheamă 

însă atlet adevărat acela care 
nu-și dorește să se numere 
printre participau ții la aces
te mari competiții ale atle
tismului internațional, care 
nu nutrește speranța unui 
succes. Și cum noi avem o 
serie de atleți adevărați vâ 
închipuiți că fiecare dintre ei 
și-a luat din timp toate mă
surile care să îi ușureze e 
voluția la Helsinki și, res
pectiv, Ia Miinchen.

Cel mal bine exprimă a- 
ceastă situație planurile de 
pregătire stabilite pentru noul 
sezon, obiectivele de perfor
manță pe care atleții și le-au 
fixat pentru anul 1971. în rîn
durile care urmează prezen
tării spicuiri din planurile de 
pregătire ale cîtorva dintre 
fruntașii atletismului nostru, 
în paranteză am notat, la fie
care, rezultatul cel mai bun 
din sezonul trecut.

Adalbert Darvaș — 21 ani; 
100 m — 10,2 s (10,3) ;
Gheorghe Zamfirescu — 29 
ani; 100 m — 10,2 (10,3) și

BILANȚ COMPETITION AL 1970 (SĂRITURILE $1 ARUNCĂRILE)
Publicăm în continuare listele 

celor mal bun, 10 atleți români 
din 1970 (concursuri în aer liber) 
Ia probe's de sărituri șl aruncări.

BĂRBAȚI LUNGIME : 1. V. 
Sărucan 7,82 m. 2. C. Corbu 7.73 
ni, 3, M. Zaharia 7,73 m. 4. val. 
Jurcă 7,67 m, 3. Ad. Samungi 
7,54 m, 6. șt. Lăzărescu 7,54 m, 
7. M. Georgescu 7,50 m. 8. A. 
Abagiu 7,30 m, 9. G. Oană 7.23 m, 
3. V. Dumitrescu 16.27 m. 4. Cr.

TRIPLU t 1. C. Corbii 16.76 m
— record, 2. S. Ciochină 16,41 m, 
3. v. Dumitrescu 16.27 m. 4- C. 
Corbu 15,«s m. 5. I. Rotaru 15,50 
rn.. 8. D. lordache 15.46 m, 7. M. 
Mleultssa 14,91 m, 8. F. Șișu 14,36 
m, 9. 5. Lengyel 14,71 m, 1». V. 
Purece! 14,71 m.

ÎNĂLȚIME : 1. C. Dosa 2,16 m
— record, 2, S. loan 2,15 m, 3. M. 
Negomireanu 2.11 m, 4. L. Tdrok 
2.05 m, 5. A. Șepci 2.0.1 m, 8. M. 
Purice 2,99 m. 7. M. MitilCCiS 2.09 
m. 8. N. Perța 1,99 m. 9. M. Chir» 
1,93 m, 10. M. Preda 1,98 m. 11. 
A. Vișan 1,93 m. 12. C. Spiridon
l. 98 m, 13. A. Katona 1,98 m, 14. 
C. Biased 1,98 m.

PRĂJINĂ : 1. D. Piștalu 5,10 tn
— record, 2. P. Astâfei 4,l>0 ni, 3. 
N. Lignr 4,90 m, 4. s. Sehcnn 4,33 
nt, 5. A. D’.rtti 4,50 ta, 6, C. Anton 
4,50 m, 7. F. Coman 4.50 m, 8. M. 
Voinea 4,40 m, 9. V. Murețân 4,10
m. 10. C. LIhu 4,30 m.

GREUTATE : 1. A. Gagea 17,61 
m — record. 2. G. Suha 15.85 m. 
3. C. Crețu 15,60 m. 4. G. Duchiah 
15,46 m 5. G. Dtimbravă 15,35 m, 
6. D. Mehis 15,32 Iii. 7. V. Sălâ- 
gean 15,26 m, 8. Z. Hegedu? 14.97 
m, s. M. Iordan 14,93 th, 10. V. 
Pop 14,66 m,

DISC : T. I. Naghi 56,86 m, 2. 
V. Sălăgean 53,92 ni. 3. Z. Hege- 
duș 51,64 m. 4. G. Suha 50,39 m, 
5. C. Socoi 40,19 m, 6. G. Dum
bravă 40,76 m, 7. L. KPttlar 46.60 
m, 8. J. Retezar 44,02 m. 9. P. 
Elizeu 13,92 m, 10. I. Gîlmeanu 
43,76 m.

SULIȚA : l. D. Gzilaghi 76.46 m.
2.. W. Sdcdî 12,10 m, 3. M. Petra, 
71.19 m. 4. S. NSgîlj 69,34 m. 5. G. 
FikulsȚi'CT.S’ m, 6. C. GrigoWș 67,00 
m, 7. C. Szekelt 66,Oo m, 8. T. Peca 
66,88 m, 9. A. Flnta 65,Sa m, li). 
V. Bogdan 65,86 ni.

CIOCAN : 1. G. Costache 62.88 
m, 2. Fr. Schneider 62.70 m, 3. V. 
Tibulachl 62.16 m. 4. S. Siscovici 
57,32 in. 5. V. Popescu 57.16 m, 6. 
I. laru 66,94 fn. 7. G. CBetmegeanu 
53.42 m. 3. E. VelciU 52,48 m, 9. D. 
Gheorghiu 52,36 m, 10. G. Călin 
52,24 m.

DECATLON : 1. C. Socol 7771 p,

de Eleha Cristea. îii progres s-au 
arătat a fi și Virginia RuZicl, Ma
riana Simioneseu și Elena Trifu. 
Cîteva rezultate : Anca Floreștea- 
nu — Mihaela Nosa 6—1. 5—7, 
6—0, Virginia Ruzici — Doina to- 
nescu 8—3, 6—3. Mariana Hădgiu
— Cristina Bădiri 6—1, 2—6, 6—3, 
Elena Trifu — Elena Cotdfla 6—4. 
6—2, Elena Takacs — Adriana Că
lina 2—6, 6—1. 6—2, Valeria Balaj
— Elena Cristea 6—1. 6-4, Ma
riana SimloneScu — Florica Bu
toi 6—3. 6—4, Ecaterina Iloșianu
— Mariana Hadgiu 7—5, 3—6, 6—3. 
întrecerile continuă astăzi de la 
ora 8.

I. G.

200 m — 20,8 (21,1) ; Tudor 
Puiu — 24 ani ; 400 m —
46,0 (46,5); Constantin Stan 
— 20 ani; 400 m — 4(5,0
(47,2) ; Cornel Dima — 20
ani ; 1 500 m — 3:40,5 (3:
47,8); Nicolae Perța — 26 
ani; 110 mg —- 13,7 (13,8); 
Viorel Suciu — 25 ani; 110
mg — 13,8 (14,0); Ion Rățoi
25 ani; 400 mg — 50,3 (30,8);
Leonida Caraiosifoglu — 27
ani; 20 km marș — 1,30:00,0 
(1.34:15,0); Vasile Sărucan —
26 ani; lungime — 8,02
(7,82); Carol Corbu — 26 ani;

— record. 2. A. Șepci 7628 p, 3. 
V. Mureșan 7461 p, 4. V. Bogdan 
7421 p, 5. M. Nicolau 7133 p, 6. V. 
Jurcă 7114 p. 7. L Vasilescu 6919 
p. 8. R. Gâvrilaș 6297 p, 9. A. 
Dinu 6107 p, io. I. Cotorobaie 
5938 p.

FEMEI : LUNGIME : 1. V. Vis- 
copoleanu 6.67 m, 2. El. Vlntilă 
6,35 m, 3. V. Bufanu 6,25 m. 4. A. 
Popescu 6,16 m. 5. M. Salamon 
6.10 m, 6. C. Popescu 6,10 m, 7. 
Fl. Boca 6,06 m, 6. L. Jinga C.04 
m. 9. M. Ionescu 5,33 ta, 10. L. 
GhlțeScu 5.72 m.

ÎNĂLȚIME : 1. C. Popescu 1,85 
m, 2. V. Bond 1,78 m, 3. M. Matei 
1.72 m, 4. D. Radu 1,71 m, 5. D. 
Comșa 1,70 m, 6. D. Munteartu
l. 68 m. 7. R. Vulescu 1,68 m. 8. El. 
Vlnttlă 1.64 m. 9. L. Păctiraru 1,60
m. 10. S. Kabath 1,60 m, 11. J. 
Bokor 1,00 m.

GREUTATE: 1. A. Sălăgean 
15,90 tn, 2. L. Manoliu 15,55 ta, 3. 
M. Loghin 14,61 rti. 4. L. Mărgi- 
neanu 14,58 m. 5. M. Cocuț 14,50

CINE VA RETROGRADA DIN CAMPIONATUL MASCULIN
întrecerea echipelor mascu

line de handbal continuă să 
se afle în zodia cea mai bu
nă a sa. Majoritatea, forma
țiilor, angajiite într-o pasio
nantă dispută pentru ascen
siune în clasament, s-au pre
zentat la cele două turnee de 
sală ale turului de iarnă al 
campionatului mult mai bine 
pregătite ca în anul trecut, 
dina prin aceasta jocurilor 

" o ferită valorică deosebită. în 
plus, acest sensibil progres 
general a determinat, în med 
firesc, apariția unui echilibru 
în întrecere, ceea ce a mărit 
considerabil gradul de spec
taculozitate al întîlnirilor, so- 
licitînd mai mult ca nicio
dată interesul amatorilor de 
Sport pentru competiția < e- 
lor mai bune echipe mascu
line de handbal.

fn momentul de față, dis- 
piua se află înaintea ulti
mului și, prin această pris
mă. a pelui mai important 
turneu de sală, de aceea hi 
se pare semnificativ a încer
ca aeum. înaintea — să-i zi
cem — asaltului final, o 
apreciere generală a situației. 
Să începem cu treapta cea 
mat d,e sus. ocupată în pre
zent ăe echipa campioană a 
țării. STEAUA. Coniponenții 
acestei formații străbat în 
luna ianuarie una dintre ce
le mai dificile perioade com- 
petîționale din întregul se
zon, în această lună ei tre
buie să susțină 9 meciuri în 
campionat, Ia fel ca si ce-

triplu — 17,10 (16,76) ; Csaba 
Dosa — 20 ani ; înălțime — 
2,18 (2,16)); Șerban Ioan — 
23 ani ; înălțime — 2,18
(2,15) ; Mihai Negomîreanu — 
20 ani ; înălțime — 2,15 (2,11); 
Dinu Piștalu — 26 ani ; pră
jină — 5,20 (5,10) ; Șerban
Ciochină 32 ani ; triplu — 
16,80 (16,41) ; Andrei Șepci — 
23 ani ; decatlon ■— 7 800 p 
(7 628) ; Vasiie Bogdan — 21 
ani; decatlon — 7 800 (7 422); 
Curt Socol — 27 ani; decat
lon — 7 810 (7 771);

Mariana Golii — 22 ani ;

m, 6. El. Moldovefthu 14,46 m. 7. 
V. Brad 14,06 m, 8. V. Cioltan 
13,95 m, 9. M. illy 13,67 m. 10. El. 
Lefter 12,98 m.

DISC : 1, L, Manoliu 59.48 m — 
record. 2. Ol. Cataramă 58,26 m, 
3. A. Menis 55,14 m, 4. St. Lesen- 
ciue 51,90 m, 5. C. Ionescu 50,02 
rn. 6. M. Bly 48,70 m, 7. V. Clol- 
tan 46,5o m, 8. M. Vasilescu 46,14 
m, 9. El. Cataramă 45,62 m, 10. C. 
Popescu 44,10 ta.

SULIȚA : 1. I. Stancu 51,16 m.
2. El. Prodan 50,70 m, 3. S. Mo
ritz 50,16 m, 4. E. Zorgo 50.10 m. 
5. M. Becker 50,02 m, 6. E. Lazea 
48,08 m. 7. L. Matei 47.8o m, 8. 
S. Ciontu 47,70 m. 9. M. Loghin 
46,94 m. 10. A. Zirbo 46,40 m.

