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în meciul de scrimă România-Bulgaria,

noi victorii pentru trăgătorii noștri
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David — Goliat pe planșă! Micuța R. Onu (România) 
fandează și punctează; clar în asaltul cu A. Nikolova 

(Bulgaria)
Foto: V. BAGE AC
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(Citiți în
România

pag. a IV-a cronica-întîlninii de scrimă-tineret
— Bulgaria)

8

i.
$

::ț:j

....W?

in prima zi a maratonului baschetbalistic de la Constanța

Steaua a întrecut pe Universitatea Timișoara
CONSTANȚA, 22 jprin tele

fon de la trimisul nostru).
Rapid și Politehnica Cluj 

au deschis „ostilitățile" celui 
de-al treilea turneu, progra-

Rezultatele de vineri : 
Rapid — „Poli." Cluj 
86—72 ; Dinamo — Farul 
97—65 ; „Poli.” Brașov — 
,.U“ Cluj 50—82 ; I.C.H.F. -- 
I.E.F.S. 63—57 ; „U“ Timi
șoara — Steaua 66—69.

Programul de sîmbătă ■ 
„Poli." Cluj — Dinamo : 
Farul — „U" Timișoara ;
Steaua — „Poli.” Brașov : 
I.E.F.S. — „U" Cluj ;
I.C.H.F. — >,Poli.” Galați ; 
„Poli." Buc. — Rapid.

Clasamentul după 20 de 
etape : 1. Dinamo 38 p, 2. 
„Poli." Buc. 34 p (din 19 
meciuri). 3. Steaua 34 p. 4. 
„U“ Timișoara 33 p. 5. Ra
pid 32 p. 6. .,U“ Cluj 31 p. 
7. I.C.H.F. 30 p. 8„ „Poli.” 
Galați 29 p (din 19 meciuri). 
9. I.E.F.S. 27 p, 10. „Poli." 
Cluj 24 p, 11. „Poli.” Bra
șov 23 p, 12. Farul 22 p.

ții și-au materializat ambi
țiile într-o diferență de 12 p 
(39—27) pe tabela de marcaj, 
lăsîndu-ne să întrezărim o 
primă surpriză de proporții, 
am avut din nou prilejul de 
a urmări puternicul forcing 
feroviar,

Chemați la ordine de că
tre experimentatul lor antre
nor (G. Avaehian), jucătorii 
Rapidului ne-au oferit o re-

priză de 60 p, în 
sufocat

care și-au 
adversarii, 

puterilor.
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mât în Sala sporturilor din 
localitate, care va încheia 
turul 'doi al campionatului 
național masculin.

După 20 de minute de bas
chet modest, în care studen-

PE AGENDA ACTUALITATII FOTBALISTICE
POLITEHNICA IAȘI A PLECAT ÎN AFRICA

realmente 
ajunși la capătul

★
Mai reținut în 

ofensive, dar pe deplin suve
ran în recuperările la panou, 
talentatul pivot al campioni-

Adrian VASILIU 
______________________ J 

(Continuare' in ipaq. a 4-a)
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MECIUL UNIVERSITATEA BUCUREȘTI»

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

Era soâre, la Sibiu, zilele tre
cute. Gheața patinoarului na- • 
tural din curtea, clubului spor
tiv muncitoresc' începuse 
se înmoaie. Totuși, copiii — 
mari amatori de patinaj — 
nu se hotărau să meargă 

acasă
Foto : Dragoș NEAGU

să

domină ultimul
Duminică, la Cluj începe al 

treilea turneu de sală — și ul
timul — al celui de al doilea 
tur al campionatului feminin 
de handbal, divizia A. Finișul 
activității pe teren acoperit 
pune în fata fruntașelor pro
bleme deosebit de dificile. Ast
fel, chiar mîine, la ora 18,30, 
în Sala sporturilor de pe ma
lul Someșului, se dispută der- 
by-ilî camssionatului : Univcr-

turneu de sală la handbal feminin
pioa-na „en titre". Se așteaptă 
ca meciul să fie „tare". ambele 
echipe dorind cu ardoare vic
toria. Intrucît cele două for
mații se află la egalitate de 
puncte, victoria uneia dintre 
ele ar duce la departaiare în 
fruntea clasamentului. Desigur, 
este foarte greu de spus cine 
va învinge. Ambele echipe 
sint îndreptățite să aspire la 
victorie și, tocmai din aceas.

5-11 FEBRUARIE, LA BUCUREȘTI

Ieri dimineață, echipa de 
(fotbal Politehnica Iași a ple- 
'cat intr-un lung turneu de 
pregătire prin cîteva țări de 
pe continentul african.

în perioada 24 ianuarie — 
20 februarie, fotbaliștii ieșeni 
vor susține circa șase partide 
(s-ar putea să se perfecteze 
ei alte jocuri) în Ghana, Con
go (Kinshasa), Congo (Braza- 
ville) și Nigeria.

Au făcut deplasarea jucă
torii Costaș, lordache., Romi- 
lă, Gavrilă, lanul, Stoicescu, 
Alecu, Pal, Goliac, Simionaș, 
Marica, M. Mărdărescu, Incze,

Lupulescu, Cuperman, Moldo
veana. Lotul e însoțit de V. 
Mărdărescu și Em. Avasâli- 
chioaie (antrenori), T. Vlad 
(medic), I. Crudu și C. Bi- 
rică (conducători).

înainte de plecare, antreno
rul V. Mărdărescu ne-a de
clarat : „Mai întii, aș vrea să

mulțumesc, pe această cale, 
conducerii C.N.E.F.S. și Fe
derației de fotbal pentru po
sibilitatea ce au oferit-o echi
pei ieșene de a efectua un a- 
semenea turneu. Vom încerca 
să răspundem încrederii acor
date printr-o bună comporta
re. Acolo, în condițiile de cli

Apoi, )a 3 februarie, timișo- 
rencele vor susține, la Copen
haga, meciul retur din C.C.E. 
cu campioana Danemarcei. 
Vor reuși, oare. Neghină, Popa, 
Metzenrath, Simo și colegele 
lor să reziste acestui maraton?

La fel de interesantă este 
și lupta pentru evitarea re
trogradării. în revenire 
portul Rozaliei Șooș este din 
ce în ce mai evident), Mure
șul Tg. Mures va întîlni Rul
mentul Brașov, I.E.F.S. și Vo
ința Odorhei. de rezultatele 
obținute în aceste. partide de- 
pinzînd în bună măsură dacă 
echipa din Tg. Mures va rămî- 
ne sau nu în divizia A. Sint 
meciuri erele, așa îneît orice 
pronostic este hazardat.

în general, cele trei zile (în 
care sint programate 15 partide) 
de handbal de la Cluj vor oferi 
întreceri dîrze, meciuri de 
mare luptă.

Turneul internațional
universitar

de tenis de masa

3

(a-
în prima jumătate a lui 

februarie (5—11), Capitala va 
găzdui o competiție de tenis 
de masă de anvergură î Tur
neul internațional universitar. 
Organizat de către U. A. S. R., 
— sub auspiciile F. I. S. U. — 
concursul va reuni la start 
sportivi (studente și studenți) 
din numeroase țări. întrecerile 
se vor disputa în sala 
Floreasca, ia toate cele șapte 
probe clasice (două pe echipe 
și cinci individuale).

(Continuare în pag. a 3-a)

ASTĂZI, LA PATINOARUL „23 AUGUST"

JUNIORII ROMÂNI INVITAȚI 
LA „CUPA DUNĂRII"

LA LIMA: Dinamo București a dispus cu 1-0 de 
combinata cluburilor Alianza-Deportivo Municipal

LIMA 22 (Agerpres). Echipa 
de fotbal Dinamo București 
a susținut al doilea meci în 
cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în America de Sud. 
Fotbaliștii bucureșteni au 
întilnit la Lima o selecționată

a cluburilor Alianza și Depor- 
tivo Municipal. La capătul 
unui joc interesant, Dinamo 
București a obținut victoria 
cu 1—0 (1—0), prin golul mar
cat de Doru Popescu în 
min. 22.

■

Simona Afflhir principala realizatoare a Universității Bucu
rești — șutează puternic la poarta Confecției

sitatea București — lider actu
al al diviziei A joacă cu U- 
niversitatea Timișoara — cani-

de 
din

' La Federația română 
fotbal a sosit o invitație 
partea forului similar ceho
slovac privind participarea li
nei echipe române de juniori 
la cea de-a VH-a ediție a 
,,Cupei Dunării", ce urmează 

se desfășoare la Bratisla- 
înitre 7 și 9 mai. Invita- 
a fost acceptată și urmea- 
să se stabilească echipa

ta cauză, este posibil 
zultat de... egalitate.
Universitatea Timișoara, 
abia începe. Marți, echipa prof. 
Constantin Lacbe 
fruntat pe a treia 
mația I.E.F.S. și 
să intre în lupta

un rc- 
Pentru 
„greul"

are de în- 
clasată, for- 
ea hotărită 

pentru titlu.

A venit și ziua derbyului, 
a singurului derby care 
animă campionatul de ho
chei ! Astăzi, la ora 18,30 vor 
ieși pe gheața patinoarului 
artificial echipele 
și DINAMO.

învingători 
două întîlniri 
steliștii — în

STEAUA

în
(5-1 

cazul

primele 
și 4—1), 

unui nou

succes — își asigură practic 
titlul. Dar Dinamo, deși e- 
voluează la această oră sub 
valoarea campionilor, a găsit 
totdeauna în meciurile cu 
Steaua resurse nebănuite, s-a 
mobilizat și a făcut partide 
bune.

în deschidere, de la 
16, Avîntul Miercurea 

în— I.P.G.G. 
pentru

aflate 
locul III.

ora 
Ciuc 
lupța

Două noi recorduri in „Cupa semicentenarului'” CLASAMENTUL

să 
va 
ția 
■ză
respectivă.

Competiția
de volei

de la Piatra Neamț
PIATRA NEAMȚ, 22 (prin tele

fon). — în sala Ceahlăul a con
tinuat turneul feminin de volei 
dotat cu „Cupa Semicentenarului", 
în etapa a Il-a s-au întilnit echi
pele I.E.F.S. — Farul și C.P.B. — 
Ceahlăul. în primul joc voleiba
listele de la I.E.F.S. au ciștigat cu 
3—1 (11. —12. 15, 7) disputa cu Fa
rul. După două seturi echilibrate 
în care victoria a alternat, am a- 
sistat la o luptă strînsă în setul 
al treilea. Farul cedînd în pre
lungiri, după ce condusese cu 
14—11 și avusese de mai multe ori 
setbal. în ultimul set. echipa 
bucureșteană cu trei jucătoare 
din lotul național (Marinescu, 
Cengher, Ghiță) în teren s-au 
impus clar. S-au remarcat de la 
I.E.F.S. aceste trei componente ale 
lotului național, iar de la Farul: 
Emilia Cernega și Doina Biji. Au 
arbitrat foarte bine Adrian Popa 
și Mihai Neamțu din Piatra 
Neamț.

în cealaltă partidă, Ceahlăul a 
întâlnit pe C.P.B., Victoria a re
venit după o dispută echilibrată 
bucureștencelor cu 3—2 (14, —3, 
12, —8. 9).

Turneul continuă.
C. NEMȚEANU — coresp., 

principal

In sistemul nostru de edu
cație fizică, asociația spor
tivă constituie unitatea or
ganizatorică de bază, prin 

intermediul căreia se realizează 
atragerea tineretului și adulților 
la practicarea exercițiilor fizice Și 
sportului de masă, la creșterea 
performanțelor sportive. îndepli
nirea la un nivel superior a aces
tor cerințe presupune existența 
unor asociații sportive bine con
solidate din punct de vedere or
ganizatoric. cu o prezență activă 
și creatoare în întreprinderea, in
stituția, școala, satul sau comuna 
în care funcționează, precum și cu 
o conducere competentă, plină de 
inițiativă și pasionată pentru pro
bleme sportive.

în actuala organizare a mișcării 
sportive, asociațiile sportive se 
bucură de sprijinul direct al or
ganelor sindicale și U.T.C., al con
ducerilor școlilor, al cooperației 
meșteșugărești, precum și al altor 
organizații care pot determina 
atragerea maselor largi în diverse 
și variate forme ale educației fi
zice și sportului de masă cu as
pect recreativ șț competitions»!, 
contribuind astfel la întărirea să-

Oaspeții Bucureștiului vizează locuri fruntașe
•La ora la care cititi aceste 

rînduri. cele peste două sute 
de echinaie care au luat star
tul în Raliul Monte Carlo (nu 
știm încă numărul exact al 
celor care au renunțat în ulti
mul moment) gonesc spre Mo
naco. unde urmează să so
sească luni după-amiază. 
Ora tîrzie (0,46) la care 
s-a dat 'astă-noapte star
tul celor trei echipaie care au 
ales ca loc de plecare orașul

ne dă posibili- 
furnizăm amă-

București, nu 
tatea să vă 
nunte.

în cursul zilei de ieri am 
avut, însă, ocazia să stăm de 
vorbă cu componentii celor 
trei echipaie care se pregăteau 
să înfrunte cei 3 387 km ai 
traseului ales.

Binecunoscutul echipai bul
gar al fraților Cittbrikov, cam
pion balcanic în 1970, concu
rează și de data aceasta pe o

mașină Alpini Renault 
însoțit la drum de o 
de asistentă (Renault 
care sint transportate 
altele și citeva seturi 
velope prevăzute cu mai mul
te sau mai puține... cuie. 
Deși participă pentru a doua 
oară la acest mare raliu (a 
mai concurat în 1969, cînd a 
terminat în primii 20), Ilia

■ • ■
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la patinaj viteză
Steaua 
Dinamo 
A viatul M.

si este 
mașină 
16). ia 
printre 
de an-

(Continuarer in pag. a 4-a)
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Echipajul fraților llia și Rola Ciubrikoo surprins ieri la sediul A.C.R., unde funcționează 
secretariatul Raliului Monte Carlo pentru startul Inicureștean

Foto : N. DRAGOȘ

La începutul unei noi etape
in activitatea asociațiilor sportive
nătății cetățenilor, la petrecerea 
.'timpului lor liber în mod plăcut 
și util.

Experiența de pînă acum ne-a 
demonstrat că atît timp cit în în
treprinderi, instituții, la sate, în 
școli, în cooperația meșteșugăreas
că, activează președinți de asocia
ții sportive bine pregătiți, oameni 
cu autoritate și experiență șl, mai 
ales, pasionați. întreaga muncă se 
desfășoară în mai bune condlțium. 
Acest lucru a ieșit in evidentă 
și cu pr.lejul desfășurării recente
lor adunări ale activului de bază 
din cadrul asociațiilor spori.ve 
pentru analiza activității Și desem
narea organelor de conducere.

Avem în mișcarea sportivă mulți 
, președinți al asociațiilor sportive 
care au învățat să organizeze ac

tivitatea sportivă in mod concret, 
unii dintre ei cu o experiență de 
peste 10—15 ani. Prin munca 1 >r 
pasionată, aceștia și-au cîștigat 
un binemeritat prestigiu și încre
derea maselor de sportivi, reușind 
să realizeze, cu participarea co
lectivului de muncă și cu spriji
nul conducerilor diferitelor unități, 
lucruri deosebite pe linia bazei 
materiale cu mijloace și forțe lo
cale. In munca asociațiilor spor
tive se întîmp.nă, însă, uneori și 
multe greutăți, mtrucît nu peste 
tot dispunem de ceea ce este 
necesar pentru a realiza o largă 
participare a maselor la activi
tatea sportivă de masă. Uneori 
lipsește înțelegerea și sprijinul, 
alteori consiliile asociațiilor spor-

tlve sînt inactive, nu dau dovadă 
de inițiativă, nu găsesc căile și 
soluțiile de rezolvare concretă a 
diferitelor probleme.

Avînd în vedere cele subliniate, 
instruirea și perfecționarea cunoș
tințelor membrilor consiliilor și, 
în primul rînd, ale președinților 
asociațiilor sportive constituie una 
din sarcinile de bază ale actualei 
etape, problemă ce va trebui so
luționată cu mult mai bine decît 
pînă acum. Un element în plus 
care reclamă această cerință, se 
referă și la faptul că aproape pes
te tot s-au încheiat. adunările a- 
sociațiilor sportive în care s-a 
făcut analiza activității și au fost 
desemnate organele de conducere.

în baza unor măsuri comune, în 
perioada lunilor ianuarie și fe
bruarie a.c. este necesar ca în

prof. Popa IOVIȚÂ 
șeful secției organizare și control 

din cadrul C.N.E.F.S.

(Continuare in vag. a 3 aj

Clubul sportiv Mureșul Tg. Mu
reș a luat frumoasa inițiativă de 
a organiza în preajma 
campionatelor naționale de 
tinaj viteză, un. concurs J 
trofeul ...'..l.__
întrecerile, desfășurate pe 
lacului Ciucaș din Tușnad 
reunit alergători de toate 
goriile din București, Sibiu, 
și Brașov. Iată cîștigătorii :

Seniori — ileana Antal (Dinamo 
București) 176,650 p și Victor ,Se- 
tirescu (Dinamo București) 146.966 
p ; juniori mari — Roxana Salade 
(C.S.M. Cluj) 174,300 P și Eugen 
Imecs (Agronomia Cluj) 149,066 p ; 
juniorț mici — Sanda Frum (Me
talurgica Sibiu) 117,700 p și Vic-

finalelor 
pa- 

dotat ev. 
„Cupa semicentenarului".

■ " pista
au 

cate- 
Cluj

tor Ciolacu (Metalurgica Sibiu) 
106,233 p ; copii I — Anca Vîrbă- 
nescu (Metalurgica Sibiu) 135.700 
p șj Ladislau Foct-Fodor (Mureșul 
Tg. Mureș) 108,750 p ; copii II — 
Carmen Dragoman (Metalurgica 
Sibiu) 99.390 p și loan Opincaru 
(Metalurgica Sibiu) 93,700 p.

Cu acest prilej, tinerii alergă
tori Carmen Dragoman (Metalur
gica Sibiu) și Zoltan Sandor (Di
namo Brașov) au realizat două 
noi recorduri. Prima a alergat 
300 ir» (copii II) în 35,5 (v.r. 37,1), 
iar brașoveanul a parcurs 1000 
m (juniori II) în 1:40,7 (v.r. 1:43,8).

Clasamentul pe echipe : Mure
șul Tg. Mureș 46 p, 2. Metalurgica 
Sibiu 40 P. 3, C.S.M. Cluj 24 p.

I.P.G.G.
Agronomia 
Avîntul Gli.

12
14 

Ciuc
12
12

9
15

12
12

4
3
3
0

0
0
2
3
0
1

0
2
6
6
6

14

121—11
115—33

52—77
41—59
38—64

33—156

24
24

10
9
6
1

RUGBYȘTII
DE LA DINAMO BUCUREȘTI 
JOACĂ LA PAU (Franța)
Sîmbătă, la Pau. echipa de 

rugby Dinamo București sus
ține cel de al doilea meci din 
cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Franța. Adver
sară, echipa Section Paloise.

I
I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
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COMITETELE DE SPRIJIN

ALE SPORTULUI LA SATE

F ormulă cu largă circulație, comi
tetul de sprijin reprezintă peste 
tot elementul uman de susținere a 
unei activități, format din coali
ția unor forțe simpatizante. Ter
menul a fost acreditat și in spor- 

în peisajul lui să'esc, 
dat fiecare asociație 
ocrotită de un astfel

tul nostru, în special 
unde la un moment 
sportivă urma să fie 
de comitet.

în capitolul IV, 
finale, al Legii sportului, articolul 26 men
ționează : „în comune se organizează co
mitete de sprijinire a activității sportive, 
alcătuite din reprezentanți ai organelor 
locale ale administrației de stat, coopera
tivelor agricole de producție, întreprinde
rilor agricole de stat, stațiunilor de mașini 
și tractoare, școlilor".

Prevăzute de lege, comitetele de sprijin 
au fost organizate, dar fie că s-au născut 
devitalizate, fie că după citeva luni de 
activitate s-au destrămat lent, cert este 
că ele n-au reușit să ajungă, niciodată la 
înălțimea ideii din care au descins. Desi
gur cele cîteva excepții nu pot infringe o 
constatare de ansamblu de loc reconfor
tantă. Comitetul de sprijin al asociației 
sportive din comuna Săbăuani, județul 
Neamț, de pildă, a realizai lucruri exce
lente, aducînd sportul local în stare de 
efervescență. Dar puține alte nume ar mai 
putea fi rostite în rînd cu el. în majori
tatea cazurilor, comitetele sint organisme 
prea puțin active. Ultima confirmare pri
mită în acest sens este mărturia tovarășei 
Elisabeta Orosz, șefa secției sport, turism 
și pregătire militară a Comitetului jude
țean U.T.C.-Bihor, care spunea că sportul 
satelor acestui județ este handicapat de

cuprinzind dispoziții

atitudinea vegetantă a comitetelor de 
sprijin.

Precum se observă din paragraful legii, 
în nucleele acestea menite să susțină acti
vitatea consiliului asociației sportive so 
preconizează să intre notabilitățile comu
nei, satului, adică oameni în stare să 
rezolve o sferă de probleme decisive pen
tru ansamblul activității sportive locale. 
Desigur, oamenii aceștia nu sint obligați 
să acționeze. Nu sint nici măcar obligati 
să facă porte dintr-un comitet de sprijin. 
Legea prevede înființarea acestor organis- 
me-pîrghie, dar de aici încolo ele trebuie 
să se încropească, să existe și să se ma
nifeste pe baza unei energii afective. Fără 
această energie, fără convingerea că 
printre responsabilitățile scrise și nescrise 
ale fiecărui om cu vază din satul romă-ale fiecărui om cu vază din satul 
nesc există și aceea de a facilita tinere
tului practicarea sportului, nu vom ajunge 
la randamentul pe care formula comite
tului de spri|in a atins-o pe alte meri
diane ale vieții sociale, politice etc.

Este necesar să se gîndească și să se 
întreprindă ceva penlru renașterea, pentru 
inserția lor reală in viața sportivă a satu
lui. Ignorîndu-le, forurile în drept, menite 
să se aplece afent pesle activitatea lor, 
nu fac decît să cronicizeze o atmosferă 
de minor interes, nu se opun la pierderea 
unor capacități rămase la distanță de cei 
ce au nevoie de ele. Reanimarea comite
telor de sprijin ale asociațiilor sportive de 
la sale nu e o treabă simplă. Dar oricîte 
eforturi ar pretinde, ni se pare că ele vor 
fi ulterior amortizate prin beneficiile ce se 
vor aduna în bugetul sportului sătesc.

Romulus BALABAN
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CUPA UNIRIIION SÂNTEI DOMINA IN

In partida Foto: Theo MACARSCHIde ieri, î. Sântei a obținut o nouă victorie
de partide 
în cadrul 
cîteva au

Dintre cele 20 
desfășurate ieri 
„Cupei Unirii" 
reținut în mod special aten
ția puținilor spectatori pre
zenți în sala din Calea Piev- 
nei. Ionel Sântei — după ce 
a reușit să cîștige destul de 
greu primul 
C. 
în 
l-a 
că 
întrecerii îl va avea, 
ca adversar pe N. Mirea. Și 
lui Gh. Boaghe i-a fost dat 
să treacă prin momente de 
emoții. Primul set din par
tida du Călin Ionescu i-a 
revenit cu 6—3. Dar tînărui 
său partener- nu a depus 
ușor armele. In setul al doi
lea s-a menținut tot timpul 
la numai un ghem diferen- 
------------------------------- !

Dima — 
cel de al 

cîștigat 
favoritul

set (7—6) la 
s-a impus ușor 
doilea, pe care 

cu 6—3. Astfel 
numărul 1 al 

astăzi.

ță. și numai experiența mai 
mare și plusul de rezistență 
i-au permis lui Boaghe să 
cîștige. Rezultat final : 
Boaghe — Ionescu 6—3, 7—5. 
Alte rezultate: N. Mirea — 
S. Basarab 1—6, 7—6, 6—2, 
R. Bădin — A. Suto W. O..- 
Z. Nemeth — I. Galamboș 
6—1, 7—5, V. Marcu — M. 
Cociuban 6—0, 6—2.

Virginia Ruzici •— jucînd 
ieri foarte bine — s-a im
pus încă de la primele 
schimburi de mingi în fața 
adversarei ei, Monica Nun- 
weiller. Dacă Ruzici va evo
lua cel puțin ia același ni
vel. este foarte posibil ca în 
întîlnirea. cu Valeria Balaj 
să termine iarăși victorioa
să. Cîteva rezultate : Agneta 
Kun — Anca Floreșteanu 
6—1, 6—3, Mariana Nunweil-

ler — Mariana Ilie W. O., 
Virginia Ruzici — Monica 
Nunweiller 6—3, 6—4.

Astăzj meciurile încep Ia 
ora 8.

O dată cu Balcaniada de la 
Varna, lotul reprezentativ fe
minin a încheiat un ciclu de 
activitate început la campio
natul european din Sicilia, în 
1968. In acest interval, com
ponentele lotului au fost, cu 
mici oscilații, cam 
(Taflan. Racoviță, 
Ciocan, Savu, Diaconescu, Va- 
silescu, Gugiu) și s-au stră
duit să aibă o evoluție cît. mai 
bună, obținînd unele rezulta
te remarcabile. La competi
țiile oficiale, campionatul eu
ropean din Olanda, campio
natele balcanice, nu au rea
lizat, însă, rezultatele aștep
tate.

Această situație impune o 
transformare radicală a lotu
lui prin depistarea, selecțio
narea și pregătirea unor ele
mente tinere, susceptibile de 
progres, care să corespundă 
cerințelor baschetului feminin 
modern ca talie, cunoștințe 
tehnico-tactice individuale la 
un nivel superior, calități mo
rale și de voință deosebite. 
Turneul divizionar A în
cheiat recent în Capitală a 
demonstrat că, din fericire, 
aceste elemente există și ur
mează ca ele să fie pregătite 
planificat, sistematic, cu un 
volum mare de lucru, cu in
tensitate și complexitate, cu 
metodele și mijloacele cele 
mai indicate. După întreceri
le din Capitală, am și

aceleași 
Pruncu,

marcat cîteva dintre aceste 
jucătoare care intră în vede
rile noastre (Popov, Tita, Sza
bo, Iftimie de la I.E.F.S., 
Nedelea, Vasiliu de la Voința 
Brașov, T. Rădulescu, fonaș
— Voința București, Balai, 
Mi.halik, Dobosi — Sănătatea 
Satu Mare, Roca, Vigh — 
Crlșul Oradea,Gugu -r- Con
structorul, Tal — Rapid ș.a.) 
urmînd ca și Ia turneele de 
la Tg. Mureș și Oradea să 
depistăm jucătoare pe posturi: 
pivoți peste 1,80 m, extreme- 
pătrunzătoare între 1,75 m — 
1,80 m șl fundași-coordona- 
tori peste 1,68 m. în afara 
baschetbalistelor din difizîa 
A, străduința noastră de a 
depista și pregăti jucătoare 
capabile să se ridice Ia un 
nivel internațional se extin
de și la formațiile din divi
zia B și din campionatul na
țional al elevilor și juniori
lor unde evoluează sportiv? 
cu reale perspective (Goian

— 1,88 m de la Rapid. Opriș —
1,86 m de la Voința Tg. Mu
reș, L. Rădulescu și Roșianit 
de la Liceul nr. Capotă

de la Școala sportivă nr. 2 
ș.a.), dar care nu sînt. încă, 
apte pentru întreceri inter
naționale. Din păcate, unele 
dintre aceste jucătoare se 
pregătesc prea puțin la clu
burile lor. Noi vom căuta să 
rezolvăm situația, astfel ca 
ele să poată face zilnic an
trenamente individuale și să 
devină cît mai curînd cores
punzătoare echipei naționale. 