PENTATLON : 1. V. Bufanu
4826 p — record. 2. C. Popescu 
4762 p, 3. El. Vintilă 4723 p, 4. V. 
Viscopoleanu 4558 p, 5. A. Vlta- 
Uos 4422 p, 6. El. Mîrza 4408 p, 7. 
R. Țarălungă 4369 p, 8. M. Sala
mon 4299 p. 9. V. Enescu 4285 p, 
10. L. Todea 4121 p.

lela]te participante, dar su- 
portînd, în plus, asaltul tot 
mai impetuos al unor echipe 
în plină perioadă de afirma
re (Universitatea București, 
Politehnica Timișoara, Uni- 
Verșilatoa Cluj) precum și pe 
cel al eternilor lor rivali, 
handbaliștii de la Dinamo 
București care 'aspiră cu jus
tificate pretenții ia titlu. în 
afară do aceasta, Steaua are 
dc, susținut în acest, interval 
și cele două jocuri din sfer
turile de finală ale C.C.E. 
cu redutabila formație sue
deză Hellas Stockholm. 
Nu este deloc Ușor- și 
primele semne ale unei 
oarecare oboseli fizice, dar 
mai aies nervoase, le-am vă
zut la Timișoara, în meciul 
cil Politehnica, unde recu
noscuta eficacitate a acestei 
formații a dispărut brusc in 
fața unui joc organizat, >s- 
tent și regulamentar agresiv 
al studenților, Deci, atenție 
la acest capitol. .■.

O formă excelentă conti
nuă să manifeste Universita
tea București, care în acest 
sezon a determinat — pentru 
prima oară — ca lupta pen
tru titlu să aibă trei com
petitori și nu numai doi. 
Studenții bucureșteni jucînd 
foarte bine au învins la ’li- 
mișoara pe Dinamo, proVo- 
cînd astfel o spectaculoasă re
grupare în fruntea clasamen
tului. Din această cauză ex
trem de interesant se anunță 
turneul de ia Cluj, unde

100 m — 11,4 (11,5) 200 m ->
23.4 (23,9) ; Mariana Filip-Su- 
man — 20 ani ; 400 m —•
53.4 (53,7) : Doina Bădescu —■ 
22 ani ; 400 m — 53,0 (54,1) J 
Rafira Fița — 20 ani; 800 m 
2:04.0 (2:06,2) ; Maria Lincă
— 20 ani: 1500 m — 4:18,0
(4:23,0) ; Valeria Bufanu —1 
25 ani; 100 mg — 12,7 (12,9)3 
Marta Szatmari —■ 18 ani j
100 mg — 13J5 (13,8); Elena 
Mîvra — 20 ani, 100 mg 
13,6 (13,9); Viorica Viscopo*» 
leanu — 32 ani; tangimei
— 6,80 (6,67); Elena Vin-<
filă — 25 ani; lungimel 
6,40 (6,35); Alina Popescu —> 
20 ani ; lungime — 6,40 (6,16)J 
Cornelia Popescu — 21 ani ț 
înălțime — 1,90 (1,85) ; Virgî-, 
nia Bonei — 22 ații ; înâlți-f 
me — 1,80 (1,78); Marghio
lita Matei — 20 ani; înălți
me — 1,80 m (1,72); Lia Ma
noliu — 39 ani ; disc — 60,00 
(59,48); Olimpia Cataramă — 
32 ani; disc — 58,50 (58,26) ț 
Argentina Menis — 23 ani; 
disc — 57,00 (55.14) : Eva Zor
go — 17 ani; suliță — 55,00 
(50,10)-

După cum se vede, optimis
mul nu lipsește atleților noștri 
și antrenorilor lor. în ceea ce 
ne privește nu ne rămîne de- 
cît să le acordăm tot creditul 
și așteptăm realizarea acestor 
performanțe care ar însemna 
noi recorduri republicane.

Romeo VILARA

sînt programate două meciuri 
decisive : Steaua—„U“ Bucu
rești și Steaua—Dinamo Bucu
rești !

După acest pluton select!, 
'urmează 6 echipe grupate pe 
o distanță de numai 4 puncte J 
Este cea mai „înghesuită" si
tuație din ultimii ani în 
handbal, disputa acestor echi
pe fiind cu atît mai palpi- 
tafft-â -Hi cit una dintre ele 
va"'rtftitograda, alături de 
Știința Lovrin care nu mail 
are practic nici o șansă de 
a se salva. Tocmai acest lu
cru a determinat ca aceste 
6 participante (S.C. Bacău,’ 
Politehnica Timișoara, „U" 
Cluj, Politehnica Galați, Vo
ința București și Dinamo 
Brașov) să se pregătească 
mai bine ca niciodată si să 
reușească comportări exce
lente, ridicînd plafonul valo
ric al întrecerii. Din acest 
punct de vedere — o spu
nem deschis — oricare dintre 
ele va părăsi divizia A. fap
tul' poate fi considerat o 
pierdere pentru handbalul 
masculin. Dar.„ ,,dura lex, șed 
lex“ !

Și acum iată clasamentul i
1. Steaua 15 12 1 2 279-172 25
2. Univ. Buc. 15 11 1 3 208-J67 23
3. Din. Buc. 15 11 1 3 222-183 23
4. Sport Club

Bacău 15 7 1 7 210-196 155. Poli. Tlm. 15 5 3 7 178-186 13fi. Univ. Cluj l.~ 5 2 8 223-225 127. Poji. Gl. 15 5 2 8 208-232 12
8. Voința Buc. 15 5 1 9 214-241 119. Din. Bv. 15 5 1 9 212-265 ÎL10. șt. Lovrin 15 2 1 12 170-256 5

continuă a jocu- 
- nil de fiărtabal, pe lingă factorii 
determinant: (baza materială,
■sistemul cohtpetițional,' selecția 
obiectivă a sportivilor, calitatea 
supOTioară a procesului de in- 

...... sțrtțire sportivă condus de an- 
' .wenori competență hărnici șl de
votați,, ajutați de activiști in fe
derație, cluburi, și secțfi care au 
pricepere și pasiune), pe lingă 

" adeziunea totală a sportivilor la 
regimul de viață șl pregătire, 
Utf roi de seamă revine și arbi
trilor. Aceștia, prin modul cum 
interpretează și aplică in prac
tică prevederile regulamentului 

Ț de jo"c, Influențează direct teb- 
i nlca, tactica și pregătirea gene

rală a sportivilor. Spectacolul 
, sportiv este, de asemenea. In

fluențat tn bună măsură de ca
litatea arbitrajului prestat de 
„cavalerii fluierului".

3

■f

E adevărat că Federația ro
mână de handbal, conștientă de 
importanța arbitrajului, a luat o 
serie de măsuri prin colegiul de 
specialitate și comisiile în. sub
ordine, cu privire la perfecțio
narea arbitrilor.

Aslstînd însă la ultimele tur
nee de sală, care au reunit Ia
București cele maiBucurești .cele mai bune echipe 
masfeullrib șt feminine, forma
ții ■ iii oare activează componen- 
ții loturilor, noastre .naționale, 
ani ajuns la concluzia că arbi
trii nu-și conjuga în suficientă 
măsura eforturile lor cu cele ale 
antrenorilor șl jucătorilor, pen
tru , ridicarea continuă ă hand
balului nostru. Chiar Ia arbitrii 
cu ’State vechi de serviciu sa 
observă. incă o insuficienta cu
noaștere a regulilor Jocului. In
terpretarea dată de aceștia unor 
paragrafe ale regulamentului 
este, uneori, bizară, stîrnind -ne
dumerirea tuturor celor angajați 
In joc (antrenori, jucători, spec
tatori, oficiali) și determlnînd 
preocupări de „orientare" si 
„adaptare" a Jocului ia diferi
tele „Interpretări personale",

Cunosclnd măsurile luate de 
federație și de colegiul de spe
cialitate, menite să asigure pre
gătirea teoretică și prantlcă a 
arbitrilor (editarea regulamentu
lui de 1 Joc comentat și cursu
rile de unificare a Interpretării 
regulamentului). apreciem că 
unele stări necorespunzătoare 
din . arbitrajul nostru sînt cau
zate de insuficienta preocupare 
personală a arbitrilor In direc
ția snidhitat Individual și pregă
tirii practice.

Np .propunem în cele , ce Np .propunem în cele ce ur-
— rnMi-z»' să—xrfarifleăm unelo pro

bleme legata de Interpretarea

regulilor jocului, de maniera de 
conducere- a partidelor, âșa cum 
pretinde In momentul de 

față Comisia tehnică a F.I.H.
Constatîndu-se că gradul de 

duritate manifestat de jucători 
in comportarea față de adversar 
este mult prea mare, că Jocul 
Obstructionist s-a generalizat, că 
există frecvente tendințe șl ma
nifestări de joc brutal atît pe 
pe plan național cit și interna
țional, comisia tehnică a F.I.H. 
ă ajuns la... următoarele conclu
zii.

Cauzele care duc la depășirea 
limitelor regulamentului sînt :

a) lipsuri în pregătirea teh- 
nlco-tactică șî fizică a jucători
lor, din cauza cărora aceștia nu 
sînt capabili să acționeze în 
mod regulamentar ;

b) lipsuri în educația sportivă ;

INTERPRETĂRI RIZARE ALE REGULAMENTULUI DE HANDBAL...
c) o concepție greșita a antre

norilor și condncătorilor echipe
lor care pretind obținerea victo
riei prin orice mijloace ;

d) folosirea neuniformă, une
ori cu timiditate de către arbitri 
a mijloacelor de îngrădire șî 
tombatere a Joculni nesportiv, 
obstructionist, dur și brutal, 
mijloace pe care regulamentul 
de joc le pune la dispoziție.

Cunoscînd că cele prevăzute 
la punctele a. b șl c nu vor 
fi remediate declt dacă se va 
acționa hotărit din partea arbi
trilor, aceștia trebuind să aplice 
cu fermitate prevederile regula
mentului de joc șl interpretările 
date la cursurile internaționale 
de arbitri, comisia tehnică a 
F.I.H. cere tuturor cavalerilor 
fluierului să nu tolereze nlc! un 
moment abaterile ta comporta
rea fața de adversar (îmbrățișa
rea, ținerea, împingerea, lovirea, 
piedica, intrarea forțată, săritura 
în adversar, jocul periculos etc).

Pentru ca arbitrul să poată 
ține jocul în mînă se cere ca 
acesta să aplice cu curaj, co
rectitudine șl consecvență urmă
toarele sancțiuni :

— avertisment ;
— eliminare temporară (2’ sau 

5’) ; "Z
— eliminare definitivă,

la care se adaugă, desigur, șl 
sancțiunea tehnică coreșpunză- . 
toare : ătbndărea liberă salt a- 
runcarea de pedeapsă (7 m).

Pentru a sc asigura pe viitor 
condiții ea la toate jocurile și 
in toate localitățile arbitrii să 
poată aplica în practică linia 
trasată de c.T. a F.I.H. pentru 
combaterea jocului obstructionist 
este necesar ca F.R.H. să. pre
tindă tuturor echipelor respecta
rea întocmai a prevederilor cu
prinse în regulamentele tehnice 
ale competițiilor interne șl să is 
măsuri drastice de sancționare a 
celor ce comit abateri și lezează 
prin faptele lor spiritul întrece
rii sportive.

Recomandăm arbitrilor să nu 
aștepte prea mult pînă să acor
de un avertisment, bineînțeles 
dacă acest lucru e justificat. In 
concepția C.T. a F.I.H. un Ju
cător poate primi pină la două 
avertismente (pentru același gen 
sau pentru abateri diferite), 

după’ care la o abatere urmă
toare, care ar fi necesitat un 
nou avertisment, jucătorul tre
buie eliminat. Eliminarea tem" 
porară sau definitivă a jucăto
rului de pe teren se poate face 
și fără avertisment prealabil. 
Această decizie e determinată 
de gravitatea abaterii șl de 
modul in care echipele și Jucă
torii au înțeles să-și ' dispute 
șansele de victorie, deci de cli
matul general al întilrilrii. pen
tru a fi și mai bine înțeleși 
vom prezenta un tabel cu po
sibilitățile arbitrilor de combi
nare a avertismentului și elimi
nării :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
A») A A A A A A D
2”) 2’ 6’ 5> 2’ S’ D
5”) 2’ 2‘ 5’ D D
D») D D D

a = avertisment
2' șl 5' — eliminare temporară 
D >= eliminare definitivă (pen

tru tot restul timpului de joc).
Trebuie să mai amintim că a 

treia eliminare a unul Jucător de 
pe teren este întotdeauna defini
tivă, echipa sa fiind nevoită să 
joace pină la sfilțlt cu un jucător 
în minus (precizăm Că eliminările 
dictate unui jucător pentru schim
bare greșită sau joc pasiv, ml 
intră in calculul celor trei elimi
nări. Ele mi stm d«d cumula
tive).

Un jucător care a. tort, eilnunat 
temporar pentru un anumit gen 
de abateri (ex : Împingeri, țineri 
repetate etc) șî care după reve
nirea în teren comite o abatere 
azeMăriâtoere sau mat gravă (ex : 
imbrinclre. ținere, piedică intenți
onată etc.) va fi eliminat fără 
avertismente prealabile.

Practica ne-a demonstrat că un 
jucător cârc a fost sancționat eu 
două eliminări temporare devine 
mult mai atent, mai „blind" în 
JomiTSăii, Se ferește să uzeze de 
mijloace nepemiise (uneori e pro
tejat de coechipieri șl trecut pe 
extremă) ■ pentru a nu risca cea 
de a treia eliminare, care, așa 
cum am spus, e intotdeuna de
finitivă și fără drept de înlocuire. 
Unii antrenori se feresc chiar să 
mal introducă un astfel de Jttcă- 

.tor tn teren.

Comisia tehnică a F.I.H. a lan
sat o campanie împotriva Josu
lui brutal. Pentru a veni in 
ajutorul arbitrilor C.T. l-a definit 
arătînd totodată șl mijloacele de 
înlăturare a acestuia.

lată ce se înțelege prin joc 
brutal :

a) lovirea intenționată a adver
sarului cu mina, pumnul, cotul, 
capul, piciorul etc. ;

b) punerea intenționată a piedi
cii periculoase s

C> săritura s! Intrarea forțată, 
intenționata. In adversar, prin care 
este periclitată integritatea corpo
rală sau sănătatea adversațului ;

d) orice altă manevră intențio
nată prin care este periclitată să
nătatea adversarului.

Care sînt măsurile pentru sanc
ționarea și evitarea jocului bru
tal :

a> avertizarea Imediata a jucă
torului care manifestă în jocul 
său o cit de mică tendință da 
Joc brutal. In caz de recidivă s 
eliminare temporară sau defini
tivă ;

b) eliminarea temporară a Juca 
torului, chiar fără avertisment, 
dacă acesta este brutal în compot- 
tarca față, de adversar ;

c) eliminarea definitivă, fără 
avertisment în cazuri de brutali
tate excesivă.

Klțminarea teriiporarft sau dea- 
hitiVă a unul jucător este Înso
țită de aruncare liberă sau arun-

care de pedeapsă tn conformitate 
eu prevederile regulii 6 paragraful 
9 care spune: „pentru abateri 
grosolane în propria jumătate de 
teren (vezi regula 6, paragrafele 
4—8) sau pentru împiedicarea n- 
nei situații clare de gol pe tot 
terenul dă joc (vezi regula 6. pa
ragrafele 4—7), se acordă arun
care de Ia 7 m“.

Cele mai frecvente abateri de 
la prevederile regulii 6, „Compor
tarea față de adversar", se comit 
de jucătorii angajați In lupta din 
apropierea semicercului, în timpul 
construirii fazelor de finalizare de 
pa semicerc sau prin combinații 
și aruncări de la distanță. De aici 
rezultă necesitatea ca arbitrii să 
învețe, să studieze, să cunoască 
șl sâ „recunoască" mijloacele tgh- 
nlco-tactiee individuale și colec
tive pe care jucătorii și echipele 

le folosesc In atac șl apărare 
pentru a acționa cu succes. E 
drept că volumul de mijloace 
tehnlco-tactice e destul de mare, 
dar nu imposibil de însușit.

Formele marcajului șl demarca- 
jului, blocarea aruncării la poar
tă, atacarea adversarului ou cor
pul, scoaterea corectă a mingii 
de la adversar, combinațiile tac
tice do bază in atac, mijloacele 
tacticii colective de apărare (du
blarea, schimbul de oameni, etc), 
mijloacele tacticii colective de 
atac (blocajul, paravanul. încru
cișarea simplă și dublă etc), siste
mele de joc în atac și apărare, 
toate acestea sînt absolut necesar 
să fie cunoscute perfect de arbi
tri. atît din ipunct de vedere a! 
conținutului lor tehnico-tatalc, cit 
și din punct de vedere al limite
lor regulamentare în care acestea 
se pot executa. In aceste con
diții interpretarea multitudinii de 
faze care caracterizează Jocul de 
handbal se Va face cu mal multă 
exactitate, arbitrul va analiza mal 
rapid și va lua măsuri echitabile

O altă categorie de abateri, co
mise în mod conștient de către 
Jucători, cu scopul obținerii unul 
„avantaj tactic" din manevre 
contrare ideii de bază și Spiritu
lui Jocului, o constituie „întîrzie- 
rea generală a jocului", care s" 
manifestă în mod frecvent la 
împiedicarea neregulamentară a 
lansării unui contraatac și la exe

cutarea rapidă a unei aruncări 
libere.

împiedicarea neregulamentară a 
portarului in lansarea contraata
cului se sancționează după cura 
Urmează :

a) dacă la degajarea mingii 
(portarul a prins mingea în spa
țiul de. poartă) portarul este stîn- 
jenlt în această acțiune de pre
zența intenționată sau activitatea 
intenționată a adversarului în spa
țiul de poartă, atunci arbitrul este 
obligat să dicteze imediat un a- 
vertisment sau eliminarea, în func
ție de felu> șl gravitatea abaterii. 
Eliminarea Jucătorului fără aver
tisment va trebui dictată dacă 
arbitrul apreciază că printr-o ac
țiune neregulamentară portarul a 
fost stînjenit în lansarea unul 
contraatac din care s-ar fi putu* 
înscrie un punct ;

c) daca la aruncarea de ia 
poartă (repunerea mingii in joo 
dp către portar) adversarul se 
plasează sau acționează în interi
orul semicercului punctat (de la 

9 m) și .influențează transmiterea 
mingii, ceea ce este interzis de 
regulament, la prima abatere este 
sancționat cu avertisment iar la 
a doua eu eliminare ;

c) dacă la aruncarea de Ia 
poartă atacantul pătrunde în spa
țiul de poartă se va proceda prin 
analogie ca la punctul a.

împiedicarea neregulamentară a 
executării unei aruncări libere cu 
scopul întîrzierii unui contraatac 
și cîștigăril prin aceasta a tim
pului necesar replierii in apărare, 
se sancționează la prima abatere 
cu avertisment șl în caz de rec1- 
divă cu eliminare. Cele mai frec
vente abateri sînt : ținerea mingii, 
aruncarea mingii în altă direcție 
sau în sus, nepunerea mingii Jos, 
purtarea mingii spre propria poar
tă, ținerea adversarului, nerespec- 
tarea distanței de 3 m șl altele. 
Menționăm că și în cazul în care 
recidiva aparține altul Jucător de- 
cît cel avertizat, arbitrul este 
obligat să dicteze eliminarea. Nu
mai în acest fel se vor stîrpi 
astfel de „tactici" și se va reda 
avantajul, pierdut echipei îm
piedicate .neregulamentar să rea

lizeze un contraatac și să înscrie 
eventual un punct.

Respectarea de către jucătorii 
atacanți șl apărători, a tuturor 
prevederilor regulamentare legate 
dc executarea aruncărilor de la 
9 m trebuie să fie o preocupare 
importantă a arbitrilor. Echioa 
care beneficiază de aruncarea 
liberă poate înscrie un pune» 
prin aruncări directe sau (da 
cele mai multe ori) prin com
binații mai simple sau mai 
complicate. Aruncarea liberă de 
la sau din apropierea semicer
cului de la 9 m va crește în efi
cacitate dacă arbitrul va it 
atent și exigent ca toate preve
derile regulamentare să fie res
pectate și în special apărătorii 
să păstreze distanța de 3 m față 
de executantul aruncării și să 
nu o micșoreze înainte ca min
gea să fi părăsit mîna acestuia. 
Tn concluzie, distanța de 3 m 
trebuie respectată cu strictețe. 
Abaterile se sancționează cu 
repetarea aruncării, corectîndu-sa 
în prealabil poziția •apărătorilor; 
în caz de recidivă cu avertis
ment (care in această situație 
este colectiv, chiar dacă numai 
un singur jucător s-a abătut 
de la regulament). eliminare 
temporară sau definitivă. Eli
minarea definitivă în căzui ne- 
respectării distanței de 3 m 
(fără comiterea concomitentă șt 
a unei alte abateri) poate sur
veni nujnai în cazul în care 
aceasta este cea de a treia eli
minare dictată aceluiași jucă
tor.

Cu aceasta nu am epuizat 
toate problemele „chele" din 
arbitraj. Maisinto scrie de puncte 
„nevralgice" in arbitralul la 
handbal : jocul neregulamentar, 
al pivotului Ia semicerc, intrarea 
forțată a atacanțllor în apărători, 
jocul pasiv, descalificarea jucăto
rilor, aplicarea legii avantajului, 
colaborarea dintre ce) doi arbi
tri și altele, pe care ne propu
nem să le tratăm cit de curind. 
Ne exprimăm convingerea că 
prin studiu și preocupări perso
nale de pregătire teoretică și 
practică, prin analize obiective, 
desfășurate într-un spirit de în- 
tr-ajutorare, calitatea arbitraje
lor va crește considerabil.

Conf. unîv. IOAN KUNST- 
GHERMÂNESCU

din Comisia tehnică 
a Federației Internaționale 

i de Handbal
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DIMENSIUNI SPORTIVE IN ANII CINCINALULUI

JUDEȚUL HM MARCHEAZĂ 0 PREZENȚĂ 
TOE MĂI EDIFICATOARE IN GEOGRAFIA SPORTIVA A ȚĂRII

• DIN RÎNDURILE PIONIERILOR - O 
MÂESTRĂ A SPORTULUI LA SENIOARE
• NUMEROȘI RECORDMANI DE JUNIORI 
LA ATLETISM • 46 DIN CELE 54 ASOCIAȚII 
SPORTIVE SINDICALE ORGANIZEAZĂ CURENT
CAMPIONATE PROPRII ® TOATE CELE 85
DE ASOCIAȚII SPORTIVE SĂTEȘTI CUNOSC
EFERVESCENȚA ÎNTRECERII • TITLURI 
NAȚIONALE NUMAI ÎN DISCIPLINE 

OLIMPICE
în perioada cincinalului care 

8-a încheiat recent, județul Bi
hor s-a înscris tot mai cu
prinzător în geografia sportivă 
a României socialiste, printr-o 
serie de realizări care reflectă 
preocuparea organelor și orga
nizațiilor sportive de a. traduce 
în viată recomandările condu
cerii superioare de partid și 
de stat, prevederile cuprinse 
în Legea nr. 29, cu privire la 
dezvoltarea mișcării de edu
cație fizică si sport.

Gimnastele
Școlii 

sportive 
din Oradea 

în timpul 
programului 
de pregătire

Bun al maselor, puternic an
corat în viata tineretului înde
osebi. sportul și-a făcut sim
țită tot mai mult prezenta, în- 
cepînd chiar de la cei mai 
mici cetățeni ai județului nos
tru, pionierii. Pentru ei a fost 
organizat un mare număr de 
concursuri și competiții de ma
să, în principal la nivelul de
tașamentelor și unităților de 
pionieri, așa îneît, practic vor
bind, în nici o școală, generală 
din județul Bihor sportul nu 
mai este o necunoscută. Pre
tutindeni sînt inițiate întreceri 
de atletism, gimnastică, volei, 
baschet, handbal sau fofâal.

Colaborarea strinsă realizată 
intre organizațiile de pionieri 
și conducerile școlilor, spriit- 
nul acordat de către toți fac
torii interesați pentru cuprin
derea unui număr cit mai ma
re de pionieri în activitatea 
sportivă organizată au avut drept 
rezultat prezența într-o pro
porție majoritară a „cravate
lor roșii" in activitatea com- 
petițională. De un succes bine
meritat s-au bucurat întrecerile 
din cadrul diviziilor de copii, 
organizate pe localități, cu fază 
pe județ, la fel ca și acțiunea 
de inițiere în natație — „Del
fin ’70“ — prilej cu care peste

1 000 de pionieri bihoreni au 
învățat să înoate.