Este cert că avem perspec
tive pentru alcătuirea unui 
nucleu de bază nou care să 
fie pregătit cu .mare atenție, 
cu un volum mare de lucru, 
conform cerințelor baschetu
lui modern. în acest fel vom 
crea un lot care să ne repre
zinte mai bine la viitoarele 
confruntări internaționale. 
Dorim ca turneele divizionare 
din săptămînile următoare să 
confirme așteptările gîndin- 
du-ne mai cu seamă, la 
baschetbalistele tinere vizate 
pentru a fi selecționate

prof, Sigismund FERENCZ
— antrenor emerit —

N. R. : Apreciem spiritul 
înnoitor cu care prof. Fe- 
rencz revine la cîrma echipei

naționale de baschet feminini 
după o absență de doi aaK 
și sperăm ca bunele lui in
tenții să aibă roade cît mai 
bogate. Pentru aceasta, este 
necesar ca toți antrenorii for
mațiilor de senioare și de ju
nioare să-și aducă aportul, iu 
primul rînd prin asigurarea 
unei pregătiri cît mai exi
gente a sportivelor ce vor fi 
selecționate sau cu perspecti
ve de a fi promovate în re
prezentativa țării. în aceste 
momente în care baschetul 
nostru se află într-o situație 
precară, rezultatele pe plan 
internațional sînt mediocre și 
uneori chiar submediocre. U- 
nitatea antrenorilor în a pre
găti tinerele jucătoare Ia ni
velul cel mai înalt trebuie 
să constituie o condiție e- 
sențială, de care sîntem con
vinși că se va ține seama. 
Pe de altă parte, înseși ju
cătoarelor li se cer deplină 
dăruire, perseverență și am
biție de afirmare, calități ce 
au caracterizat generația 
baschetbalistelor care au ri
dicat nu de mult echipa 
României printre fruntașele 
Europei.

ASTAZI Șl MIINE CONCURSURI LA SINAIA
care stră- 
dtsputa — 
concursuri
SEMICEN-

Pe pantele munților 
Juiese Sinaia se vor 
azi și mîine — două 
de schi.

Cel de astăzi, „CUPA
TENARULUI", este organizat de 
comisia de schi a CJEFS Prahova 
și constă într-un slalom uriaș ce 
se va disputa pe Valea lui Carp. 
El este deschis atît seniorilor cit 
și juniorilor (băieți și fete) și va 
aduce la start pe cei mal buni 
specialiști ai probelor alpine. Lip
sește doar echipa militară aflata 
la Zakopane. Este interesant de 
urmărit în special comportarea 
juniorilor Alex. Bogdan. Marian 
Burchi, Petre Soiu, Nuți Dege
rata și Nela Simlon care mtlne 
— însoțiți de antrenorul Cornel 
Tăbăraș —, vor pleca în Iugo
slavia pentru a partfcfna la Cri
teriul european al juniorilor, iar 
după aceea vor mal lua startul 
Ia un conoura» international — 
tot pentru junioriorganizat în 
Cehoslovacia.

Menționăm că slalomul uriaș de 
astăzi se va disputa, că ș! cel 
de săptămîna trecută, în două 
manșe.
•—---------------- •--------- ------------------

Mîlne, în Poiana Stlnli, se va 
disputa a II-a etapă a „CUPEI 
SPERANȚELOR", concurs rezer
vat copiilor și în care sînt incluse 
atit probe de fond cît și probe 
alpine.

Tenia de maaă-

MARIA ALEXANDRU
Șl DORIN GIURGIUCĂ
LIDERI ÎN CLASAMENTELE

NAȚIONALE
Biroul 

masa a 
(alcătuit de comisia respectivă de 
clasificări) celor mai buni jucă
tori. Iată ordinea stabilită :

Femei : 1. MARTA ALEXANDRU 
(Progresul București) — campionă 
republicană, 2. Eleonora Mihalca 
(Politehnica Timișoara). 3. Cajr- 
men Crișan (Politehnica Bucu
rești), 4. Magdalena Lesa! (Voin
ța Arad). 5. Viorica Ivan (Loco
motiva București), 6. Maria Ro
rodt (Rapid Brașov). 7. Mlhaela 
Lunțeanu (Voința București). 
Lidia Iile (Spartac București).

Bărbați: 1. DORIN GIURGTUCA 
(C.S.M. Cluj) — campion republi
can, I 
Arad), 
(Voința Cluj), 
(Politehnica București). 5. Sergiu 
Luchian (Progresul București), 6. 
Șerban Doboși (C.S.M. Cluj), 7. 
Gheorghe Teodor (Politehnica 
București). 8. Tiberiu Covaci 
(Voința Arad), 9. Marius Demlan 
(Voința Arad), 10. Mlhai Ancei 
(Voința Brașov). 11. Virgil Sin- 
deanu (Progresul București), 12. 
Gheorghe Naftali (Comerțul Tg. 
Mureș), 13. Nicolae Stelian (Po
litehnica București), 14, Adrian 
Simandan (Politehnica Timișoara), 
15. Frandse Hidveghl (Voința 
Cluj), 16. Laurențiu Gheorghiu 
(Voința Brașov).

federației de tenis de 
aprobat clasamentul

8.

2. Adalbert. Rethi (Vdința
3. Gheorghe Coblrzan

4. Silviu Dumitriu

De
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OLIMPIADA ALBĂ 
A VĂII JIULUI

Printre numeroasele acțiuni 
sportive organizate pentru pionie
rii șl școlarii din județul Hune
doara s-a numărat și „OLIMPIA
DA ALBA A VĂII JIULUI", ini
țiată de Consiliul județean al or
ganizației pionierilor, Consiliul 
municipal Petroșani, al organiza
ției pionierilor. Inspectoratul șco
lar județean șl CJEFS. Competi
ția a reunit aproape 150 de par
ticipant!, finallștl al cupelor „PA
TINA FERMECATA", „SĂNIUȚĂ 
ZBURĂTOARE", ca și alțl invi
tații din județele limitrofe.

Demn de relevat este ceremo
nialul 
această interesantă acțiune, 
avînd multe ounce 
nare 
țiile — cu cel olimpic.

Cabana Straja a găzduit coti 
Curenții la probele de sen! fond 
și slalom, patinoarul „Preparato
rul", pe „așii gheții", tar pîrtia 
de la grupul școlar minim Ltiper.i 
pe cei . mai buni condu-.ători de 
tsăniuțe. După trei zile de intre- 
ceri, i,CUPA OLIMPIADA ALBA

sub care s-a aesfășurat 
el 

___  ...... de asemă- 
— firește, pastrfnd oropor-

Ion GAVRILESCU

ACTUALITĂȚI
TURNEUL DE LA KLIPAN 
INAUGUREAZĂ SEZONUL 

INTERNAȚIONAL
Miercuri va pleca în Sue

dia un lot de sportivi români 
care va participa la tradițio
nalul turneu de lupte greco- 
romane din orașul Klipan. 
Este prima participare inter
națională a luptătorilor noștri 
în noul sezon competițional.

CAMPIONATELE
ȘCOLILOR SPORTIVE

La sfîrșitul săptămînii vi
itoare va avea loc la Bucu
rești, în sala Rapid, a doua 
ediție a finalelor campiona
telor școlilor sportive la lup
te greco- romane și libere. 
Vor fi prezenți la întreceri 
reprezentanți ai școlilor spor
tive din București, Sibiu, Bra-

SP£RANF£ CONF/RMA7T

DUPĂ MECIUL CU FRANȚA

fO'it

Prima întîlnire internațională 
de haltere a anului, desfășurată 
miercuri seara la Ploiești intre 
reprezentativele. României și 
Franței poate fi considerată to
tuși de bun augur pentru ti
nerii noștri halterofili. Deși în
vinsă la limită (5—4). echipa
tării noastre s-a prezentat în 
general bine pregătită, și chiar 
rezultatul final 'i-ar fi putut fi 
favorabil ©<4«Sau3chiar. 4>—3). 
dacă Dumitru Constantin și 
Iosif Palincaș nu ar fi ratat ul
timele încercări la ..aruncat". 
Dumitru Constantin nu a ridi
cat bara de 152.5 kg în cele 
două încercări (prima a
foarte aproape de a o fixa dea
supra capului), și nici Palincaș 
nu a reușit 155 kg. în caz de 
reușită, echipa României și-ar 
fi înscris în palmares o pre
țioasă victorie în compania va
loroasei reprezentative franceze. 
Dar. cum în oricare întrecere 
sportivă ratările sînt obișnuite, 
rezultatul final a rămas de 
5—4 în favoarea oaspeților. O 
infrîngere — putem spune fără 
nici o ezitare — onorabilă.
REZULTATE MULȚUMITOARE

Avînd în vedere 
lipsa de experiență 
fililor noștri putem 
miți de rezultatele 
sele lor. în special __ _ 
riile mici. în care reprezentan
ții noștri au obținut 4 victorii, 
rezultatele sînt bune. Dar. unele 
din acestea ar fi putut fi su
perioare. referindu-ne îndeo
sebi la Marian Grigoraș. care 
la „împins” a ratat două în
cercări obținînd un rezultat cu 
7.5 kg sub posibilitățile sale. 
Majoritatea naționalilor noștri 
s-au comportat mai bine de
cît la Balcaniada de la Istanbul 
și acest lucru denotă seriozi
tatea cu care au muncit in 
ultima vreme.

TINEREȚEA — UN MARE 
AVANTAJ

La categoriile mari de greu
tate se observă însă o rămînere

în urmă fată de performanțele 
internaționale. Există însă o 
explicație , plauzibilă : Palincaș 
are Mate 19. Pop 21,
și Dșa,c 21. Acesta din urmă, 
la super-greă. ă înregistrat în 
ultimele 6 luni un progres de 
60 kilograme ! Antrenorul eme
rit Ștefan Petrescu ne spunea 
că tinerețea este marele ațu al 
lotului nostru și dacă elevii pe 
care-4- -pa&gătește vor înțelege 
că numai prin muncă, perseve
rență și răbdare se obțin ma
rile performanțe. <-l este con
vins câ aceste elemente se vor 
ridica la nivelul cerințelor in
ternaționale.

Președintele, Federației fran
ceze de haltere și culturism M 
Bovi. cit și antrenorul echi
pei Franței H. Michaund. au 
caraterizat în felul următor pe 
reprezentanții țării noastre : 
„Aveți un tineret ele aur. Vîrsta 
pledează pentru viitorul lor 
strălucit. Munciți cli pasiune cu 
ei și veți culege cele mai fru
moase roade".

DESPRE OASPEȚI 
Șl ORGANIZARE

șov, Constanta, 
' va, Iași, Galați

Arad, Craio- 
și Brăila.

PROGRAMUL DIVIZIEI A

.Marți 26 ianuarie, la sediul 
federației, este programată 
tragerea la sorți pentru sta
bilirea programului campiona
telor diviziei A, care vor în
cepe la 22 (libere) și, respec
tiv, 28 februarie (greco-ro- 
mane).

Prima gală 
a anului, 

în Capitală
Sîmbătă, de la ora 18,30, 

se va disputa în sala clubu
lui Gri vița Roșie o reuniune 
de box, cu caracter de veri
ficare a sportivilor (juniori 
și seniori) ce vor participa 
la faza municipală a cam
pionatului republican indivi
dual. Gala, organizată de a- 
sociația Grivița Roșie, va 
reuni între corzi 30 de pugi- 
liști. Iată cîteva meciuri din 
program : E. Chiru (Olim
pia) _ M. Sipoș (Spartac). 
A. Butoi (Steaua) — M. 
Staicu (IDEB), S. Alexe (Gr. 
Roșie) — Gh. Ene (Poșta), 
Gh. Tudose (Steaua)

Dinu (Semănătoarea).

V1TEZIȘTII ÎȘI DISPUTĂ
lncepînd de azi, pista la

cului Ciucaș va fi locul de 
întîlnire al patinatorilor de 
viteză care au reușit să se 
califice din etapele județene 
pentru finala pe țară a cam
pionatelor naționale.

Spre deosebire de anii tre- 
cuți, vremea a ținut cu vite- 
ziștii aflați la Tușnad, ofe- 
rindu-le gheată necesară pre
gătirii și participării la di
verse concursuri. Prin ur
mare avem toate motivele să 
sperăm că ultimele întreceri 
ale campionatelor vor fi viu 
disputate.

în program figurează pro
be pentru toate categoriile 
de patinatori. Sîmbătă și du-

TITLURILE DE CAMPIONI
minică își vor disputa în- 
tîietațea copiii și juniorii 
mici, iar. i^ni var intra în 
concurs seniorii și juniorii 
mari.
V

LA ȘTRANDUL 
TINERETULUI

Pentru amatorii 
patinaj din Capitală 
deschis la ștrandul 
neretului un patinoar

1 natural. Accesul publi
cului este permis zilnic 

intre orele 9 și 22.
--------------------------------------

de
s-a
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virsla și 
haltero- 
mulțu- 
progre- 
catego-

a 
fi 
și 
la

Multi vor spune că rezulta
tele francezilor nu s-au ridi
cat la o valoare deosebită. Este 
adevărat. Pentru a explica acest 
fapt vom spune pe de o parte, 
că oboseala oaspeților și-a spus 
cuvîntul. iar pe de altă parte, 
la categoriile mari, avînd asi
gurate victorii facile. Gourrier. 
Fouletier. Levecq nu au mai 
sistat să obțină rezultate 
mai' bune.

în fine, evidențiem două 
pecte care au contribuit la reu
șita reuniunii : arbitrajele bune 
prestate de brigada 
(Gh. Apostol. L. Ionescu și V- 
Lefter), cît și excelenta organi
zare asigurată de clubul

.trolul din Ploiești.

Ion OCHSENFELD

in
și

a$-

română

Pe-

A VAIT JIULUI" a fost înmînată 
reprezentativei JUDEȚULUI AL
BA. care a totalizat 20 puncte. In 
clasamentul general pe județul 
Hunedoara, locul I a fost ocupat 
de REPREZENTATIVA ORAȘU
LUI HUNEDOARA, cu 12 puncte. 
Au urmat : Petroșani 10 p, Brad 
8 p. Simeria 7 p, Vulcan 5 p. O- 
rășHe 4 p, Petrila 3 p. Deva 2 p 
și Lupeni 1 p. Dintre partleipanți, 
mențiuni speciale merită pionie
rele Carmen Chirilă — Sebeș Alba 
(locul I viteză și proba aplicati
vă, locul II fond) și Adelheid 
Schuster — Hunedoara (locul I 
fond, locul II patinaj viteză și 
proba aplicativă), Gheorghe Sir- 
moi — Simeria Și Cornel Iliescu 
— Hunedoara la patinaj. Călina 
Faur la schi. Cei mai destoinici 
sportivi au primit numeroase pre
mii constînd în săniuțe, patine, 
sacoșe, termose etc. Mezinii con
cursului, Laura Oprean — Brad și 
Petre Popa — Petroșani (10 ani 
fiecare) au avut șl e) parte de 
aceste daruri.

prof. Nicolae PANOÎU

care ar putea profita de un even
tual eșec al făgărășenilor. De re
marcat că echipa Școlii sportive 
Brașov n-a cunoscut tnfrîngerea 
(4 jocuri cîștigate și tot atîtea 
egale), avînd și satisfacția unei 
victorii asupra liderului, chiar la 
acesta acasă. Va fi interesantă — 
sub acest aspect — evoluția celor 
două echipe4n returul campiona
tului. din primăvară. Pînă atunci, 
lată clasamentul la jumătatea dis- -------  . ---------  fAGARAȘ 14 p, 

Brașov "*
11 p. 4 
Met rom
Brașov 

6 p, 8.
9. Carpați Bra-

pute! : 1. CHIMIA
2. Școala sportivă 
Torpedo Zărnești 
Codlea 10 p, 5.
7 p o. Tractorul 
I.C.I.M. Brașov 
roșii Brașov 5 p, 
șov 0 p.

Carol
coresp. principal

NOUL CAMPION DE SAH 
AL TIMIȘOAREI '

12 p, 3. 
Măgura
Brașov 
1 P, 7. 
Steagul

GRUIA

FOTBALIȘTII SCOLARI 
BRAȘOVENI

Tn toamna anului trecut publi
cam în coloanele aceleiași rubrici 
interesanta inițiativă a organiză
rii unul campionat de fotbal re
zervat copiilor în județul Brașov. 
Prima parte a acestei întreceri — 
care s-a bucurat de mult succes, 
justifieîndu-și pe deplin existenta 
— s-a încheiat de curînd. Cel mai 
bucuroși, dintre participanțl sînt 
(deocamdată) făgărășenii: com
ponent! ai formație! Chimia, și 
inimosul lor antrenor, vechiul și 
cunoscutul internațional Gheorghe 
Aibu, care și-au văzut visul cu 
oqhll, stluSndu-se pe primul loc. 
Ei au acumulat 14 puncte din 8 
partide susținute. T/Ccul secund 
este ocupat de echipa care repre- 
’W4 Școala snnrtfvă rirasov .an
trenor rrof. Al. Muia). Brașove
nii s-au dovedit redutabili atît pe 
teren propriu și mai ales în de- 
plasare, fiind singurii, de alt’el,

Recent, s-a încheiat in orașul 
dg pe Bega concursul de șah care 
a avut drept scop desemnarea 
campionului timișorean. Avind o 
comportare remarcabilă atît în 
semifinale cît și în turneul deci
siv, cînd a realizat lo puncte din 
11 posibile (9 victorii și 2 remize), 
dr. VALERIU ADAM, jucător de

FI PREGĂTIT! DE ANTRENORUL N. VOICU P 
100 KM CONTRATIMP • PRIMA SPERANȚĂ

acestea de 
pistard Tra- 
antrenor ie

CICLISMUL ROMÂNESC SPRINTEAZA PUTERNIC
SPRE CIRCUITUL OLIMPIC!

• IN CEASUL AL 12-LEA SE FAC EFORTURI PENTRU RELAN
SAREA SPORTULUI CU PEDALE • CEI MAI BUNI RUTIERI VOR 
FI PREGĂTIT! DE ANTRENORUL N. VOICU PENTRU CURSA DE 

------- “Z-------- MONDIALELE, 
A DOUA — J.O. DE LA MUNCHEN. DAR PINĂ ATUNCI ?

Ciclismul — acest sport a- 
tit de frumos, dar atit de să
rac în performanțe, în ultima 
vreme, la noi — s-a ambițio
nat să reintre în circuitul _ q- 
limpic.limpic. Oamenii săi fideli 
n-au uitat că în 1960, la 3-0. 
de Ia Roma, echipa s-a cla
sat printre primele 6 în proba 
de 100 km contratimp, că la 
aceeași probă în 1964, la C.M. 
din Franța, a ocupat locul 4 
și că, tot în 1964, la J.O. de 
la Tokio, numai un accident 
stupid a lipsit-o de o meda
lie. Tardivă aducere aminu. 
Cum totuși este mai bine să 
iei măsuri mai tîrziu deeit 
niciodată, federația de spe
cialitate a sportului cu pe
dale și-a propus să relanseze 
în 1971 ciclismul, să-l impună 
în selecționata olimpică a 
României pentru J.O. de la 
Munchen. Lăudabilă si cura
joasă inițiativă !

Am aflat toate 
la fostul rutier și 
ian Dinuț, astăzi 
deral.

— Așadar, pedalați spre 
circuitul olimpie. Fără îndo
ială, vă gindiți tot la pro
ba de 100 km contratimp 
pe echipe și în mod sigur 
tot antrenorului Nicolae 
Voicu îi veți solicita să 
pregătească viitorul team. 
Ce iot ii veți încredința și 
ce obiective îi veți pune 
în fată ?

— Mai înainte de a răspunde 
direct f 
subliniez 
derație, 
au fost, 
cord că 
clismului de a intra pe

întrebărilor, vreau să 
: faptul că întreaga fe- 

antrenorii și rutierii 
in unanimitate de a- 
singura șansă a ci- 

o 
pantă ascendentă, de a se im
pune în familia sportului nos
tru și in cea internațională 
este aceea de a. dobîndi „cer- 
tificatul olimpic". înțeleg țrrin 
aceasta o nouă consacrare ta 
J.O., o performanță care să 
ne situeze printre valorile 
sportului cu pedale amator. 
Lui Nicolae Voicu ii vom în
credința — finind seama de 
faptul că acest obiectiv este 
cel mal important al activi
tății noastre — elita ciclismu
lui. Adică pe cei mai buni în

categoria I al Medicine!, a cucerit 
locui I și titlul de campion de 
șah al Timișoarei pe 1970. Ce! mal 
redutabili adversari i -au fost can
didat!, de maeștri Nabolsa Iiijln 
(Medicina) 9‘/t p. Constantin Helm 
(Comerțul) 8*/-,  și dr. R. Alexan- 
drescu (Medicina) 7 p. După cum 
se vede reprezentanții Medicine! 
s-au situat la înălțime.

Ștefan MARTON, coresp.

3 OGLINZI PE GHEAȚA

Valorificînd minimumul de... 
iarnă, CRAIOVENII ȘI-AU AME
NAJAT, în aceste zile. TREI PA
TINOARE. care nu duc lipsă de 
amatori. Inițiativa aparține 
CJEFS Dolj și clubului sportiv 
Eleetroputere. Aceste locuri unde 
amatorii de patinaj din Craiova 
își vor putea petrece timpul liber 
in mod reconfortant, sau vor face 
primii pași către măiestrie, 
fost bine distribuite ‘ 
municipiului, fiind 
principalele cartiere 
Țață și adresele lor 
Uzinei Eleetroputere, 
neretului și terenul 
Metalul „7 Noiembrie".

N. DRAGANOIU, coresp.

au
în geografia 
așezate în 

ale orașului. 
: stadionul
stadionul Ti
de baschet

probele de contratimp. îi văd 
printre cei care ii pot fi de 
folos pe Emil Ru.su, Th. Pu- 
tertip, Ion Cosma, Cr, Tudo- 
ran, N. David, St. Ene, Va
sile Teodor, C. Grigore, Cr. 
Camer, M. Bădllă ?i pe alții 
care s-au impus in alergările 
solitare. Ii vom cere antreno
rului Nicolae Voicu să reali
zeze cu echipa sa o perfor
manță sub 2 h. 09 pentru a so
coti că își poate încerca for
țele la campionatele mondiale 
din Elveția.

— Cursa de 190 km pe 
echipe este foarte grea și. 
acest lucru este 
noscut. Pentru a 
performanțe mari 
să dispui de o 
de pregătire în comun, 
beneficiezi de __ . ...
de verificare și pregătire. 
Fără îndoială, v-ați gîndit 
la toate acestea. Cum 
veți rezolva ?

— Decretind consacrarea 
limpică obiectivul nr. 1 
ciclismului nostru, îi vom asi
gura și condiții materiale pen
tru realizare. Astfel, antreno
rul va. beneficia de un lot pen
tru pregătire și va avea între
ceri. de verificare : o competiție 
in Bulgaria (în luna mai), alta 
in România (iunie) și Jocurile 
Balcanice (Bulgaria, 16 iulie). în 
aceste întreceri se vor înttlni 
cu adversari redutabili care 
putea, prin comparație, să 
indice stadiul de pregătire, 
loarea la care au ajuns, 
cazul în care vor confirma, 
participa la C.M. Performanța 
din competiția supremă va fi 
examenul de intrare in lotul 
olimpic.

— Ca vechi și pasionat 
susținător al ciclismului nu 
pot decît să vă urez suc
ces. Aș vrea însă să vă 
amintesc că sportul cu pe
dale nu-și poate rezuma un 
sezon numai la pregătirea li
nei echipe și la participarea 
ei în cîteva competiții de 
100 km contratimp. Ce alte 
întreceri de amploare 
va oferi sezonul 
țional 1971 ?

— Cicliștii români 
ticipa intre 16 și 28 
„Turul Algeriei", în ___
în „Cursa Păcii" (Varșovia-Ber- 
lln-Praga), în iunie-iulie in 
„Turul Iugoslaviei" și „Turul 
„Turciei", precum și la competi
țiile internaționale organizate 
in țara noastră: „Cupa Voin
ța", „Cursa. Munților" etc. Luna 
august este rezervată disputăm 
campionatelor naționale. în sep
tembrie. după campionatele 
mondiale, toate loturile se re
unesc. urmînd ca rutierii cei 
mai buni să fie desemnați să 
alcătuiască echipa pentru „Taur 
de l’Avenir". Pentru toate aces
te acțiuni avem în vedere 32

bine cu
rea! i za 
trebuie 

perioadă 
să 

competiții

ne 
compel î-
vor par- 

martie la 
luna mai

Ci,».,-... —...................
.'4 ’ ii>î4

Condus de Emil llusu și Vasile Burlacu, plutonul rutierilor 
din lotul național „rulează" pe... scările stadionului Dinamo
de rutieri, selecționați de cole
giile noastre ca fiind, cei mat 
valoroși, cei mai apți să facă 
parte din echipele naționale.

în mod sigur, ciclismul are 
mari și încă insuficient explorate 
resurse. Intrarea lui în anoni
mat s-a datorat lipsei perfor
manțelor spectaculoase, pe care 
nimeni nu s-a gîndit s-o pună 
pe seama penurleî de mate
riale. Silit însă oameni ener
gici în ciclism, oameni de mare 
competență, de o exemplară ab
negație care pot urni carul din 
Joc. Pe aceste considerente — 
și pe faptul că există în spor
tul nostru cu pedale mari ta
lente — îmt întemeiez convin
gerea că, în ceasul al 12-lea. 
sportul lui Marin Niculescu și 
Gabriel Moiceanu va cîștiga bă
tălia Pentru intrarea în echipa 
olimpică, pentru o performanță 
onorabilă la Munchen.

Hristache NAUM

eiyem
SIMBATA

Gri-
18 c

BOX: Sala clubului 
vita Roșie, de la ora__
gală de verificare în vede
rea campionatului.

HOCHEI: Patinoarul arti
ficial „23 August", ora 16 : 
I.P.G.G. — Avîntul Miercu
rea Ciue ; ora 18,30 : Steaua 
— Dinam-o.

SCRIMA: Sala Floreasea 
II. de la ora 9 și 17: Ro
mânia — Bulgaria (tineret) 
— echipe.

PRIMUL TRIAL AL LOTULUI LA ARME CU AER COMPRIMAT
Sala de la Stadionul Republicii 

(sîmbătă și duminică) și poligo
nul Dinamo (luni și marți), vor 
găzdui un prim trial (în două 
manșe) în vederea selecționării 
lotului republican la arme cu aer 
comprimat (campionatele euro
pene sînt programate în locali
tatea cehoslovacă Meziborl, între 
15 și 2o martie).

întrecerile vor avea loc (zilnic

de Ia ora 9) la probele de armă 
și pistol cu aer comprimat 4o f. 
Printre concurențli înscriși se re
marcă Ștefan Tatnaș, Marin Mă
riri, Teodor Ciulii, Ilie Codreami, 
Ana Goreti, Eda Baia, Melania Pe
trescu, Marina Vaslliu (pușcă), 
Dan Iuga. Virgil Atanasiu, Lucian 
Giușcă, Ion Corneliu, Anișoara 
Matei (pistol).

TENIS : Sala Steaua (Ca
lea Plevneî nr. 114), de la 
ora 8 : Cupa Unirii" — tur
neu individual.

TIR : Sala de la Stadionul 
Republicii de la ora 9 : con
curs triaj pentru formarea lo
tului republican Ia arme cu 
aer comprimat.