Ceva mai mult. Sportul pio
nieresc din județul nostru nu 
s-a rezumat doar la acțiuni 
stricte de masă. în multe ca
zuri au înflorit și mugurii per
formanței. Exemplul cel mai 
edificator îl reprezintă pioniera 
Sorana Prelipceamip în vîrstă 
de 13 ani, maestru a sportului 
și campioană de senioare a ță
rii la sărituri în apă. Confir
med valoarea ei deosebită, a- 
ceastă foarte tînără sportivă 
din Bihor a ocupat locul 2 la 
Campionatele Balcanice de să
rituri. Un exemplu convingător

de afinități cu performanța 
l-au oferit ?1 echipele de ml- 
nibaschet ale clubului sportiv 
Crișul și Școlii sportive, am
bele din Oradea, care au cu
cerit titlul de campioane na
ționale, doi ani consecutiv, în 
1969 și 1970. Demnă de relevat 
este și comportarea echipei 
școlii generale din satul Leș, 
finalistă a campionatului natio
nal de radioamatorism. Exis
tența unor centre de inițiere 
și pregătire a copiilor pe Ungă 
cluburi sau mari asociații spor
tive, conduse de profesori sau 
antrenori cu o bună calificare, 
ne creează sentimentul împlini
rii în viitorul apropiat a unor 
goluri tn sportul de performan
ță la nivelul seniorilor.

în licee si facultăți, sportul 
constituie, de asemenea, o re
alitate palpabilă, exprimată în 
participări masive la campiona
tele rezervate elevilor, studen
ților și juniorilor, pornind de 
ta fazele primare — pe clase 
și ani de studii — și ajtingînd 
nu de puține ori la zone sau 
în finale naționale. '

Un factor care a .influențat 
net (și pozitiv) participarea ti
neretului studios la fenomenul 
sportiv l-a reprezentat baza 
materială, permanent îmbună
tățită. în acest sens, exemplul 
cel mai grăitor ni-l oferă In
stitutul pedagogic, acest nucleu 
al unui viitor centru universi
tar. care beneficiază de ame
najări sportive complexe — te
renuri și stadioane, săli de sport 
—, de material necesar instrui
rii și desfășurării unei activi
tăți sportive de masă și de 
performantă dintre cele mai 
rodnice. Evident, dacă despre 
sportul de masă se pot spune 
multe lucruri bune — fiind 
vorba de o cuprindere masivă 
a studenților în diverse com
petiții, pornind de la Cupa a-

nilor I, în schimb în dome
niul performantei vom releva 
numai perspective apropiate de 
a vedea, în prim plan, repre
zentanții unor secții ca cele 
de atletism, volei și fotbal. Clu
bul universitar Pedagogic O- 
radea are toate premisele de 
a ajunge, cit dd curînd, o 11- 
nitatd sportivă de prim rang.

Sportul a devenit tot mai 
mult o realitate și in rîndu- 
rile salariatilor din uzine și 
fabrici, din întreprinderile si 
instituțiile județului. în aceas
tă privință, este suficient să 
amintim că dintre cele 54 de 
asociații sportive sindicale, nu 
mai puțin de 46 cunosc o ac
tivitate continuă, prin organi
zarea campionatului pe asocia
ție, la cel puțin două discipli
ne. Plecînd de la practicarea 
gimnasticii în producție (citeva 
experimente reușite ia Trico- 
teSîtli și F.C.O. permit acum 
extinderea acțiunii în coopera
tivele meșteșugărești orădene. 
cu peste 5 000 de salariați și 
ulterior o generalizare pe plan 
județean pină ta finele acestui 
an), tinerii salariat! pot fi in- 
tîlniți, în timpul lor liber, prac
ticed voleiul sau fotbalul, șa
hul șî tenisul de masă, parti- 
cipind ta drumeții și excursii, 
la concursuri de orientare tu
ristică. fn anii Cincinalului, mal 
bine de 65 la sută dintre mem
brii asociațiilor sportive sindi
cale ale județului au luat par
te la acțiunile de masă amin
tite. și-au manifestat dorința 
de o. face mișcare, in mod or
ganizat, de a Se dedica a oră, 
două pe zi sportutui îndră
git. Continua sporire a bazei 
materiale a acestor asociații, 
consecință a sprijinului sub
stanțial acordat sportului de 
către U.G.S.R.. a Contribuit ho- 
turîtor la apropierea salarlați- 
lor de exercițiul fizic.

Secfii afiliate 262 177 . - ■
Sportivi leji titrați 3O7S 4V28
Sportivi cla5ificaîr 3309 : 4608
Antrenori 197 ZO7
Arbitri 653 10 04
Titluri naționale 6 14
Recorduri județene 35 53
Bâze sportive 499 555

Lucruri pozitive pot fi spu
se și cu referire la sportul. în 
mediul rural, în cele 85 de a- 
sociații sportive sătești. în Cin
cinalul care s-a încheiat a 
crescut simțitor numărul sa
telor și comunelor ce au a- 
juns să cunoască emoțiile între
cerii sportive. Avem in vedere 
îndeosebi sate și comune ca 
Boianu, Budureasa. Chiștcz, 
Sptruș, unde sportul era, în 
trecut, o necunoscută. Acum, 
asemenea așezări ale județului 
primesc echipe de la orașe, 
găzduiesc demonstrații spor
tive. Ele urmează, astfel, e- 
xemplul altor așezări rurale în 
care sportul este pe cale să-Ș’ 
formeze o tradiție — Borș. Tin
ea. Sintandrei, Girișul de Cris. 
Tobolin etc. îndrumate de or
ganizațiile U.T.C.. asociațiile 
sportive de la sate sînt în mă
sură să cunoască o activitate 
tot mai rodnică.

Fluxul continuu al maselor 
către sport a favorizat și a- 
pariția unor rezultate tot mai 
frumoase pe firul performan
tei. îndeosebi la nivelul clu
bului sportiv Crișul Oradea, 
care reprezintă unitatea de 
bază a sportului de perform;-n- 
tă din județul Bihor. în acest 
sens, este de remarcat faptul 
că numai în..1970 au fost ob
ținute numeroase titluri . națio
nale, în toate cllzurile la dis
cipline olimpice: 8 la sărituri 
în apă. 7 la lupte și două la 
natație. In același timp, două 
dintre echipele Crișulut, cea de 
lupte greco-romane ..Și floretă 
bărbați, au reintrat. In divizia A, 
în timp ce formația' de 'fotbal, 
lideră a campionatului diviziei 
B, vizează reintrarea în primul 
eșalon valoric. Este de notat, 
totodată, că numeroși repre

zentanți ni ' județului* au "fă
cut sau fac parte din lotwrVo 
naționale de seniori (Sorana 
Prelipceanu-sărituri în apă). 
juniori (Alexandru Szabo-lupte, 
Alexandru Sătmăreanu-fotbal. 
Alexandru Bagju-sărituri in -a- 
pă) și chiar olimpic (Elemer 
Cociș și faul Popovici-fotbal) 

Iată o prezentare, evident 
sumară a sportului bihorean in 
perioada cincinalului de, care 
ne-am despărțit doar de citeva 
săptămîni. Ea este totuși edi
ficatoare pentru a scoate în re
lief pasiunea tineretului din 
județ pentru exercițiul fizic, 
pentru sport, faptul că în bu
getul de timp liber al majori
tății tinerilor bihoreni practica
rea disciplinei . preferate, în
drăgite. este înscrisă ca o ac
tivitate organică, aproape co
tidiană; ca o modalitate de în
treținere a sănătății.

De curînd, am intrat intr-un 
alt Cincinal. Este un Cincinal 
al salturilor calitative, pe toa
te planurile, în toate, activită
țile. deci și in Cea sportivă. 
Este gîndul cu care sportivii și 
activiștii sportivi din județul 
nostru au pășit în noul Cinci
nal. încredințați că toate , pro
iectele. toate visurile lqțr,wt>r, Ti 
împlinite. îndrumate conținu::, 
sprijinite tot mai substihiflal 
de către comitetul județean do 
partid, organele și organizații!» 
sportive dih Bihor slnt în mă
sură să realizeze saltul< va
loric atît de necesar consoli
dării prestigiului sportiv al pa
triei noastre, socialiste.

prof. DUMITRU CÎMPEAN 
președintele Consiliului jude
țean Bihor pentru educație 

fizică și sport

g care ai desfășurat-o cu pa- â ■ siune, de public. Șî, totuși, g ------- .....
I

I

i

seefiei de fotbal.
și acum, la a-

DEBUT PUȚIN PROMIȚĂTOR

JUCĂTORII POT MAI MULT ceo

Nuja DEMIAN

la
nu

omogenizare.

★

critic obiectiv și

el declara pre
să mai joace, 

sau la F.C. Ga-

Locul 14 ; 12 puncte : 20 de goluri marcate și 26 primite ; 
5 meciuri ciștigate, 2 „egalnri" și 8 îufringeri — iată bilanțul 
echipei C.F.R. Cluj la finele turului. O situație fragilă, supună 
analizei în recenta ședință a

„stilpi" 
convins 
o bună

pricepere, ceea

raportul său. antrenorul Tor- 
dache.

ZORILE AU RĂSĂRIT
Și PENTRU C.F.R.

C F. R. Cluj a pornit timid in dificila cursă
DEȘI Ml SE SPUNE... PROFESORUL

NOUTĂȚI

DE LA MINERUL

BAIA MARE
Constantin î Cine nu-1 

știe... Subiect de carte — 
„I se spune profesorul" —, 
motiv de inspirație, după 
Tokio, pentru un monolog 
revuistic — „Sus Costica, 
jos Costică" — ceva pus pe 
rimă, între prețuire și in
gratitudine, fostul idol al 
suporterilor Stelei a devenit 
(iată nu sînt nici două săp
tămîni) antrenor, exact în 
ziua în care 
sei că vrea 
la Progresul 
tați.

îmi spune . 
ceasta oră de seară, parcă 
a destăinuirilor, în această 
cameră, 325, a Casei Armatei 
din Brașov unde, în 16 ani 
bătuți pe muchie, cît a ser
vit cu credință culorile for
mației militare, a mai petre
cute citeva ierni: „Mă pre
găteam serios, cot la cot cu 
băieții, cînd m-a. chemat șe
ful clubului: «Ce faci Cos
tică, cum te mai simți ?~ 
m-a luat dînsul mai pe oco
lite. Și. deodată — propu
nerea; «Ce-ai zice dacă ai 
lucra împreună cu Piști, la 
echipa intii ?«• N-am zis 
prea multe, nu era sințplu 
de loc, pe moment nu rea
lizam ce înseamnă să te 
desparți pentru totdeauna de 
o activitate îndelungată, pe

nu eram mîhnlt. Rămăsesem 
la... Steaua..

— Cum te-au primit bă
ieții ?

— Ca pe unul de-al lor. 
Cu mulți dintre ei jucasem 
in echipă, cu ceilalți, tine
rii, maț schimbasem cite o 
pasă la antrenamente.

— Si-apoi 7
— După ce ne-am îmbră

țișat și sărutat, am pornit-o 
împreună la muncă.

— E mult de lucru 
Steaua *>

— Foarte mult. Dacă 
aș fi văzut pe tiirci timp de 
un an. acasă la ei, poate 
n-aș fi făcut diferența. Știți 
cum se pregătesc. ? Nu 
mi-aș fi închipuit 'niciodată.

— Spune-mi, te rog. pe 
ce a pus accentul, la în
ceput. noul colectiv de teh
nicieni 7

— Pe disciplină. S-a dis
cutat cu flecare în parte, 
cu... clasamentul in față. 
N-a trecut mult, și băieții 
si-au mai scurtat „favoriții" 
— îi încurcau la cros! De 
citeva seri nici nu prea mai 
facem controale în camere. 
Cu toții simt nevoia dd.ih- 
nei după două antrenamente 
pe zi..

— .. .chiar si Coman 7
— Mai ales el. Este, în

deosebi, „opera" lui nea Vic
tor (n.n. Victor Dumitrescu,

fostul campion și recordman 
Ia atletism) care conduce șe
dințele noastre de pregătire 
fizică

— Si ceilalți factori 1
— Uneori lucrăm separat, 

alteori simultan — după 
cum e lecția.

— Apropo. Proaspăt an
trenor fiind, ți-ai întocmit 
un carnet ? Posezi documen
te i

— Din acelea cu multe 
?lătratele și cu multe culori? 
ncă nu, o să-mi fac. Deo

camdată, cînd e vorba, de 
pildă, de tehnică, corectez 
pe loc unele deficiente: o 
preluare din mers, un vele 
.. .Și cei din conducerea 
secției și colegul meu. mai 
vîrstnic, Ștefan Covaci, 
îmi spun că e mai bine 
Ceea ce îmi dă mult 
raj și mă stimulează in a 
avea și eu, deși antrenor 
secund, un punct de yed.ere

—■ Este și cazul. Toată 
lumea așteaptă ceva Si de 
la__ Constantin.

— Sint convins de asta. 
Ne-am sfătuit, iată, ca pen
tru retur să aducem unele 
corective în jocul echipei. 
S-o facem să nu mai acțio-, 
neze rigid in teren, ci să 
judece faza, să glndească 
mai mult. Joacă, de exem
plu, adversarul cu un vîrf 
sau două în atac, ce rost 
are să ținem noi, perma
nent, patru la fuhd ? Se 
apără el cu superioritate 
numerică, eu n-am să pot 
tă-l străpung doar cu Pan
tea. Iordăneseu și . Tătaru. 
Mal îmi. trebuie ajutoare din 
liniile dinapoi. Încă un ju
cător sau doi, cît va fi ne
cesar. îmi. spun unii, în re
plică, că „Inter" rezolvă ata
cul numai cu Jair, Mazzollq 
și Pelro, omițînd că noi, 
deocamdată, la Steaua, n-a
vem nici o aripă percutantă 
care să-ți intre în careu. 
Si-atunci... Rețineți, vă 
rog, în retur vom juca cu 
S înaintași, ca pe vremuri

— Alte idei, ceva modifi
cări în formula de echipă ?

— Atît deocamdată. După 
ce vom începe jocurile de 
verificare și 
vom vedea ce ne vor spune 
și ele. Mai e timp să vor
bim. ..

— Spune-mi, atunci, pen
tru a pune punct dialogului 
nostru, ce-și propune, ca 
perspectiva. Constantin, pa- 
re-se cel mai tînăr antrenor 
al diviziei A ?

— Să urmeze cursurile 
celebrei școli de la K6ln. 
Deși mi se spune... profe
sorul, vreau să învăț. Ca 
antrenor, aseultați-mă bina, 
este mult mai greu. O simt 
de Pe acum...

G. NICOLAESCU

® în lotul echipei, Coman

de la

ÎNSEMNĂRI DE LA ȘEDINȚA DE ANALIZĂ 

A COMPORTĂRII ECHIPEI ÎN TURUL CAMPIONATULUI

Reaclualizînd debutul în 
actualul campionat, atît ra
portul prezentat, cît și vorbi
torii au relevat — nicidecum 
spre â motiva situația critică 
a echipei — unele condiții 
vitrege ; angajarea, în pragul 
turului, a noului cuplu de an
trenori, Eugen Iordache și 
Gheorghe Naghi. cuplu care 
cunoștea foarte puțin valoa
rea jucătorilor, iar timpul 
presant nu -te putea oferi o 
perioadă de acomodare ; ne
cesitatea stringentă de a „cu
rați" și completa lotul a dus 
la scoaterea din echipă a.ju
cătorilor Naghel, Coslea și 
Schwartz, la legitimarea lui 
T. Popescu, Gh. Mihăilescu și 
Gh. Ionescu, fără ca aceștia 
să fi fost încercați, la pre
luarea în grup, de la Univer
sitatea, a lui L. Fanea, G. 
Nichiti și M. Sîrbu. la trans
ferarea — in extremis — a 
lui C. Burlacu și M. Lupu de 
la Minaur Zlatna și. respec
tiv, Tehnofrig Cluj. Vehicu
lare de cadre ce anula, cel 
puțin pentru început, ideea 
unei omogenități a colectivu
lui 1

în fața unui asemenea „te
ren alunecos", tehnicienii au 
stabilit două coordonate stra
tegice : asigurarea unei in
struiri capabile să ducă la 
practicarea unui joc realist și 
formarea Unui colectiv sudat.

Două apeluri ce nu au ră
mas fără ecou, ele găsind în 
conștiința jucătorilor cele mai 
fidele interpretări. „Discipli
na și înțelegerea elevilor mei 
au fost, de altfel, ajutoarele 
esențiale în formarea și săl
tarea echipei" —> aprecia, în

campionatul trecut ca prin u- 
rechile acului, noroc care nu 
s-fir măi putea repeta și în 
’71. S-a ajuns la un climat 
de încredere în forțele pro
prii și la îndepărtarea acelor 
opresive considerații după 
care echipa ar fi nespus de 
modestă, că dispune de un lot 
foarte șubred, că nu are ju
cători de gol șl nici 
în apărare. Toți s-au 
că C.F.R.-ul poale fi 
echipă de divizia A.

Despre unele remanieri
in procesul de joc și antrenament

în legătură cu apropiata reluare a activității competiționale a fot
baliștilor noștri, considerăm util să punem în discuție unele aspecte 
legate de joc șl antrenament, în dorința de a aduce unele îmbunătățiri 
procesului de pregătire.

Astfel, de foarte mult timp, se susține, uneori cu tărie, că „cea mai 
bună apărare este atacul" ! Dacă o astfel de situație a existat ca atare, 
presupunem că ea se referea la fotbalul de acum clțiva zeci de ani, 
cînd apărarea si atacul se confundau, de fapt, cu apărătorii șl atacanta 
de profesie. Astăzi, acest „slogan" își pierde valabilitatea. Cînd vorbim 
de ATAC șî APABARE, trebuie să ne referim la întreaga echipă, luată 
ca un tot unitar, în sensul că întreg angrenajul se apără șl ataca, neinai- 
fiind vorba, in măsură așa de mare, " 
cializați.

După cum se știe, atît apărarea 
cît și atacul sînt situații tactice 
fundamentale. IncMpulndu-ne că 
nu sîntem la o lecție teoretică, 
unde, din motive didactice, ar 
trebui să le despărțim, ei în 
timpul unui joc, atît situațiile 
de apărare cît și cele de atac se 
succed periodic, cînd la una, cînd 
la cealaltă echipă. In funcție de 
jocul respectiv, o echipă poate 
ataca mai mult, cealaltă apărîn- 
du-se mai mult. In legătură cu 
timpul cît o echipă are mingea, 
deci cît timp se află ea în atac, 
trebuie să arătăm că nu întotdea
una echipele care obțin victoria 
sînt și cele care joacă efectiv 
mai mult timp. Faptuf nu trebuie 
să surprindă, deoarece în fotbal 
nu totul este să posezi mingea 
mai tnult decît adversarul, ei s-o

de apărători și atacanți strict spe-

MAI FRUCTUOS de-FOLOSEȘTI 
cit acesta.

Desigur, 
exemple care atestă un fapt, și 
anume acela că o echipă care se 
vrea bună șj ca atare are preten
ții în priv nța rezultatelor ar tre
bui să pornească de la ideea că 
atunci cînd se apără trebuie să 
se apere bine, iar atunci cînd 
atacă, să atace bine. Dar susți
nătorii ideii amintite („apărarea 
cea mal bună este atacul”). se 
pare, nici acum nu fac diferen
țieri clare, în primul rind, între 
atac și atacanți, apărare șl apă
rători, iar, în al doilea rind. între 
atacul și apărarea anilor 1950 și 
1970.

într-o discuție recentă. Nunweil- 
ler III îmi spunea .că lucrurile 
nu se mai prezintă ca în trecut, 
bogata lui activitate competiție-

sînt numai citeva

nală determinîndu-1 să ajungă la 
concluzia că „cea mai bună apă
rate este (de fapt) ...tot apăra
rea*4, la care, adăugăm noi, și cel 
mai bun atac il constituie tot 
atacul (ca situații tactice funda
mentale).

Punctul nevralgic în înțelegerea 
deplină a problemei prezentate îl 
constituie aportul fizic al jucă
torilor. De aceea, în momentul 
de față, fotbaliștii în general, iar 
af noștri în special, vor trebui să 
alerge mai mult în condiții de 
efort susținut (ceea ce nu e o 
afirmație nouă), dar, subliniem 
noi, în mod OBLIGATORIU a- 
tunci cînd fazele de joc impun 
acest efort.

Este clar că a ataca și a te 
apăra cu toată echipa nu înseam
nă participarea continuă a tutu
ror jucătorilor la eforturile res
pective. Acest lucru, In mod prac
tic, nu s-ar putea realiza. Esența 
jocului actual constă tocmai în 
înțelegerea deplină a jocului, în 
sesizarea situațiilor și. în func
ție de acestea, participarea la 
fazele respective. Avem de a face, 
astfel, cu o drămuire a efortului, 
în fazele cînd acesta s-ar dovedi 
inutil.

La recentul campionat mondial, 
foarte mulți jucători s-au arătat 
a fi din acest punct de vedere, 
la înălțimea reputației lor. Jucă-

Cu calm și înțelegere, cu 
muncă conștientă șî asiduă, 
C.F.R.-U1 a reușit — către a 
doua jumătate a turiiiui — 
să-și lepede straiele de timi
ditate și neîncredere si să-și 
contureze o personalitate care, 
in ultimele etape, s-a mani
festat pregnant, culminînd cu 
acea categorică victorie asu
pra Stelei. „Dacă turul nu 
s-ar fj încheiat atunci cînd 
jucătorii de-abia își intraseră 
în formă și jucau în vervă, 
situația noastră în clasament, 
foarte periculoasă astăzi, ar 
fi fost cu totul alta" — măr
turisea căpitanul echipei, 
Soos.

Cîștigînd teren, jucătorii au 
reușit să se elibereze de tea
mă. iar echipa s-a salvat în

Avem, un atac in vervă, ce 
ajunge foarte des în fața 
porții, fără a concretiza. însă, 
și o apărare penetrabilă. ce 
s-a lăsat ușor depășită.

Părerea că jucătorii pot să 
dea mai mult, că au filoane 
neexplorate încă și că fora
rea. pe mai departe, a aces
tora poate scoate la iveală 
niște mari calități a fost una
nimă și tonică, totodată, ea 
oferind concluzia că nu tre
buie să umbli în grădina ve
cină. ci să-ți cultivi, cu răb
dare și 
ai tu.

Cu 20 de goluri marcate. 
C.F.R.-ul se situează în cla
samentul eficacității pe locul 
șapte (împreună cu Petrolul), 
după Dinamo București, Poli
tehnica. Farul, U.T.A.. Sport 
Club Bacău, Steaua. Cu 26 
goluri primite, echipa se si
tuează. însă... pe penultimul 
loc, înaintea omonime! ei din 
Timișoara.

Reactualizând golurile pri
mite, s-a spus: „majoritatea 
au fost primite din greșeli e- 
lementare, tehnice și tactice, 
care, cu puțină atenție, ar 
fi putut fi evitate" și că nu
mai norocul și barele au sal
vat apărarea de la alte multe 
goluri.

Simțul
cid, abordarea cu curaj a tu
turor problemelor — de la 
cele de instruire la cele par
ticulare ale jucătorilor — în
crederea rațională în forțele 
proprii, ca și în... viitorul a- 
propiat, iată tonalitățile în
registrate în ședința de ana
liză a unei echipe care, por
nită timid în dificila cursă 
de întrecere a celor ..șaispre
zece", și-a găsit, pe parciirs, 
cadența și chiar dăcă după 
prima parte a competiției se 
află în ultimul pluton, ea nu 
va abandona, nicidecum, 
cursa.

Prima 
Kromeli a 
secund al 
împreună _  _______ _____
Barta, el pregătește un lot de 
24 de jucători. Antrenamentele 
au loc de două ori pe zi. în- 
cepînd din 14 februarie, sint 
preconizate meciuri de pregă
tire cu echipele băimărene din 
divizia C. precum șl eu Vic
toria Cărei. C.I.L. Gherla. Gtb- 
ria Bistrița, Crișul Oradea. 
C.F.R. Cluj. Jiul Petroșani . și 
Universitatea Cluj. înțr-o con
vorbire avută cu antrenorii e- 
chipei aceștia ne-au spus că 
au încheiat acțiunea de reîn
tinerire a echipei și au format un 
lot de perspectivă, în care au-fost 
incluși 8 juniori și 5 jucători 
promovați de ta echipe din 
județ. Vîrst.a medie este acum 
de 21.6 ani. Iată componența 
lotului : M orjt~. Ziller (portari), 
Kromeli. Condruc. Necula. Do- 
cu. Festlnger, Ghînea (fundași), 
Szabo, Mihalcic. Radu, Redfiic, 
Szabo II (mijlocași), Miculaș, 
Cas.zoni, Redes. Bohont, Tri- 
fu, Rozsniat IV. Szilagyi, Col
ier. Sebeștin, Matei și Coman 
— ultimul venit de ta „U" Cluj 
(Înaintași).