DUMINICA

ÎN CURÎND:
PRIMUL FILM ROMÂNESC PE ECRAN PANORAMIC

MIHAI VITEAZUL
scenariul : TITUS POPOVICI regia : SERGIU N1COLAESCU

SCRIMA : Sala Floreasea 
II. de la ora 9 și 17 : Ro
mânia — Bulgaria (tineret) 
— echipe-

TENIS : Sala Steaua (Ca
lea Plevneî nr. 114), de la 
ora 8 : „Cupa Unirii" — tur
neu individual.

TIR : Sala de la Stadio
nul Republicii de la ora 9 : 
concurs trial pentru formarea 
lotului republican Ia arme 
cu aer comprimat.

Ru.su
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Reportaj la centrul de copii și juniori „Steaua — 23 August"

„AM SĂ FIU VIRF, CA DUMITRACHE...
BA NU, MAI BUN CA DUMITRACHE!"

„Dă-miunRiva, un Neagu măcar... “

'Antrenament în zori de zi, la centrul, de. copii și juniori „Steaua — 23 August"... Mingile 
încă așteaptă, tinerii fotbaliști din grupa 1953 — surprinși in imagine de fotoreporterul nos
tru, Theo Macarschi — se încălzesc, sărind coarda... Peste zîtcva minute, începe „miuța"!

Aflasem — din ceea ce ne 
place să numim surse 
neoficiale — că antrena- 

mewtete Centrului de copii și 
Suniori ..Steaua — 23 August-' 
încep devreme, la ora primelor 
cursuri de școală, dar n-aș fi 
Crezut că Ia 8 dimineața voi fi 
martorul unei „miute" încinse, 
jpe care antrenorul Dungu. fos
tul portar al Rapidului, abia 
reușește s-o tempereze :

— Măi. Rizescule. măi, ce ie 
iot duci la gol ? ! Scoate 
dreapta-afară, mai dă și tu o 
pasa. că numai din dribling nu 
se ciștigă meciurile !

îl întreb pe Dungu cum merg 
treburile la echipa sa — re
prezentanta „centrului’- in cam
pionatul national al juniorilor. 
Si-mi răspunde că nu merg 
rău :

— Avem mari șanse să cîș- 
iigăjn seria, intrucît liderul, 
care ne întrece deocamdată cu 
nn singur punct, vine în retur 
la noi... Dar nu asta mă in
teresează în mod special!

— ? I
— Vreau șă promovez anul 

acesta cîțiva jucători pe ca- 
rc-i consider de mare perspec
tivă : portarul Mocanu, fun
dașii centrali Schreiner și 
lixandru, extrema Ion Jenieă 
si atacantul Rizescu. Uitați-vâ, 
uscățivul ăla ...

... în același ritm se scurg 
două reprize „mici". Cei cu .,. 
căciulite înving cu 6—3. Blu- 
eele treningurilor au prins pete 
de culoare închisă. Transpira
ție-

Antrenamentul se încheie, ju
cătorii dispar printre copacii 
albiți de chiciură, iar drumul 
lor epre cabină e acompaniat 
«Se vorbele antrenorului Dungu.

— Mă băieți, de ce nu înțe
legeți voi ? ! Mingea aleargă, 
mingea, domnule, nu omul !

Și în încheiere :
— Cine n-are ce face, eu la 

țprînz sînt aici- Vin spectăT pen- 
&ru Jenieă... Ardem, un supli
mentar. ce ziceți 7!

Mai tîrziu aveam să aflu că
. .....................................................

VALERIU NEAGU EXPLICĂ

DE CE A RĂMAS SPORI CHIR BACĂU 
CU UN SINGUR ANTRENOR

La 13 Ianuarie aflam că an
trenorul principal al lui Sport 
Club Bacău, Valeria Neagu, a 
devenit secundul propriului 
său... secund. Constantin Ra
dulescu. O veste neașteptată. 
Dar, prea multe explicații nu 
se cereau. Ce ne-am zis: daca 
așa a acceptat omul, n-ai ce 
face. O h avînd motivele sale...

Iată, însă, că, la Slănicul 
Moldovei, Sport Club se pre
zintă la pregătiri doar cu un 
antrenor. C. Rădulescu. în 
timp ce V. Neagu rămlne 
acasă. In urmă cu două zile 
l-am Întâlnit pe Valeriu Neagu 
la Federație. Am ținut să 
aflăm motivele care — după 
opinia sa — au dus la nepre
văzuta situație.

— De ce ați preferat s® 
rămineți în . București, în 
timp ce echipa se află la 
Slănlc ?

— Pentru că nu pot ti de 
acord să lucrez în aceste con
diții. O dată cu schimbarea, 
am simțit răceala foștilor mei 
elevi. Apoi, mi S-a cerut să-l 
ajut pe Rădulescu, care e mal 
legat ca mine de Bacău, să-) 
formez. Mi se pare o situație 
nefirească ca eu, secund, să-l 
formez pe cel ce este antrenor 
principal. Dacă nu l-am aju
tat pînă acum, o puteam face, 
oare, în condițiile actuale ?

— Bine, dar ăi>. ați fost 
— parcă — de acord 
cu efectuarea acestei ro
cade.

— Pentru un moment. Mi 
s-a propus schimbarea in 
după-a miaza zilei de 12 
ianuarie, așa, pe nepusă 
masă. Mi s-a Imputat, că

La începutul unei noi etape in activitatea asociațiilor sportive
(Urmare din pag. 1)

fiecare județ să aibă loc instruiri 
ale președinților asociațiilor spor
tive atlt pentru cei din întreprin
deri șl instituții, cit și pentru eei 
din comune și sate. Desigur, a- 
ceastă acțiune se va organiza d * * 
rect de organele Și organizațiile 
cu atribuții in domeniul sportului, 
cu participarea și sprijinul nemij
locit al consiliilor locale pentru 
educație fizică și sport. Este po
zitiv faptul că în baza unor ma
suri luate de organele U.T.C., in 
comun cu consiliile locale pentru 
educație fizică și sport, s-a și or
ganizat — încă din luna decem
brie a anului trecut — instruirea 
președinților asociațiilor sporiave 
de la sate, intr-un număr de 
județe.

CENTRUL DE JUNIORI „23 
AUGUST" ȘI-A ADĂUGAT A- 
TRIBUTUL „STEAUA" DOI 
ANI MAI TÎRZIU CÎND A 
FOST TRECUT ÎN ADMINIS
TRAREA, ORGANIZAREA ȘI 
ÎNDRUMAREA CLUBULUI Ml 
TATAR. CENTRUL CON
TINUA SA FUNCȚIONEZE 
ÎN VIRTUTEA ALOCAȚIEI 
ACORDATE DE F.R.F.. CO
TATA ANUAL LA 450.000 LEI.

★
La -cabine, puștime multă. 

Zgomot de mingi izbite de 
ciment, strigăte. Rumoare de 
recreație.

— Cîți ani ai ?
Cel căruia i-am adresat în

trebarea se oprește mirat.. Să 
tot aibă un metru și treizeci 
de centimetri, gindesc. soco
tind că mingea nu mai are 
mult și-i ajunge la ... ge
nunchi !

Se uită la mine cu ochi ju
căuși. rotunzi ca doi nasturi.

— Gabriel Nițuică. Am 12 ani 
împliniți și sînt elev în clasa 
a VI-a a Școlii generale nu
mărul 52-

— Spune-mi. .Gabi, tu ești 
cel mai mic aici ?

Se supără. Cum să fie el 
cel mai mic, doar el e cu

în echipă s-au format anu
mite grupuri, că n-am găsit 
înlocuitori de valoare pentru 
Dembrovschi și Duțan. clnd 
aceștia au fost accidentați, că 
echipa n-a luat puncte în de
plasare. Dar, toate acestea îmi 
puteau fi imputate la ședința 
de analiză, care a avut loc 
imediat după terminarea turu
lui. Atunci, n-aș fi avut nimic 
de obiectat. Să-mi ti spus că 
nu mal sînt bun pentru Bacău 
și gata. Știu că dragoste cu 
sila nu se poate...

— Șl ce faceți în prezent?
— Pentru că, deocamdată, nu 

am nimic în perspectivă, toate 
echipele reluîndu-ș, pregăti
rile. am fost nevoit să intru 
In concediu. Și clubul mi-a 
aprobat. Acum mă pregătesc 
pentru examenul de avansare 
ca antrenor, care are loc la 
începutul lui martie.

Prof Ițind de această ocazie, 
vreau să mărturisesc că îmi 
pare rău că m-am despărțit 
de clubul băcăuan în aceste 
condiții. E prima oară cînd 
mi se înttmplă așa ceva. De 
Bacău, totuși, îmi voi aminti 
multă vreme, pentru că de cei 
aproape doi ani petrecuțl 
acolo se leagă unele succese. 
Mă gîndesc la calificarea e- 
chipej în turul IV al C.E.T., 
la faptul că în prima Jumă
tate a campionatului actual nn 
am pierdut nici un punct și 
nu am primit gol pe teren 
propriu, că am titularizat în 
această echipă pe Pană și pe 
acest Horea, venit din divizia 
C. o extremă stingă care pro
mite mult.

C. ALEXE

mod cu totul nejustificat progra
me de instruire tipizate de la 
centru. Este un punct de vedere 
greșit întrucît această sarcină re
vine spre rezolvare fiecărui județ 
în parte care are datoria să țină 
seama, în alcătuirea programului, 
de particularitățile și specificul 
său. Cu alte cuvinte, tematica 
programului de instruire va tre
bui șă răspundă perfect nevoilor 
mișcării sportive din jpdeț. peste 
tot s-au elaborat planurile de 
dezvoltare a mișcării sportive pe 
5 ani. s-au întocmit calendarele 
sportive și bugetele pe acest an, 
s-au aprobat planuri de măsuri 
în cadrul recentelor adunări ale 
asociațiilor sportive.

Iată numai cîteva probleme la 
îndeplinirea cărora toate asocia
țiile sportive sînt chemate să-și 
mobilizeze forțele și să determine 
măsuri de îmbunătățire a educa
ției fizice și sportului de masă, 
in cadrul instruirilor se pot ex
pune. in sinteză, cele mai intere
sante probleme rezultate d.n ex
periența asociațiilor sportive pen
tru ca aceasta să fie generalizată 
pe o scară cit mai largă, atlt pe 
linia educației fizice șj sportului 
de ninsă c’t șl in soluționarea 
unor probleme Pe linia bazei ma
teriale.

Se recomandă ca din progra

Atenție deosebită trebuie să se 
acorde întocmirii programelor de 
instruire, asigurindu-se prezenta
rea unor—probleme concrete și 
actuale ale mișcării sportive, re
zultate din documentele de par
tid șl de stat, din hotărlrUe Și 
plenarele C.N.E.F.S.. precum și 
din măsurile luate pe linia orga
nelor cu atribuții în acest dome
niu.

Unele județe nu dovedesc sufi 
eientă inițiativă și așteapta in

rapida extremă, dreapta. Ion 
Jenieă. e prezent la școală sn 
cursul dimineții. La ora 14. însă 
Dungu și Jenieă se antrenea
ză cu conștiinciozitate. „Intre 
patru ochi”__

★
ÎNFIINȚAT ÎN 1963. CA O 

CONTINUARE A EXPERIMEN
TULUI NUMIT „VIITORUL". 

® „Miuța" de la 8 dimineața... • Supărarea lui Gabriel 
Nițuică llie Savu nu are numai motive de mulțumire

® „...Modul acela să-i meargă la inimă!"

noscut. a apărut și in ziar, .la 
nu știu ce ctoncurs 1

— Probabil nu l-ați văzul 
pe Țîru ...

— Care Țiru. Gabi ?
— Ei. Țîru, ăla mic ... 

Puștiul, Popa Ștefan. Știți, are 
numai 10 ani, nu e ..Regula
mentar", dar l-a luat nea 
Bazil, că e bun !

—- Cine e bun? Nea Bazil?!
Ride șmecherește :
— Nu. Țîru ! Joacă la mij

loc, face niște stopuri de 
parcă lipește mingea cu peli
canol.
— Și tu. tu pe ce post joci ?
— Eu sînt extremă dreapta, 

dar am să fiu vîrf. Ca Dumi- 
trache... Ba nu, mai bun 
ca Dnmitrache !

★
ÎN CEI 5 ANI DE EXIS

TENȚĂ. CENTRUL A PROMO
VAT — IN DIVIZIILE A ȘI 
B. SAU ÎN ECHIPELE DE TI- 
NERET-REZERVE — UN 
NUMĂR DE 51 DE FOTBA
LIȘTI. CITĂM CÎTEVA DIN
TRE NUMELE CELE MAI CU
NOSCUTE :

ROȘU. IVAN II. D. ȘTEFAN 
(F. C. ARGEȘ). VELEA (UNI
VERSITATEA CRAIOVA). RU- 
GIUBEI. VERȘANSCHI (S.C. 
BACĂU). SANDU ION. DECU 
(PROGRESUL). CRISTACHE. 
SAMEȘ. NAOM. VLAD (STEA
UA). RADULESCU. GH. CON
STANTIN (GLORIA BISTRI
ȚA). N. TOMA (FLACĂRA 
MORENI). AELENEI. ION ION. 
ȘUMULANSCHI (LOTUL NA
ȚIONAL DE JUNIORI).

★
Se apropie prinzul. Spiritele 

s-au mai potolit- Coridoarele 
sînt goale. Toată lumea e la 
masă.

Stau față-n față cu IIie Savu.

5 MINUTE CU LIBARDI, CĂPITANUL ECHIPEI JIUL

„DORESC-CA JUCĂTOR-SĂ REDEVIN
CEL DIN 1968“

In holul Teatrului de Stat 
din Petroșani, l-am întîlnit 
pe inginerul Petre Libardi, 
căpitanul echipei Jiul, unul 
dintre cei mai iubiți și sti
mați jucători din Valea Jiu
lui. înaintea începerii unui 
spectacol, am avut plăcuta 
ocazie de a discuta despre... 
el, despre echipa minerilor 
și despre noul sezon.

— Ce a însemnat pentru
, inginerul și jucătorul Li- 

bardi anul 1970?
— Pe linie profesională, a 

însemnat primul an de mun
că, după absolvirea Institu
tului de mine. Pe plan spor
tiv, a fost, de fapt, anul cinci 
m-am relansat în fotbal 
după o perioadă de 6 luni 
de totală inactivitate, timp 
în care mi-am satisfăcut sta
giul militar. Treptat, treptat 
am încercat să mă reîncadrez 
în jocul echipei și consider 
că am reușit.

— Gum vă explicați 
faptul că echipa dv. se a- 
flă pe locul .13, poziție ne
obișnuită pentru Jiul în 
ultimii ani ?

— Cînd măgîndescle ce-a

mele de Instruire să nu lipsească 
șl unele activități practice la care 
să participe președinții asocia
țiilor sportive (să se arate, de 
pildă, cum se organizează o ac
țiune sportivă de masă, un cam
pionat al asociației sportive, cum 
se desfășoară o lecție de antre
nament etc.).

Instruirea președinților asocia
țiilor sportive nu trebuie, în nici 
un caz, să constituie o acțiune de 
campanie, ea răminind o sarcină 
permanentă a organelor și orga
nizațiilor cu atribuții șl a consi
liilor locale pentru educație fizică 
și sport. Este necesar să depunem 
toate străduințele pentru lichida
rea neafunsurilor existente in 
prezent in ce privește instruirea, 
deoarece aceasta nu se desfășoară 
peste tot. Pe bază de program 
dinainte stabilit și r>u cuprinde 
întotdeauna problemele cele mat 
actuale, de multe ori lipsind chiar 
partea concretă a instruirii. Din 
acest motiv avem suficiente ca
dre de conducere, in special pre
ședinți ai asociațiilor ' sportive, 
care nu cunosc problemele la zl 
și maț ales nu cunosc ce au de 
făcut șl cum să acționeze pentru 
îndeplinirea sarcinilor. Un singur 
exemplu : în județul Vaslui, în 
tot cursul anului 1970, instruirea 
președinților asociațiilor sportive 

șeful Centrului, antrenor pre
țuit. fidel balonului rotund, om 
eu recunoscute merite în 
cîmpul fotbalului românesc. Ne 
spune :

— Dacă ai judeca după pro
movările pornite de aici, ai 
zice că n-avem decît motive 
de mulțumire.

— Dacă am judeca după alte 
criterii ?

— Ai ajunge la concluzia că 
experimentele pe care le facem 
noi — referitoare la formarea 
capacității de efort sau a re
zistenței în regim de viteză — 
au neapărată nevoie de aju
torul unui cercetător știiînțifie, 
care să stabilească parametrii- 
îndreptar pentru celelalte centre 
din țară. Deci, avem imperioa
să nevoie dc un cercetător!

îmi vorbește despre condi
ția precară a terenurilor afec
tate centrului — ..nu spun că 
n-au decît urme de iarbă, dar 
joacă pe ele cine vrei și cine 
nu vrei —. despre starea ne
corespunzătoare a actualului . 
sediu (n.n. — aflata în clădi
rea de la tribuna a Iî-a a sta
dionului „23 August”), care găz
duiește cu greu, zilnic 250 de 
copii, neavînd suficiente ves
tiare. nedispunind de o spălă
torie.

Schimb vorba :
— Lucrați de mai mulți ani 

aici : care credeți că ește cel 
mai bun produs al acestui 
centru ?

Se oprește contrariat. cău- 
tind parcă ceva din ochi :

— Anul trecut aș fi răspuns 
Cristache, un fundaș lateral cu 
o dotare fizică excepțională. Se 
pare. însă, că mediul — ne
fericit — îl împiedică să pro
greseze ...

— Astăzi ce-ați răspunde?
— Aelenei, „creierul" repre

zentativei de juniori. Talent cu 
carul.

★
I.A ORA PREZENTA. CEN

TRUL SE BUCURĂ DE ASIS
TENȚA URMĂTORILOR 7 AN
TRENORI CALIFICAȚI : ILIE 
SAVU. GHEORGHE DUNGU. 
FRANCISC FABIAN. NICO- 
LAE DRAGAN. PETRE MI
HAI. IOAN SÎRBU ȘI BAZIL 
MARIAN FIECARE AVÎND 
IN GRIJA CÎTE O GRUPĂ 
DE JUNIORI ȘI COPII : CF.I 
MAI TINERI FOTBALIȘTI Al 
CENTRULUI SÎNT NĂSCUȚI 
ÎN 1960 (gr. B. MARIAN). 
CEI MAI.. . VÎRSTNICI — ÎN 
1953 (gr. GH. DUNGU). ÎN TO
TAL — 337 DE LEGITIMAȚI. . 
DINTRE CARE 70 JUNIORI SI 
267 COPII.

★
Discuția s-a încheiata. înse

rarea dă tircoale și lumina a 
devenit mai blinda.

Cabinele sînt goale, toată lu
mea e pe teren...

I!ie Savu continuă :
— Munca pentru formarea 

copiilor e mult mai migăloasă 
decît altele-.. E drept, nii-(l 
alirnă deasupra capului sabia 
Ini Damocles... Nu ți se cere 
performantă imediata, nu ți se 
cere 6ă ciștigi cutare compe
tiție. dar ai în spate crește
rea unor Jucători de fotbal.

— Care vi se pare lucrul cel 
mai greu în munca asta ?

— Să găsești un mod de a 
discuta cu fiecare copil. iar 
modul acela să-i meargă la 
inimă! Altfel...

Ovidiu IOANITOAIA j

fost... Cile puncte am putut 
pierde cu atita ușurință... Să ne 
gindim puțin la Ploiești, un 
luft de zile mari al lui Ceor- 
gevici și am pierdut eu 
1—0. Altfel, două zile dacă 
jucam, nu luam gol. La Cra
iova, Sandu a vrut să tri
mită în corner și a înscris, 
imparabil, în propria poartă, 
un gol cum rar se vede. Ca 
să nu vă mai spunde meciul 
cu Steaua, cînd. la 0—0. in 
min. 3, arbitrul a acordat 
11 metri in favoarea noastră: 
toți jucătorii s-au eschivat și 
mie mi-a revenit sarcina să 
execut: am tras slab, și Su- 
ciu a apărat. Adăugați și 
meciul cu Rapid, la Bucu
rești, pierdut de noi in ulti
mele minute. Asta a fost „o- 
pera“ noastră, dar a interve
nit, o dată, la Constanță, și 
arbitrul Lirnona, care nu 
ne-a acordat un gol perfect 
valabil, ca apoi, imediat, să 
acorde un gol gazdelor din- 
tr-un ofsaid clar, cu care 
toată lumea, inclusiv jucă
torii constănțeni, erau de a- 
cord. Toate acestea adunate 
ne-au trimis pe acest loc (13), 
pe care-l visez și noaptea.

de Ia sate nu s-a făcut nici mă
car o singură dată.

Considerăm că în viitor trebuie 
să facem mult mal mult pe linia 
generalizării experienței, pozitive 
n asociațiilor sportive șț a preșe
dinților acestora, să atragem și să 
consultăm sistematic președinții 
asociațiilor în soluționarea dife
ritelor probleme, să găsim forme 
și metode de stimulare și de 
popularizare a celor mai buni. 
Sugerăm. în această ordine de 
idei, și apariția in presa sportivă 
a unor materiale prin care să 
fie răspîndită mat larg experiența 
pozitivă a unor asociații sportive, 
a președinților acestora. Un mare 
ajutor am putea primi și din par
tea presei locale. Dc asemenea, ar 
fi interesant și util ca Editura 
„Stadion" să publice miei lucrări 
din experiența asociațiilor spor
tive cu aspecte diverse în spriji
nul președinților asociațiilor spor
tive.

In perioada actuală, toate aso
ciațiile au datoria să treacă mai 
intens Ia organizarea unui număr 
sporit de activități sportive con
sacrate sărbătoririi semicentena
rului partidului nostru. Este un 
bun prilej de a ne manifesta d'n 
nou dragostea și a*a?amen<-.u!  față 
de partid pentru grija și condi
țiile asigurate mișcării sportive.

Jocul abia începuse și, în 
tribuna de la „Tineretului", 
era o liniște de.......amical".
O ambianță odihnitoare, în 
ton cu timpul de aici, însorit 
de cîteva zile, care i-a făcut 
pe brașoveni să scoată par- 
desi urile...

Cînd, deodată, un „trăznet" 
căzut din senin : vocea pu
ternică a „hangiului lui Cni- 
rilă". l-am numit pe Valen
tin St&nescu. aflat lîngă noi.. 
„Nu așa, Olteanu... Mai lipit 
de Jenei". „Nea Tinele, e pri
ma ieșire, de verificare" — 
intervine cineva, împăciui
tor... „Lasă-mă, bre, nu-mi da 
sfaturi. Ii spun de acum, ca 
să nu fie tirziu mai încolo.-."

Le întrerup mica harță, in- 
tercalîndu-mă între cei doi 
și din... motive profesionale. 
Mă adresez lui Valentin Stă- 
nescu :

— Iți apostrofezi un fun
daș ? Ai uitat cum, în tur, 
l-a apărat pe Adamache de 
goluri ?

— Parcă numai el. întrea
ga echipă. Uite-l pe Cadar 
cum știe lecția. A prelua' 
adversarul balonul, a și fugit 
înapoi lingă Olteanu și Je
nei. Nu vrea, să știe câ-i pri
ma „ieșire", că-i „verificare"...

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
.  J»

(Urmare din pag. 1)

mă caldă, vom continua pre
gătirile începute la lași, și 
care vor fi. cred, reușite, pen
tru ca la reluarea campiona
tului echipa să se prezinte la 
uri nivel superior în ceea 
ce privește capacitatea de joc."

PROMOVĂRI DE TINERI 
LA CEAHLĂUL P. NEAMȚ
După ce au efectuat vizita 

medicală, jucătorii de la 
Ceahlăul P. fieamț, au fost 
prezenți Ha prima ședință de 
.pregătire în aer liber, progra
mată de antrenorul V. Rîzea. 
Antrenamentele se desfășon- 

C.F.H. Pașcani, Textila Bu- 
huși și Victoria Roman.

ră zilnic în localitate pînă 
la sfîrșitul Hunii, urmînd ca 
apoi toți componenții lotului 
șă se deplaseze da cabana

Discuția noastră ar mai fi 
putut continua, dar gongul a- 
nunța intrarea în scenă a 
actorilor, așa că a trebuit să 
ne grăbim cu ultima între
bare.

— Care sînt obiectivele 
pe care vi le-ați propus 
pentru sezonul ce se a- 
propie ?

— In primul rind, doresc 
ca alături de colegii mei. să 
facem tot ce este rj.osib’1 
pentru ca Jiul să rămină în 
divizia A, după un retur ce 
se anunță infernal. Aș moi 
dori ca in 1971 să redevin 
Libardi din 1968, pe care-l 
consider anul cel mai valo
ros al carierei mele spor
tive.

Cornel IONESCU

Trei zile au mai rămas pînă 
Ia închiderea vînzării bilete
lor pentru tragerea excepțio
nală LOTO de marți, 26 ia
nuarie 1971-

Această tragere excepționa
lă atribuie în număr NELL 
MITAT autoturisme, excursii 
în UNGARIA, CEHOSLOVA
CIA. R. D. GERMANA și 
POLONIA cu autocarul (circa 
17 zile) și excursii în AUS
TRIA cu avionul (circa 8 zi
le) precum și numeroase pre
mii in bani.

Rețineți ! Cu variante de 15 
lei participați Ia toate extra
gerile.

© Azi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor, 
la concursul Pronosport nr. 4 
de mîine, duminică 24 iam/ 
rie.

Dar să facem cunoștință și 
cu programul conclusului or- 
mător, de duminică, 31 ia

Și din nou aceeași voce 
spintecă liniștea stadionului : 
„Bineee Cadar, așa tăticu- 
lee...“ După care, revine :

— La noi nimeni nu se 
menajează. întreaga echipă 
se luptă să recapete mingea, 
bineînțeles nu orbește, ei fie
care pe zona lui.. Dar zona lui 
GyOrfi, de pildă, e mare. V- 
neori, de la poarta adversă 
pînă la... Adamache. Așa re 
joacă în toată lumea. Așa se 
face că în 15 partide am pri
mit numai 10 goluri"...

...între timp, pe teren, jo
cul s-a mai încins, „tineretul'' 
Stelei nu se iasă cu una cu 
două și asta-1 întărită pînă 
și pe răsfățatul Brașovului, 
pe Nicky Dumitriu, acum un 
fel de copil adoptiv. Ia o 
minge, se deplasează spre 
dreapta și, deodată, brusc, 
schimbă lung, în diagonala, 
pe partea opusă, spre Gyoriy, 
trezit singur cu balonul pe 
tavă...

— II vezi, ăsta-i Nicky și. 
d-aia îl iubesc. Face lucruri 
de geniu. Din trei soluții pe 
care le „vedem" noi, el o ale
ge pe a patra. Să-l vedeți în 
retur. S-a pregătit de minune. 
Se apropie de forma lui cea

Ardeluța, în apropierea Bi- 
cazului, unde vor sta 10 zile.

Conducerea tehnică și bi
roul secției de fotbal au sta
bilit promovarea cîtorva ti
neri. Pînă in prezent, se cu
nosc doi dintre aceștia, și a- 
aiume: Stîngaciu — de la 
Petrolul Dărmănești și fîu- 
tunoiu — din echipa de ju
niori a clubului. De așenie- 
nea, în returul campionatului 
va putea fi folosit și Dragii. 
care în urma tratamentului 
medical urmat ia Slănic Mol
dova este refăcut și se pre
gătește cu multă conștiincio
zitate.