Pentru acte de indisciplină, 
din lotul echipei a fost sCO» 
fundașul Doboș.

noutate : jucătorul 
devenit și antrenor 

formației bătmărene. 
cu profesorul Ion

v.tohAtan, eoresp.

torll respectivi ițtlu" jocul. îl în
țeleg fazele, partlclpînd efectiv 
numai la acelea la care își dau 
seama că aportul lor poate fi 
eficient, odihnindu-se însă, pur și 
simplu, in momentele m care 
jocul nu-1 solicită.

De aid vine, cred. Impresia eft 
jucătorii străini participă electiv 
la joc, pe tot parcursul celor so 
de minute șl. totuși, ei stat, mai 
întotdeauna, destul de ^proaspeți" 
în fazele cele mat Importante. Oc 
fapt, numai ECHIPA. în acceptul 
ei cel mai general, este 
în Joc. Iar jucătorii 
dacă putem să spunem 
R1ND la joc.

In această privință, 
nostru mai are multe _ ____
țat. chiar dacă, in ultimul tlmo. 
am reușit să ne desprindem de 
mediocritate. F.R. Fotbal face e- 
fortun notabile In acest sens. Ul
timele consfătuiri, turneele dife
ritelor echipe, accentul mai mare, 
în. pregătire, pe pregătirea fizică 
(cu deosebit simț metodic), vin 
să ateste aceste preocupări.'

Desigur, rămln ^sectoare" ne
explorate. Unul dintre acestea ar 
trebui să fie și restructurarea con
ținutului perioadelor pregătitoare 
șl competițîonală.

Cu riscul de a ne repeta (am 
mal spus-o Intr-un articol prece
dent) vom arăta că. încă de acum 
cîțîva ani, se *inde către o trans
mitere treptată de sarcini șl mij
loace dlntr-o perioadă în alta, to 
cazul nostru, este vorba de un 
„împrumut" de sarcini și mij
loace, din perioada competițîonală 
în perioada pregătitoare șl Invers, 
adică, de a lucra ta perioada pre- 
sntitoare cu mijloace din perioada 
competițîonală, într-o proporție 
mult mat marc decît se obișnuia 
în trecut, tn acest sens, perioada 
pregătitoare proprlu-zisă se mic-

prezentă 
participă, 
așa, PE

fotbalul 
de învă-

șorează, Iar perioada precompeu- 
ționalfi. a cărei importanță nu 
mai este cred necesar s-o subli
niez, se măraște.

Fenomenul — asemenea apari
ției antrenamentelor în circuit șî 
eu intervale — a luat naștere mal 
întlj în sporturile Individuale, iar 
acuta este prezent ș) în sporturile 
de echipa feu un număr mare dft 
jocuri oficiate). Turneele de pre
gătire ale diferitelor echipe (din 
străinătate și de la noi) nu au 
apărut întîmpiător. Necesitatea de 
a continua activitatea prin jocuri 
— după vacanță și i> pregătire re
lativ scurtă ca durată — a deter
minat restructurarea de care am 
amintit mai sus.

Legat de aceasta nu trebuie să 
uităm un lucru : destrămarea de
prinderilor (procedeelor) tehnice 
se realizează treptat, pe etape. L.a 
început se sting elementele cele 
mal fin diferențiate ale deprinde
rilor, manifestările cele mal per
fecționate ale legăturilor de coor
donare —- adică ceea ce caracte
rizează măiestria în acțiunile mo
trice — iar, apoi, se înrăutățește, 
în mod vădit mecanismul de 
bază al deprinderii.

Deci, după o întrerupere, chiar 
clacă ea nu este totală, de vreo 
13—20 de zile, deprinderile legate 
de minge (deed și de Joc) se sting 
mai repede. Cred că acum apare 
mai firească necesitatea ca. după 
o pregătire generală de 10—15 zile, 
să se intre direct în perioada pre- 
competlțională. Așa procedează 
ECHIPELE MARI, din aproape 
toate țările șt așa procedăm $1 
nolț cu ale noastre. în ultimul 
timp. Acesta este regimul tuturor 
vedetelor fol balului mondial.

ION VOICA
asistent la I.E.F.S.

In absența titularilor care joaccl la ora aceasta în America 
de Sud, rezervele dinamovijte (printre care și fostul inter
național Ilie Datcu, aflat în concediu) se antrenează cu toată 
conștiinciozitatea Foto: THEO MaCaRSCIII

Ia Centrala 
Stat Loto- 
a-și 
la

ridiea 
Loz în

ultimii

Oneiu Va-

Simon Sa-

100: Bere-

Lot© *-« Promo sport
ZILNIC, AUTOTURISME LA 

LOZ ÎN PLIC!
Zilnic, alți și alți partici

pant; se prezintă 
Administrației de 
Pronosport spre 
premiile obținute 
plic.

Iată cîțîva dintre
cîștigători:

— DACIA 1100:
sile — Cluj

— DACPV 1100:
ra — Brașov

— SKODA S.
chet Nicolae — corn. Davideșți 
jud. Argeș

— MOSKVICI 408: Șerban
Aurel — 
Brăila

— FIAT
— Deva

— FIAT
Gheorghe 
Mehedinți

— MOSKVICI 408:
geanu Viorel —

— MOSKVICI 
Petru — Turda

— TRABANT

com. Tătaru jud

850: Cojocaru loan

850: Mustață M.
- Strehaia jud

Avri-
Ploiești
408; Șerbi) n

601: Fillp

Alexandru — com. Bobîlna 
Maia jud. Cluj șa.

Participînd în orice oca
zie Ia Loz în plic puteți cîș- 
tiga premii în autoturisme ți 
bani în valoare de 20.000 lei. 
10.000 lei, 5.000 Iei, 2.000 Iei, 
1.000 iei. 500 lei ș.a. 
trâgerJTă " j?xCT3Prî&N’a- 
LA LOTO — 26 IANUARIE 

1974- ■■
Marți 26 ianuarie a.c. va 

avea Ioc tragerea excepțională 
Loto la care se atribtie în 
număr NELIMITAT:

• Autoturisme DACIA 1300 
și FIAT 850:

• Excursii în UNGARIA — 
CEHOSLOVACIA, R.D. GER
MANA și POLONIA cu auto
carul (cea. 17 zile):

• Excursii în AUSTRIA cu 
avionul (cca. 8 zile):

• Premii în numerar de 
valoare variabilă:

• Premii fixe în bani.
Cu varianta!» de 15 lei 

participați..la toate extrageri
le, ..—



LA CERVINIA

RECORD AL PISTEI
21

URSOVICI (floretă) și POP (sabie) MECIUL Dt HANDBAL

LA BOBUL DE 2 PERSOANE
CERVINIA, 21 (prin telefon). 

Ziua de 21 ianuarie a fost 
declarată — neoficial — zi 
de doliu pentru toți partici- 
panții la campionatele mon
diale de bob. Aceasta datori
tă tragicului accident care a 
dus la decesul tînărului fri- 
năr spaniol Lopez Solaneș 
Louis (înlocuitorul de astăzi 
al lui Palomo, frînarul de 
bază al echipei Spania I) care 
făcînd echipaj cu Batarone 
au părăsit pista în ultimul 
viraj. Zilele trecute mă 
feream la pista de aici 
este tehnică dar dificilă, 
t.r-adevăr, accidentul de 
dimineață se datorește în
clusivitate greșelii pilotului 
spaniol, care a scăpat una 
din fisele, neputînd evita ie
șirea de pe pîrtie. Joi dimi
neață la ora 8,10 primul e- 
chipaj care a luat startul a 
fost România I: Panțuru- 
Zangor. L-a urmat echipajul 
Spaniei I. După accident ju
riul internațional a verificat 
încă .o dată pista, iar după 
o întrerupere de aproape o 
oră s-au reluat antrenamen
tele, ele desfășurîndu-se, pînă 
la urmă, în condiții bune sub 
toate aspectele. Finalul man
șei a doua a prilejuit chiar

re- 
că

In- 
joi 

ex-

stabilirea unui nou record al 
pistei de către echipajul ita
lian Vicario - Del-Fabro: 
1:10,25. Prin aceasta se dove
dește încă o dată comporta
rea foarte bună a echipajelor 
italiene, prima echipă Armano- 
Ga.spO.ri ocupînd primul loc 
in clasamentul celor două 
manșe cu '1:11,18+1:11,28= 
2:22,46. El a fost urmat de 
vest-germanul Zimmerer cu 
1:11,35 + 1:11,88 = 2:23,23. Deși 
Vicario a stabilit recordul 
piftiei, în prima manșă rea- 
lizînd doar 1:12,37, el are un 
total de 2:23,32 care îl si
tuează pe locul 3. Pe locul 
4 se află Elveția I (Wicki) 
cu 1:11,79+1:12,09=2:23,88. E- 
chipajul condus de Panțuru a 
ocupat locul 5 cu 1:12.53 + 
1:12,75 = 2:25,28. II urmează 
francezul Parisșot cu 2:26,34 
canadianul Store! cu 2:26,44 
și austriacul Gruber cu 
2:27,61. Surprinde poate lipsa 
de la, antrenamentul de as
tăzi a echipajului Italia III 
condus de tînărul Compag- 
noni care
4 zile de 
realizase 
el ‘+ru 
de consilierii tehnici italieni.

a dominat primele 
antrenament. Deși 
timpi superiori, 
a fost preferat

Acest fapt a creat multe ne
mulțumiri în rîndul spectato
rilor din Cervinia care l-au 
susținut cu frenezie, scan- 
dînd în cor numele conlocui
torului lor. Li s-au alăturat 
ziariștii prezenți aici, dar ho- 
tărîrea lui Eugenio Monti a 
rămas definitivă. Parcă pen
tru a liniști spiritele, italianul 
Vicario a făcut în finalul an
trenamentului să amuțească 
toate protestele spectatorilor 
prin realizarea recordului de 
pîrtie amintit. România va fi 
reprezentată numai de un e- 
chipaj (Panțuru-Zangor) care 
va face totul pentru a se pre
zenta în condiții onorabile (re
zervă Focșăneanu). Cel de al 
doilea echipaj al nostru nu 
a putut lua startul la antre
namentele de 
datorită unei 
nu a dus la 
sportivilor ci 
tarea bobului.
fi repus în condiții de con
curs.

Hariton PAȘOVSCHI
antrenor

Vasili AlcKsccv 
va evolua 

la Paris și Troyes
PARIS 21 (Agerpres). —- 

Celebrul halterofil sovietic 
Vasili Alekseev, recordman 
mondial la categoria super- 
grea cu excepționala perfor
manță de 625 kg la totalul 
celor trei stiluri, urmează să' 
evolueze la Paris. Sportivul 
sovietic a, confirmat partici
parea sa la marele concurs 
internațional care va avea loc 
în zilele de 13 și 14 februarie, 
dotat cu Cupa merWrială 
„Jean Dame**.

La 15 februarie, recordma
nul mondial Vasili Alekseev 
va face o demonstrație 
orașul Troyes.

IGNIS VARESE Șl OLYMPIQUE ANTIBES
ÎNVINGĂTOARE ÎN C.C.E. LA BASCHET
In meci retur, contînd pen

tru sferturile de finală (gru
pa A) ale C.C.E.. la baschet 
masculin, echipa italiană Ig
nis Varese a întîlnit pe teren 
propriu formația Slavia Pra
ga. Victoria a revenit baschet- 
baliștilor italienei cu scorul 
de 94—78 (49—36). Ce] mai 
bun jucător de pe teren a 
fost cehoslovacul Zidek, care 
a marcat 37 p. Din echipa 
învingătoare s-au remarcat 
Flaborea (30 p) și Raga 
(29 P>- J ,La Antibes, în cadrul ace
leiași competiții, echipa lo-

TELEX

cală Olympique a întrecut cu 
scorul de 74—67 (34—23) for
mația iugoslavă 
Ljubljana. Cele mai 
puncte au fost înscrise 
Jelovac 33 (pentru 
și Cachemire 24 
Olympique.

Federația franceză 
chet a anunțat că a 
programul turneului . 
nar contînd pentru campiona
tul european masculin. Tur
neul preliminar va avea loc 
între 30 aprilie și 4 mai în 
orașul Le Mans. La competi
ție participă echipele Greciei, 
Elveției, Scoției, Cehoslova
ciei și Franței. Programul din 
prima zi este următorul: Gre
cia — Elveția; Scoția — Ce
hoslovacia, Echipa Franței 
are zi liberă.

Olimpia 
multe 

de 
Olimpia) 

pentru

de bas- 
alcătuit 
prelimi-

Fe trambulina de la Baku- 
riani s-a desfășurat un concurs 
de sărituri cu schiurile în care 
victoria a revenit sportivului 
sovietic Koba Țakadze cu un 
total de 229 puncte. Cele mai 
bune sărituri ale învingătoru
lui au măsurat 107,5 și 102 m. 
Pe locul secund s-a clasat Mi
hai Veretenikov 221 puncte, 
iar locul trei a fost ocupat de 
Serghei Leninski 216,5 puncte.

Campionul european de box 
la cat. cocoș, italianul Franco 
Zurlo, a acceptat să-și pună 
titlul în joc în fața englezului 
Akan Rudkin pe care-1 va în- 
tîlni la Londra la 16 februa
rie. In prealabil, Zurlo trebuia 
să boxeze la Roma, însă a ac
ceptat o clauză din contract 
favorabilă, care îi oferă o bur
să superioară.

Turneul international feminin 
de baschet (rezervat echipelor 
de tineret) de la Tallin s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
R.S.Ș.Estone. Pe locul doi s-a 
clasat reprezentativa Bulgari
ei, tirtriăfă de formațiile Polo
niei Și R.D. Germane.

Ciclistul belgian Eddy Merckx 
a anunțat oficial că va parti
cipa la turul Franței. Belgia
nul va face parte din Echipa 
italiană „Molteni".■ .
Recordmana Iugoslaviei 
proba de săritură în înălțime, 
Snejana . Hrepevnik, va parti
cipă' la o serie de concursuri 
care vor avea loc în sezonul 
acesta pe teren acoperit în o- 
rașele canadiene Montreal și 
Vancouver. Recent, Snejana 
Hrepevnik a trecut peste șta
cheta înălțată la 1,81 m. 
deține recordul țării cu 
rezultat de 1,86 m.■
Cea de-a 4-a ediție a balcania
dei de schi va avea loc la 
Mavrovo (Iugoslavia). între
cerile se vor desfășura între 
5 și 7 martie.'

HELLAS - STEAUA,A A

ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMA ZI A INTILNIRII
v» A

DIN CADRUL C.C.E.,
OE TINERET ROMÂNIA - BULGARIA

In sala Floreasca II a în
ceput ieri, prifna competiție 
internațională de scrimă a 
anului, întîlnirea de tineret 
România' —Bulgaria. Primele 
probe, floretă-băieți și sabie, 
s-au încheiat cu victoria tră
gătorilor noștri: Gabriel Ur- 
sovici și, respectiv, Ionel Pop. 
Au fost două rezultate scon
tate care certifică. încă o 
dată, valoarea celor doi ti
neri. Interesant este de amin
tit că în campionatele națio
nale de juniori-mari, ambii 
au evoluat sub posibilități. 
Atunci, Ursovici a terminat 
pe locul VI iar Pop al IV-lea. 
De data aceasta,.amîndoi s-au 
inîpus cu autoritate (Urso
vici a realizat o serie de 
cinci victorii) și chiar dacă, 
la sabie, a fost necgsar

baraj între Pop și C. Marin 
pentru desemnarea 
torului.

O bună impresie 
lăsat timișoreanul 
Heim, la floretă, iar 
C. Marin și Ș. Vlad. Oaspeții 
au avut cei mai eficace tră
gători în Todorov (la floretă) 
care a obținut două victorii 
nete în asalturile cu Heim și 
Meleca și în Hristov (la sa
bie) care a acumulat trei vic
torii : la compatriotul său Du- 
dekov, la Vlad și la Iliescu- 
Ambii scrimeri bulgari au 
încheiat finala pe locul IV.

REZULTATE
FLORETA BĂIEȚI: 
Ursovici (România) 5 v; 
Heim -(R) 3v ; 3. Cr.
(R) 2v; 4. K. Todorov (Bul
garia) 2v ; 5. L. Meleca 
2v; 6. P. Kuki (R) lv; SA
BIE : 1. I. Pop (România) 
4v d.b.; 2. C- Marin (R) 4v 
d.b.; 3. Ș. Vlad *(R) 3v ; 
H. Hristov (Bulgaria) 3v; 
M. Dudekov (B) lv;
Iliescu (R) Ov.

învingă-

au mai
Eugen 

la sabie

TEHNICE t 
1. G.
2. E.
Dinu

SE DISPUTA

BERLIN, 21 (prin telefon de 
la trimisul nostru special. Că
lin ANTONESCU).

Plecată 
București 
campioana 
Steaua, a 
facă popas la Berlin. Din cau
za vremii nefavorabile, cursa 
TAROM n-a putut ateriza la 
Copenhaga, unde delegația 
sportivilor noștri trebuia să 
se îmbarce într-o altă aero
navă cu direcția Stockholm, 
și s-a întors în capitala R.D. 
Germane. Handbaliștii români 
vor petrece noaptea la Ber
lin, urmînd ca vineri (n.r. asJ 
tăzi) să-și continue drumul 
spre Stockholm. Dacă vremea 
va fi favorabilă zborului ei 
vor susține vineri seara par
tida cu Hellas Stockholm, din 
cadrul sferturilor de finală 
ale C.C.E. Dacă nu, Steaua 
va cere amînarea partidei 
pentru sîmbătă.

la amiază din. 
spre Stockholm, 
țării la handbal, 
fost nevoită să

6.

I

(R)

Varșovia

4.
5.

D.

miercuri și joi 
răsturnări care 

accidentarea 
doar la defec- 
E1 nu a putut

Celebrul Pele 
(conducind balo
nul, in fotografia 
alăturată) este a- 
șteptat pentru 31 
martie, la Paris. 
El urmează să e- 
volueze în rindu- 
rile echipei sale, 
F.C. Santos, îm
potriva naționalei 
Franței, intr-un 
meci organizat 
de televiziunea 
franceză.

FOTBAL MERIDIANE
• In turneul hexagonal dotat 

cu „Cupa orașului Montevideo*4, 
echipa argentiniană Velez Sar- 
sfild a învins cu scorul de 2—1 
(2—1) formația Inter Bratislava.

• Turneul internațional de la 
Viareggio, rezervat echipelor de 
juniori, se va desfășura între 12 
șj 22 februarie. Iată grupele : A: 
F.C. Milano, Dukla Praga, Voj- 
vodina Novi Sad, F.C. Napoli. B: 
Juventus Torino, Partizan Bel
grad, Valencia, Torino : C: Fio
rentina, Ferencvaros Budapesta, 
T.S.K.A. Sofia, A.S. Roma ; O : 
Internazionale Milano, Benfica

Lisabona. Cagliari și Eintraclit 
(R.F. a Germaniei).
• 10 din cele mai bune echipe 

portugheze au cerut federației să 
nu mai programeze „Cupa Portu
galiei", motivind dificultatea unui 
program competițional prea În
cărcat. Forul portughez a respins 
această cerere.
• Echipa Sparta Praga. 

află în turneu în Franța, 
la Rennes cu formația 
Fotbaliștii cehoslovaci au termi
nat învingători cu scorul de 3—1.

o Finala turneului rezervat e- 
chlpelor de juniori din Insulele 
Canare se va disputa între selec-

i în- 
respins
care se 
a jucat 
locală.

ționatele Olandei ți H.F. a Ger
maniei. In semifinală, reprezen
tativa Olandei a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) echipa’ Las Palmas.
• Echipa vest-germană F.C. Ha- 

novra a jucat în Portugalia, cu 
Farense. Fotbaliștii portughezi au 
terminat învingători cu scorul de 
2—0 (0—0).

• Akademik Sofia a susținut 
pînă în prezent două meciuri în 
Siria. Fotbaliștii bulgari au în
vins cu 3—0 selecționata orașului 
Damasc și au cîștigat cu același 
scor (3—0) în fața echipei orașu
lui Aiep.

CUPA MONDIALĂ" A SCHIORILOR INTR O NOUĂ FAZĂ
„Curiozitățile^ clasamentului general

Presa și televiziunea ne a- 
jută să urmărim acerba 
dispută a elitei schiului al
pin pentru trofeul care va 
răsplăti pe cel mai bun 
schior al sezonului: Cupa
Mondială. Punctele se acu
mulează destul de greu, iar 
surprizele — mereu prezente 
în concursurile de schi — 
fac ca de la o săptămînă la 
alta să se schimbe configu-

cele mai bune rezultate la 3 
curse din fiecare probă (sla
lom, slalom uriaș și coborîre). 
Un schior poate deci totaliza în 
cursul întregului sezon (fi
nind seama că se acordă 25 
p locul I și apoi 20—15—11— 
8—6—4—3—2—1 locurilor de 
la 2—10) maximum 75 p la 
fiecare probă, ceea ce poate 
da un total general de 225 p, 
total realizat pînă acum doar

Este cazul lui Patrick Russel 
la al cărui total de 80 de 
puncte contribuise trei locuri 
fruntașe în proba 
uriaș: o victorie 
d’Isere, locul 2 la 
gaden și tot locul 
dona di Campiglio.
25 de puncte la 
el nu le poate 
toate, ci doar să 
unul din locurile

de slalom 
la Val 
Berchtes- 
2 la Ma- 
Cîștigînd 

Adelboden, 
adăuga pe 
înlocuiască 
2 cu acea-

Gustavo Thoeni (stingă), Patrick Russel și Henri Duvillard după cursa de la Adel
boden care a provocat „curioasele" inversiuni în „Cupa Mondială".

DECIZIE SURPRINZĂTOARE
PRZEGLA.D

SPORÎOWV

Dublul campion olimpic de 
box, polonezul Kulej și-a a- 
nunțat recent — spre sur
prinderea generală — retra-» 
gerea din activitatea compe- 
tițională. Redăm mai jos cî- 
teva considerații dintr-un 
comentariu al confratelui 
polonez Jerzy Zmarzlik, apă
rute în ziarul de special.tate 
din Varșovia:

„...Am fost , martorul, la 
Londra, al interviului pe 
care reporterul lui „The 
Guardian*1 i l-a solicitat. în 
toamnă, dublului nostru cam
pion olimpic: Kulej i-a spus 
ziaristului englez că va în
cerca la Milnchen obținerea 
unei noi medalii de aur. La 
sfirșitul anului trecut, nu era 
nici vorbă de renunțarea la 
ring...

. Zilele trecute, însă, Jerzy 
Kulej ne-a surprins pe toți, 
declarind — în fața camere
lor de televiziune ale emi
siunii „Ecourile stadionului" 

cariera— că și-a încheiat 
de boxer.

Este dreptul lui. A făcui 
multe pentru sportul polo
nez: două medalii olimpice 
de aur, două titluri de cam
pion al Europei și 8 titluri 
de campion al țării, iată un 
palmares care nu stă la în
demâna prea multor spor
tivi.

Dar în decizia aceasta a 
existat ceva straniu: n-au 
știut de ea nici președintele 
clubului Gwardia, nici con
ducătorii Federației, nici 
trenOrul Feliks Stamm...

Am vorbit cu Kulej la 
teva ore după anunțarea 
ciziei sale. Mi-a spus că 
tărirea luată este definitivă, 
irevocabilă.

Mi se pare că un sportiv 
de o asemenea clasă, care a 
cunoscut mari satisfacții da
torită grijii conducerii miș
cării sportive și muncii u- 
nor antrenori și activiști re- 
putați, avea datorid să-și pă
streze atuurile olimpice pînă 
la capăt. Kulej este un spor
tiv foarte popular și iubit, 
dar luind o asemenea deci
zie, fostul campion nu s-a 
gîndit la oamenii care, ani 
și ani. l-au însoțit, cu fideli
tate, la izbinzi și chiar la 
înfrtngeri. Pe aceștia i-a pus 
in fața unui fapt implinit, 
cu care le e greu să fie de 
acord. Păcat".

an-

cî-, 
de- 
ho-

DE CE GERD MULLER?