în cursul lunii februarie, 
Ceahlăul va susține mai mul
te meciuri . amicale. Printre 
adversare se vor număra Sport 
Club Bacău, Politehnica Iași,

ARBITRII BRAȘOVENI
ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE
De duminică, arbitri; brașoveni 

și-au reluat pregătirile în vederea 
noului sezon competițional. Sub 
îndrumarea veteranului cavalor al 
fluierului Aurel Iftimie, un număr 
de 33 de arbitri divizionari, șt o 
parte din cei care conduc partide 
din campionatele locale, au parti-

ECHIPELE DIN DIVIZIA C 
ÎȘI PREGĂTESC STARTUL

TÎRGOVISTE
Pauza de iarnă constituie pen

tru formația Petrolul (locul < în 
seria a IV-a) un prilej de îmbu
nătățire a întregii activități. Ast
fel, lotul a fost, completat cu ju
cători noi. s-a reorganizat secția 
de fotbal — președinte devenind 
ing. I. Tudorache —. s-a procurat 
echipament în valoare de 30 000 
lei.

Antrenorul I. Popescu are la dis
poziție un lot de 21 jucători, prin
tre care șl cei legitimați recent. : 
Varga. Popescu. Pelmuș, Cuca, 
precum și juniorii Ciuciuc și Flo- 
rea. Conducerea echipei a per
fectat. meciuri amicale cu Flacăra 
Moreni. Poiana Cîmpina, Petro
listul Boldești. Petrolul (tineret). 
Prahova Ploiești. F.C. Argeș (ti
neret) și Progresul “ București.

M. AVANU — eoresp.

TG. JIU
După ședința de analiză a turu

lui campionatului, C.l.L. din loca
litate a reluat pregătirile la înce
putul acestei săptămîni. Antreno
rul N. Voinescu are la dispoziție 
lotul din toamnă, mai puțin fun
dașul central Căstaion. ce va fi 
legitimat la Steaua. Slmion. un 
alt apărător talentat, a revenit la 
echipă, efectuîndu-și stagiul mili
tar.

M. BALOI—eoresp.

GHERLA
După o scurtă perioadă de aco

modare cu efortul, formația lo
cală C.l.L., lidera seriei a Vtl-a, 
a trecut la o pregătire mai inten

nuarie î I i Fiorentina — Ro
ma (pauză); II i Fiorentina 
— Roma (final)-, III; Lane- 
rossi — Bologna (pauză); IV :

LOTO —
PRONOSPORT

TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ LOTO 

— 26 IANUARIE

Lanerossi — Bologna (final): 
V i Lazio — Milan (pauză); 
VI: Lazio — Milan (final); 
VII : Sampdoria — Cagliari 
(pauză) ; VIII : Sampd >ria — 
Cagliari (final); IX i Vaiese 

mai bună, doar știi cit a stat 
pe tușă...

— Cu Nlcky e în regulă, 
dar, ce te faci, ai nevoie și 
de un... Ionescu.

— Știu, n-am nici un „vîrf" 
autentic. De asta nici nu dăm 
goluri. Creăm siitMții și n-arc 
cine să le finalizeze. Trebuie 
să vină Pescaru din urmă, 
sau Cadar, sau Baltnt. Dar ce, 
numai noi ? Ai văzut pe cei 
de la Cagliari ? Cînd stă Rina 
pe tușă, echipa ia. un 4~0 
acasă. DS-mi și mie un Rina
tin Neagu măcar...

— L-ai avut, cîndva, la Ra
pid. l-ai pierdut...

— Ne-am pierdut reciproc.' 
Dacă nu rata acel 11 m, in: 
min. 90, cu Dinamo, . mai- 
așezam un trofeu în Giuleștio 
în vitrină, și atunci... nu se. 
știe. Dar, asta-i situația. Via--- 
ță de antrenor. Azi aici, mii-- 
ne...

... Hangiul lui Chirilă" 
poate cel mai vorbăreț antre-’ 
nor de la noi. dar și un om.' 
de fapte — devenise patetic., 
Valentin Stănescu ou mai’ 
.era... ei. îl ascultam doar așa, 
pentru mine....

G. NICOLAESCU

cipat la primele antrenamente d*_  
condiție fizică. Pregătirile vor con- 
linua, cit regularitate, în aer liber 
(pe stadionul Met rom), și vor li 
completate cu ședințe pentru re
împrospătarea cunoștințelor teo
retice. La Brașov, se desfășoară 
si cursul de pregătire a unui nou 
lot de arbitri, curs frecventat d<*  
2,‘> dc persoane, majoritatea fbști 
jucători de fotbal.

G. CAROI>—coresp.

C. S. M. SIBIU 
LA PĂLTINIȘ

'Prezent zilele trecute in 
stațiunea Păltiniș, fotoreporte
rul., nostru Drago? Neagu a 
surprins această imagine, re- 
prezentind. pe cițiva din fot
baliștii lui C.S.M. Sibiu, aflați 
în pregătire în vederea re
luării campionatului.

Antrenorul sibian -Negru'

are la dispoziție 18 jucători; 
din lotul C.S.M. nu lipsește 
decit... medicul, core n-a pu
tut face deplasarea din mo
tive de serviciul Nu știm cit 
pot fi de fundamentate aces
te motive, dar ni se pare cel 
puțin curios ca 18 fotbaliști 
să se. antreneze pe timp de 
iarnă, fără nici un fel de a- 
sistență medicală. Și se pare 
că, din păcate, acesta nu este 
singurul caz...

să. Stînd de vorbă cu antrenorul 
Marian Suciu, am aflat că obiec
tivul nr. 1 al echipe; pentru retur 
este calificarea pentru barajul di
viziei B. Meciurile din primăvară 
vor fi abordate de un lot înti
nerit : au fost promovați Juniorii 

■Birtolon. Căpilnaș II și Lazăr. Jn 
planul de pregătire precomțpetitt’o- 
nală figurează șl o serie de me
ciuri de verificare, cu industria 
sîrmei Cîmpia TurzlI. Unirea Dej 
și Minerul Bata Mare.

D. VATAV — eoresp.

ZĂRNEȘTI
Torpedo (seria a VlU-a) a înce

put de aproape două săptămini 
pregătirile, sub conducerea profe
sorilor de educație fizică. A Neagu 
șt A. Muta. Cele patru ..ședințe' 
.săptămînale de antrenament gu. 
loc în aer liber, pe stadion, s*ti  
In împrejurimile orașului, următin- 
du-se îmbunătățirea condiției fizi
ce, Torpedo va susține prime!» 
meciuri în preajma competiției. 
„Cupa Silviu Plole.șieanu". în. cat» 
vor juca toate echipele divizionare 
din judelui Brașov.

c. chiriac _ eoresp.

CALAFAT
Dunărea și-a reluat antrenamen

tele de la 12 ianuarie. Vechiul lot 
a fost completat cu portarul lo- 
van și atacantul Gutuie, care, sa- 
tisfăcîndu-și stagiul militar, au 
revenit la fosta lor echipă. In I >» 
au tnai fost promovați trei juniori 
din pepiniera proprie : Popa, Bucă, 
R&tnoiu, precum și Stăncuta un 
jucător din campionatul județea;:. 
șt. gurgui — eoresp. principal

— Napoli (pauză); X • Vare
se — Napoli (final); XI: Fog- 
gia — Torino; Xlii Internă- 
zionale — Verona: XÎH i Ju
ventus — Catania.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

22 IANUARIE
FOND GENERAL DE PRE

MII: 1.438.103 lei din care 
H2.433 lei report. EXTRA
GEREA I: 16 67 69 23 24 20 
33 28 56. Fond de premii : 
788106 lei din care .112413 
lei report cat. I. EXTRAGE
REA a Il-a: 77 32 83 21 35 
14 22. Fond de premi: 649.997 
lei.

Plata premiilor va începe 
în Capitală de la 30 ianuarie. 
1971 pînă la 8 martie 19’.'1, 
inclusiv; in țară de la 2 fe
bruarie 1971, pînă la 8 martie 
1971 inclusiv.



Trimisul nostru special la Stockholm, Călin ĂNTONESClî, transmite:

HELLAS - STEAUA 12-11, 
ÎN C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN

CAMPIOANA ROMÂNIEI ARE MARI ȘANSE 
ÎN SEMIFINALE DUPĂ PARTIDA

SĂ SE CALIFICE
RETUR

AZI LA CERVINIA
Patterson

STOCKHOLM, 22 (prin tele
fon). Plecați joi la amiază din 
București, handbaliștii de la 
Steaua au ajuns la Stockholm 
după o călătorie extrem de 
obositoare, întreruptă din ca
uza vremii neprielnice pentru 
zbor, doar cu 7 ore înaintea 
meciului cu campioana Sue
diei, Hellas, programat la
Eriksdalhallen vineri la ora
21. în aceste condiții, Gruia 
și colegii săi au făcut mari 
eforturi pentru a termina o- 
norabil întîlnirea. Și ei au 
reușit acest lucru. La capă
tul unui meci disputat, întîl
nirea s-a încheiat cu scorul 
de 12—11 (7—4) în favoarea 
handbaliștilor 
ma diferență 
mare șansă 
programat la 
București de
semifinalele C.C.E.

Cei peste 3 000 de specta
tori, care au umplut pînă ia

suedezi. Mini- 
dă steliștilor o 
pentru returul 
4 februarie în 

a se califica în

refuz tribunele de la Erik
sdalhallen, cunoscînd din pre
să condițiile dificile în care 
joacă campioana României, 
au aplaudat la scenă deschisă 
nu numai demonstrațiile de 
măiestrie, ci și dîrzenia cu 
care handbaliștii noștri au 
luptat pe tot parcursul meciu
lui. A fost o partidă 
C.C.E. Curios însă, 
au efectuat atacuri 
cîte 2—3 minute), 
să pună în valoare 
pivoților și forța de șut a lui 
Lenart Erikson și Kjell Gurt
goran. Ei au reușit uneori să 
străpungă astfel apărarea 
noastră. Hellas a condus tot 
timpul. Pînă în min. 21, la 
cîte un gol diferență : 1—0, 
2—1, 3—2, 4—3. în finalul re
prizei, folosind trei pivoți, a 
luat un avans mai substan
țial : 6—3 (min. 28), 7—4
(min. 30).

După pauză, am simțit din

tipică de 
suedezii 

lungi (de 
încercînd 
siguranța

felul cum au început jocul că 
handbaliștii de la Steaua vor 
forța. Așa a și fost. Ei au re
dus din handicap (9—7 în 
min. 40 și 10—8 în min. 44), 
reușind să egaleze în min. 51 : 
11—11! în finalul meciului, 
Steaua putea obține „remiza" 
pe care o merita, dar în min. 
55 Hellas a beneficiat de o 
aruncare de la 7 m, transfor
mată de Lenart Eriksson, 
tacanții noștri au greșit 
fiecare dată ținta.

Au înscris: Gurtgoran 
Lenart Eriksson 4, Dan Erik
sson 2, Segerstad și Ekman 
— pentru Hellas Stockholm, 
Gruia 4, Birtolom 4 (3 <lin 
aruncări de la 7 m), Stokl, 
Gațu și Coasă — pentru Stea
ua. Au arbitrat bine, Jack 
Rodii și Pauj Ovdal (Dane
marca).

TREBUIE
să boxeze...

A- 
de

4,

Deși la Cervinia a început 
să ningă ușor, boberii nu sînt 
îngrijorați, organizatorii pro- 
mitînd să le ofere o 
pistă în condiții bune. Chiar 
echipajul care va porni cu 
nr. 1 în prima manșă (al 
cărui start se va da astăzi 
la ora 8 dimineața) care nu 
este altul decît acel condus 
de Vicario, recordmanul pîr- 
tiei după antrenamentul de 
joi, nu are motive de neli
niște, jumătate din concu- 
renți urmînd să facă obiș
nuita manșe pilot. Cu nr. 3 

porni prima manșe

echipajul nostru (Panțuru — 
Zangor), iar cu nr. 11, R.F.G.
I (Zimmerer — Utzschnei- 
der).

In total, vor lua startul 
21 de echipaje, reprezentînd
II țări, Spania retrăgîndu-se 
din întreceri în urma acci
dentului de joi dimineața în 
care și-a pierdut viața frîna- 
rul Louis Solanes Lopez. în 
legătură cu ieșirea din pistă 
a bobului, care s-a izbit apoi 
de un copac, pilotul Rivas 
Baturone (anul trecut pe lo
cul 2 la campionatele euro
pene de bob 4 persoane și

în meciul de scrimă
România-Bulgaria 

noi victorii pentru 
trăgătorii noștri

Dintre cele 18 floretiste 
care au luat parte la proba 
individuală din cadrul întîl- 
nirii de tineret România- 
Bulgaria. startul cel mai im
petuos l-a 
Popescu, 
acumulat 
serie în 
V. Draga, N. Halchin. M. Os- 
tafi, G. Garda și M. Grozda- 
nova (Bulgaria) în semifinale 
ea s-a stins ca un fondist 
plecat în cursă cu viteză de 
sprinter. Mai consecventă a 
fost Viorica Draga care, în 
primele două tururi, a total i-

avut Luminița 
Dar, după ce a 
5 victorii într-o 

care mai evoluau

Automobiliștii
au pornit
motoarele

(Urmare din pag 1)

Ciubrikov ne-a declarat că 
„față de dificultățile acestei 
întreceri și de valoarea con- 
curenților este greu să ai pre
tenții la un rezultat 
bun cînd 
doua participare". El 
totuși, să se numere printre 
cei ce vor termina raliul în 
crimele 20 de locuri.

Pilotul nr. 1 al echipaiuluî 
italian, care reprezintă revista 
milaneză „11 Pilota”, Leo Pit- 
toni (27 ani) si coechipierul său 
Bepi Zenchetti (26 de ani) nu 
se află la prima întrecere. La 
întrebarea noastră privind a- 
legerea punctului de plecare. 
Leo Pittoni ne-a răspuns:

„Am optat pentru startul 
diu București dintr-un mo

tiv... sentimental: am auzit 
iiiulte despre România si vrem 
l-o vizităm De altfel, în Ra
liul Monte Carlo de anul tre
cut am plecat din Atena care 
ne-a purtat noroc, clasindu-ne 
în final ne locul 20. De ce să 
nu sperăm că și Bucureștiul 
— care ne place — nu ne va 
oferi aceeași satisfacție? Avem 
șanse cel puțin pentru reedi
tarea acestei performanțe".