SETURI „SCURTE" 
SI LA WIMBLEDON

Anul acesta, pentru prima 
oară în istoria sa, tradițio
nalul turneu internațional de 
tenis de la Wimbledon va a- 
dopta sistemul de joc al se
turilor pînă la 7 ghemuri 
(tie-breack). Timp de 90 de 
ani, turneul de la Wimbledon 
s-a disputat după formula 
clasică.

rația clasamentului. Slalo
mul uriaș disputat luni la 
Adelboden (Elveția) a produs 
însă o schimbare în clasa
ment care a surprins pe cei 
nefamiliarizați cu sistemul 
de punctaj — original, dar 
foarte potrivit pentru schi — 
adoptat în Cupa Mondială. 
Astfel, Patrick Russel care 
conducea în ajunul uriașu
lui" de la Adelboden cu S0 p 
a fost întrecut — deși a ciști- 
gat cursa — de Gustavo 
Thoeni și Henri Duvillard. 
Cum a fost posibil acest lu
cru ? Foarte simplu : pen
tru Cupa Mondială contează

de J. C. Killy în anul 1967.
In prima fază a competi

ției, adică pînă la desfășu
rarea a cîte trei concursuri 
din fiecare probă, toți schio
rii clasați în primele 10 
locuri acumulează toate punc
tele, în raport de locul ocu
pat. In a doua fază în care 
a intrat Gupa Mondială cu 
întrecerea de la Adelboden 
(al patrulea slalom uriaș al 
sezonului) schiorii care s-au 
clasat in cele trei curse ante
rioare de „uriaș" nu mai 
primesc toate punctele, ci 
doar înlocuiesc performanța 
mai slabă cu alta mai bună.

*

stă victorie care-i aduce un 
plus de 5 puncte. Totalizează 
deci 85 puncte. In. schimb, 
Thoeni și Duvillard care nu 
au fost prezenți decît în cla
samentele a două din uria
șele anterioare, au adăugat 
la „zestrea" lor pentru Cupa 
Mondială toate punctele a- 
cordate locurilor 2 și 3 la A- 
delboden, respectiv 20 și 
15 p. Ei totalizează astfel 90 
și respectiv 89 p și îl depă
șesc — deocamdată — pe 
Russel. Diferențe de felul a- 
cesta vor aduce și următoa
rele curse de coborîre și sla
lom pînă ce toți fruntașii

vor figura de 3 ori în clasa
mentul fiecărei probe. Atunci 
se va trece la a treia și ul
tima fază a Cupei. Mondiale, 
cînd vor fi posibile — la 
toți — doar mici adaosuri 
obținute prin ocuparea unui 
loc mai bun. Dar pînă atunci, 
dacă la viitoarele concursuri 
de slalom special obține un 
loc bun in clasament, chiar 
Russel va profita de această 
prevedere a regulamentului 
(față de J. N. Augert) el a- 
vînd acum doar un singur 
loc fruntaș în proba care este 
specialitatea sa.

Iată, deci, că această schim
bare în clasamentul Cupei 
Mondiale este numai aparent 
curioasă. Ea este în spiritul 
acestei competiții, care se 
întinde pe tot sezonul, cu-, 
prinzînd 7 coborîri, 8 slalo
muri uriașe și 9 slalomuri. 
Cele patru ediții disputate 
pînă acum au dovedit că sis
temul ales este bun, de fie
care dată cîștigînd schiorul 
care a dominat sezonul, reu
șind să acumuleze puncte în 
toate cele trei probe.

Schiul fiind un sport în 
care riscul este permanent 
prezent, o căzătură cît de 
ușoară îndepărtînd de pri
mele locuri și pe cel mai bun 
(de multe ori căzătura are o 
cauză obiectivă, iar nu o 
greșeală a concurentului) re
ținerea doar a celor mai bune 
trei rezultate la o probă este 
fără îndoială un criteriu care 
dă posibilitatea schiorilor 
frurițași să-și demonstreze ‘a- 
devărate. valoare, iar celor 
ce-i urmează să aibă ca și 
ei emoții pînă la ultimul 
concurs.

Gh. E.

Zurich'Ziarul „SPORT — 
publică sub semnătura spp 
cialiștului austriac Martin 
Maier, următorul dialog — 
desigur imaginar — inspirat 
de alegerea lui Gerd Miille’ 
drept cel mai bun fotbalist 
european al anului, în urma 
anchetei făcute de revista 
„France-Football“:

„Zilele trecute stăteam de 
vorbă cu un prieten despre 
ciștigătorul „balonului d» 
aur“, Gerd Miiller. Suporte
rul cu care vorbeam era in
trigat de alegerea făcută. 
El spunea:

— Cei 26 de ziariști euro
peni n-au avut o inspirație 
prea bună atunci cind l-au 
desemnat pe Gerd Milller. 
Semn prost pentru mînuitorii 
condeilor! Un Bobby Moore, 
Beckenbauer, Overath sau 
Domenghini — adevăr ați ar
tiști ai balonului, jongleri, 
cum vrei să le mai spun — 
sînt incomparabili mai va
loroși decît Gerd Milller. A- 
ceștia joacă cu adevărat fot
bal, pot fi utilizați pe orice 
post, dînd un randament ex
celent. Este semnul multila
teralității, al jucătorului 
niversal, exponent al 
lului zilelor noastre, 
actorii. polivalenți care 
la fel de bine, dramă, 
die, film și teatru!

L-am lăsat să vorbească. 
L-am ascultat. După o scurtă 
pauză în care căutam săi 
dau răspunsul cel mai po
trivit, prietenul meu și-a re
luat șirul argumentelor:

— Ce știe Gerd 
Să marcheze? Ei și? 
un „pescuitor" de 
Primește baloane și 
pediază în poartă. Alții mun
cesc, ii pregătesc opera. Mare

u- 
fotba- 
Ca și 
joacă, 
come-

Milller? 
El este 
goluri, 
le e.r-

LA NOAPTE.START ÎN RALIUL MONTE CARLO
(Urmare din pag. 1}

problemă dificilă — Pyrineii. 
Porsche, în schimb, cu Walde- 
gard Larousse și A. Anderson, 
va lua startul din Varșovia, 
contînd că drumurile Europei 
centrale vor fi oricum curăța
te. Sîntem convinși însă că 
toate aceste prime măsuri tac
tice nu vor avea un rol prea 
mare, pentru echipele oficiale 
traseul de concentrare necoji- 
stituind o dificultate'. ' ‘Greul 
va - începe doar 'rrtărțî 'SB 'fâ-
- .......—... - ......... . '

nuarie, o dată cu startul în 
parcursul comun Monaco- 
Chambery-Mocano și atinge 
maximum în noaptea de 28 
spre 29 ianuarie, cînd se dis
pută proba complementară Ia 
care vor lua parte doar 60 de 
concurenți, cei mai puțin pe
nalizați 
trasee.

Să ne 
plecării 
nou punct de start, după mulți 
ani de întrerupere, capitala 
noastră a fost, preferată doar

după primele două

oprim acum asupra 
din București. Din

de 4 echipaje, care vor purta 
numerele: 49 — „II Pilote" 
Bepy Zancheti (Porsche); 65 — 
Ilia și Kolea Ciubricov (Alpi
ne-Renault); 120 — Dino Piz- 
zinato-Jean Franz (Alfa Ro
meo); 218 — FI. Hainăroșîe-Va- 
sile Pop (Alfa Romeo). Deci, 
cîte un echipaj din Luxem
burg, Bulgaria, Italia și Ro
mânia. Astă-seară, între ora 
22 și 23, ele vor fi prezente pe 
strada C.A. Rosetti (între res
taurantul Cina și grădina Boe
ma), unde va avea loc revizia

tehnică, iar la ora 0,46 se va 
da startul. Pe teritoriul țării 
noastre, ele vor trebui să trea
că pe la următoarele puncte 
de control orar: Tr. Severin 
(ora 7,01), Cluj (ora 14,07) și 
Arad (ora 19,03), urmînd că la 
ora 21,07 să ajungă la punctul 
de frontieră Stamora Mora- 
vița, și la 21,53 (20,53 ora lo
cală) la Belgrad, iar după 63 
de ore de drum, la capătul i- 
tinerarului de 3.387 km, la 
Monte Carlo. Media generală 
55 km'oră.

lucrul... Acesta să fie fotba
listul anului ? Spune și tu 
dacă n-am dreptate, cînd a- 
firm aceste lucruri?

— Mai ai ceva de spus ?
— Deocamdată nu. Aștept 

părerea ia.
— La drept vorbind, mie 

mi-a plăcut prima oară Gerd 
Milller, 
Austria 
marcat 
în care 
stria.

Și fără să aștept replica 
interlocutorului, am conti
nuat :

— Știi cine este Gerd MUl- 
ler ? El a adus titlul de cam
pioană echipei Bayern Miln- 
chen. Prin golurile sale, a 
contribuit în cea mai mare 
parte la calificarea reprezen
tativei vest-germane în tur
neul din Mexic, și tot dato
rită golurilor sale, echipa 
R.F. a Germaniei a ocupat 
locul, al treilea la C.M, In
tr-adevăr, el nu este un 
,,jolly jocker". dar nu uita 
că își face datoria ca îna
intaș, Pe mine mi interesea
ză mai puțin ce ratează Mul
ler. timp de 87 de minute, 
dacă în cele trei care au ră
mas, înscrie „golul de aur". 
Gerd Milller poate să facă 
chiar pui la frigare în timpul 
meciului, dacă in rest este 
util echipei sale..."

cînd în meciul cu 
de la Niirnberg. a 

un gol de zile mari, 
și-a etalat toată mate-

Știri»ultimele știri» ultimele știri» ultimele
Ancheta ziarului „Ceskoslovensky Sport" :

JEAN CLAUDE NALLET Șl RENATE MEISSNER 
VOR PRIMI „GHEATA DE AUR" 

A ATLETISMULUI EUROPEAN
FRAGA 21 (prin telex de 

la corespondentul nostru JAN 
SOKOL).

Ziarul „Ceskoslovensky
Sport" din Praga a dat ari Pu
blicității rezultatele marii an
chete internaționale de atle
tism. Ia care au răspuns 141 
de specialiști, antrenori și zia
riști din 22 de țări europene, 
întrebarea pusă de ziarul ce
hoslovac a fost în felul urmă
tor formulată : CARE AU 
FOST CEI MAI BUNI ALER
GĂTORI ȘI CELE MAT BUNE 
ALERGĂTOARE ÎN EUROPA 
IN ANUL 1970 ?

După totalizarea răspunsu
rilor. cele mai multe puncte 
le-a totalizat Jean Claude 
Nallet (Franța), urmat de Ev-

și 
la 

Meissner 
(R.D.G.) urmată de Karin Bal-

gheni Arzanov (U.R.S.S.) 
Jan Stewart (Anglia) _ - 
bărbați. Renate I—— (z^z.z:. __ :z z. ~
zer (R.D.G.) și Tereza SukBi- 
ewicz (Polonia) la temei. în 
aoest clasament. Valeria Bufanu 
(România), ocupă locul al 
14-lea.

Jean Claude Nallet și Renate 
Meissner vor primi „GHEATA 
DE AUR" acordată de ziarul 
„Ceskoslovensky Sport".

RAPIDUL ȘI-A AMTNAT
Din cauza întîrzierii unor 

formalități, plecarea echipei 
de fotbal Rapid în turneul 
din Brazilia s-a amînat, după

ÎN CURSA DE 6 ZILE

In cursa ciclistă de șase zile 
care se desfășoară în prezent 
pe velodromul acoperit din 
Rotterdam, continuă să condu

că perechea Peter Post (Olanda) 
— Patrick Sercu (Belgia) cu 
324 puncte. Ii urmează, la un 
tur în urmă, cuplurile Ieo 
Duyndam-Rene Pijnen (O- 
landa) 299 p, Sigi Renz 
(R.F. a Germaniei) — Gerben 
Karstens (Olanda) — 221 p, 
Fritz Pfenniger (Elveția) — 
Rich Spahn (R.F. a Germa
niei) — 143 p etc,

PLECAREA CU 24 DE ORE

toate probabilitățile, cu 24 de 
ore, urmînd să aibă loc astăzi 
sau mîine, cu trenul, spre 
Praga.
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