Consemnăm pe scurt si dis
cuția asemănătoare avută cu 
membrii echipajului luxembur
ghez. Dino Pizzinato (28 de 
ani) și Franz Jean (24 de ani) 
care reprezintă firma „Alfa 
Romeo", concurînd pe o ma
șină Sport de 1 750 cmc.

„Participăm pentru a cin- 
cea oară la acest raliu. Pleca
rea din București ne oferă po
sibilitatea de a parcurge tra
seul în numai 14 etape — ea» 
devărat, mai lungi — dar fap
tul ne convine căci preferăm 
parcursurile lungi. Să vă mai 
spunerii că de la acest raliu 
așteptăm mult — să zicem un 
loc printre primii 20? E de la 
sine înțeles".

Iată. deci, că toate cele 
trei echipaje care au luat .star
tul din București (echipajul 
nostru nu s-a prezentat la ple
care), formate din automobilisti 
experimentați, următ-esc un loc 
bun în clasamentul generai.

foarte 
ești de-abia la a 

speră

zat 8 viețorii, pășind în finală 
în postura de principală fa
vorită a probei. O comporta
re asemănătoare și, deci, un 
rol însemnat în lupta pentru 
întîietate, a avut — pînă la in
trarea în finală — și Mag
dalena Bartoș. O bună evoluție 
am mai reținut, în turul I 
și în semifinale, la Ruxandra
Niculescu, Rodica Onu, Maria 
Lazăr și Nina Halchin. Cu 
acestea am epuizat lista fi
nalistelor, printre care nu s-a 
calificat nici o trăgătoare din 
echipa Bulgariei.

Oaspeții au arătat în 
schimb, o valoare mai apro
piată de cea a trăgătorilor 
noștri în proba de sabie. Din 
cvartetul lor au ajuns în 
episodul final un trăgător 
cu gabarit impresionant L. 
Ghenovski și unul de statură 
potrivită, dar extrem de 
mobil și ofensiv, I. Delev. 
Din lotul nostru, relevația 
primelor două tururi a fost 
L. Angelescu, în timp ce la 
capitolul căderilor neaștep
tate trebuie să-l menționăm 
pe O. Zidaru.

Finalele au fost diametral 
opuse ca aspect. La floretă- 
fete clasamentul s-a cristali
zat simplu pentru că V. Dra
ga a mers din victorie în vic
torie, pentru că M. Lazăr, 
singura care a urmărit-o 
de-aproape, nu a izbutit să o 
întreacă în asaltul direct și 
pentru că M. Bartoș, în mo
mentul în care a văzut că a 
ieșit din cursa pentru primul 
loc. nu a mai luptat cu ace
eași obstinație.

La spadă, în schimb, lucru
rile s-au complicat pe par
curs, așa îneît, după 12 asal
turi, toți final iștii aveau cîte 
2 victorii și 2 înfrângeri. Si
tuația primelor locuri s-a cla
rificat abia în baraj. REZUL
TATE TEHNICE FLORETA 
FETE: 1. V. Draga (Româ
nia), 5 v ; 2. M. Lazăr (R) 4 v ; 
3. M. Bartoș (R) 2 v ; 4. R. 
Niculescu (R) 2 v; 5. R. Onu 
(R) 1 v ; 6. N. Halchin (R) 1 v. 
SPADA : 1. A. Cărămidă (Ro
mânia) 3 v d. b ; 2. D. Podea- 
nu (R) 3 v d. b; 3. P. Szabo 
(R) 3 v d. b ; 4. L. Angelescu 
(R) 2 v ; 5. L. Ghenonovski 
(Bulgaria) 2 v ; 6. I. Delev (B) 
2 v.

UN DOCUMENT IMPRESIONANT; momentul in . 
echipajului sponial condus de Baturone părăsește pirtia

care bobul
1 

ultimul viraj, și va provoca moartea frinarului Lopez Solanes

pe locul 4 la bob 2 per
soane). aflat în spital, cu 
mai multe fracturi, dar în 
afară de pericol, a declarat: 
„Pista a fost foarte bună și 
nu a prezentat nimic deose
bit față de zilele trecute, 
dar scăpînd o fiselă din mină 
nu am putut evita saltul 
peste viraj".

De la start lipsește și echi
pajul S.U.A. condus de 
Lemy, accidentat duminică. 
Nerefăcut complet, Lemy a 
încercat miercuri să continue 
antrenamentele,dar a fost ne
voit să renunțe după o manșă, 
lăsînd locul lui rezervei, 
Witnei. Cea mai notorie lipsă 
o are însă echipa R. F. a 
Germaniei care este privată 
de echipajul deținător al ti
tlului de campion mondial 
al probei, deoarece după ac
cidentul de marți, Floth nu 
poate relua antrenamentele. 
Locul lui a fost luat de 
Pitka. dar și acesta s-a ac
cidentat miercuri. < 
fost adus urgent 
care va conduce în 
nat echipajul R.F.G.

Iată deci că pista
Cervinia a făcut o triere, 
încă de la antrenamente. 
Rămîne acum . să vedem cine 
va fi mai rapid în concurs, 
și dacă piloți renumiți ca 
Zimmerer, Panțuru și Gru
ber vor putea depăși pe ita
lienii Gaspari și Vicario care 
pornesc favoriți în această 
aprigă întrecere pentru pri
mul titlu de campion mon
dial al anului 1971.

așa că a
Probst, 

i campio- 
II.
de la

Ion F. BACIU

Telefoto : A.P.-AGERPRES
Hocheiștii de la Dinamo Moscova

învinși la Leningrad

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
• BETSY CLIFFORD REVINE... • FINIȘ TN „CUPA 
U.R.S.S." LA PATINAJ VITEZA • FONDIȘTII SE 
ÎNTREC LA LE BRASSUS • LOTUL SOVIETIC 

C. E. DE PATINAJ ARTISTIC
PENTRU

Proba de 
din cadrul 
ternațional 
de la Schruns (Austria) a 
fost cîștigată de sportiva ca
nadiană Betsy Clifford, cro
nometrată în cele 
manșe cu 
93,50. “ 
Britt 
94.03, 
stria 
(Austria) 94,09, 
maier (R.F.G.) — 94,32.

în urma acestor rezultate, 
în clasamentul „Cupei Mon
diale" continuă să conducă 
Michele Jacot (Franța) cu 
116 p, urmată de Franțoise 
Macchi — 87 p, Annemarie 
Proell (Austria) — 86 p,
Britt Laforgue — 76 p etc.

în clasamentul pe națiuni, 
primul loc este deținut de 
Franța cu 811 p, urmată de 
Austria 
177 p,
— 93
— 88

slalom special 
concursului in- 

feminin de schi

în cele două 
timpul total de 

Pe locurile următoare : 
Laforgue (Franța) — 
Wiltrud Drexel (Au- 
94,04, Gertrud Gabl 

Roși Mitter-

485 p. Elveția — 
S.U.A. — 118 p. Italia 
p. R. F. a Germaniei 
p,' Canada — 64 p etc.

★
întrecerile feminine 
„Cupa U.R.S.S.“ la 

j viteză la Alma Ata,

In
pentru 
patinaj 
victoria a revenit campioa
nei europene Nina Statkie- 
vici, care a totalizat 185,883 
p, urmată de Vera Surovi- 
kina — 188,416 p, Ludmila 
Titova — 188,566 p etc.

ECHIPA FRANȚEI ÎNVINGĂTOARE CU 3-1
în continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în Brazilia, 
selecționata de fotbal a Fran
ței a jucat la Porto Alegre cu 
formația locală Internacional.

au termi- 
scorul de

TURNEUL DE BASCHET DELACONSTANȚA
(Urmare din pag. TJ

lor și-a făcut reapariția în 
campionat, după o lungă ab
sență, în partida dintre Di
namo Și Farul. Atît timp cît 
noul antrenor al naționalei 
a făcut apel la rezerve, gîn- 
dindu-se la derbyul de du
minică, dinamoviștii nu
reușit decît o diferență de 
9 p. în fața ultimei clasate. 
Dar cînd 
trimis în 
șoc, jocul 
toric.

au

normal. Clujenii, dornici de 
revanșă (54—58 în 
tur), fără Riihring, 
Demian în vervă 
Zdrenghea excelent, 
cat furibund, asigurîndu-și 
victoria din prima repriză 
(43—18). La reluare, între
cerea s-a echilibrat, dar fără 
urmări pe tabela de scor t 
„U“ a cîștigat clar cu 82—50 
(43—18).

primul 
dar cu 

și cu 
au ata-

Dan Niculescu și-a 
teren echipa de 
nu a mai avut is-

★
Cea de-a treia întîlnire a 

zilei a avut un preludiu mai 
puțin plăcut. Datorită lips°i 
de legătură între federația de 
specialitate și comisia jude- 

. țeană, una dintre echipe, Po
litehnica Brașov s-a prezen
tat la joc la ora 15 (conform 
programului alcătuit de forul 
central), împreună cu cei doi 
arbitri, iar cealaltă, Univer
sitatea Cluj, la ora 16 (după 

’ programul organizatorilor). I. 
. Petruțiu și V. Kadar au con
semnat mai întîi forfait, pen
tru ca după lămurirea situa
ției partida să se desfășoare

♦
Aprig disputată a fost aceas

tă întîlnire între cele două 
formații bucureștene, mai ales 
în repriza secundă, cînd sco
rul a cunoscut evoluții spec
taculoase : 42—35 (min. 28),
45—37 (min. 31) pentru I.E-F.S. 
și 61—51 (min. 38) pentru 
I.C.H.F. Mai calmi în final, 
cînd au impus ritmul cel mai 
convenabil, baschetbaliștii de 
la I.C.H.F. au cîștigat pe merit 
cu 63—57 (32—28).

★
în ultima (și cea mai spec

taculoasă) partidă, care a ofe
rit numeroșilor spectatori mul
te minute de suspens. Steaua 
a învins Pe Universitatea Ti
mișoara cu 69—66 (38—29). A- 
mănunte în numărul nostru da 
mi ine.

Fotbaliștii francezi 
nat învingători cu
3—1 (1—1)- O partidă ex
celentă a făcut Revel li, care 
a înscris două goluri (în mi
nutele 37 și 58). Cel de-al 
treilea punct al echipei fran
ceze a fost înscris în minu
tul 86 de Lech. Golul brazi
lienilor a fost marcat în mi
nutul 15 de către, cunoscutul 
internațional Paulo Cesar. 
Partida a fost urmărită de 
peste 15 000 de spectatori.

Au jucat următoarele for
mații :

FRANȚA : Carnuș — Djor- 
kaeff, Novi, IJosquier, Ros- 
tagni, Mezy, Michael, Lech, 
Revelli, Loubet, Bețetta.

INTERNACIONAL : Gaine- 
te — Claudio, Pontes, Valmir, 
Vacarias, Karbone, Paulo Ce
sar, Valdmiro, Claudiomiro, 
Riben, Dorinho.

La 24 ianuarie, echipa Fran
ței susține ultimul meci la 
Lima (Peru).

TURNEE SUD-AMERICANE
• în cel de-al doilea joc 

al turneului hexagonal de la 
Montevideo, s-au întîlnit for
mația braziliană Cruzeiro 
Belo Horizonte și echipa loca
lă Penarol. Fotbaliștii uru- 
guayeni au terminat învin
gători cu scorul de 1—0 (1—0) 
prin golul marcat de Castro- 
nuovo în minutul 42.

• Continuîndu-și 
Columbia, echipa 
Partizan Belgrad a evoluat 
la Caii în compania forma
ției locale Deportivo. Rezul
tat: 1—1 (1—1).

turneul în 
iugoslavă

Cel mai bun 
fost înregistrat în 
3 000 m cîștigată de Kapito
lina Sereghina cu 4:52,4, timp 
ce reprezintă un nou record

rezultat a 
cursa de

în campionatul de hochei 
pe gheață, al U.R.S.S., lide
rul clasamentului, Dinamo 
Moscova, a fost învins la Le
ningrad de formația locală 
S.K.A- cu scorul de 6—4 
(3—0, 2—1, 1—3). Ț.S.K.A.
Moscova a întrecut în depla
sare cu 5—1 (1—0, 1—1, 3—0) 
pe Torpedo Gorki. Alte rezul
tate : Spartak Moscova — A- 
ripile Sovietelor Moscova 9—2 
(4—0, 2—1, 3—1) ; Sibir No
vosibirsk — Himik Voskre- 
sensk 3—7 (2—2, 1—3, 0—2).

în clasament continuă să 
conducă Dinamo Moscova cu 
41 puncte, urmată de Ț.S.K.A.

Moscova — 38 puncte (ambe
le din 25 de jocuri), Spartak 
Moscova se află pe locul trei 
cu 29 puncte din 24 de me
ciuri.

Semnatarul acestor rin- 
duri are și el o „dragoste11 
sportivă, la fel de inexpli
cabilă ca toate dragostele 
de pe lume, dar mal traini
că, poate, decît ele. Dip. ziua 
cînd a devenit campion 
mondial la toate categoriile 
— și aceasta s-a întâmplat 
la 30 noiembrie 1956, cînd 
l-a învins pe Archie Moore 
prin K.O. în repriza a 5-a— 
Floyd Patterson mi-a deve
nit una din figurile sporti
ve preferate, iubite chiar. 
Mă cucerise tinerețea aces
tui pugilist care, la 21 de 
ani, urca pe tronul greilor, 
mă impresionaseră cele ce 
se scrisese despre tehnica 
acestui boxer elegant, suplu, 
fără atributele obișnuite ale 
categoriei sale, în primul 
rînd greutatea și forța. Am 
suferit, de aceea, trei ani 
mai tlrziu, cînd suedezul 
Ingemar Iohansson l-a scos 
din luptă in repriza a 3-a, 
după ce îl tăvălise de cîteva 
ori pe jos. Revanșa pe care 
Patterson și-a luat-o, după 
un an, mi-a produs o ne
spusă bucurie, dar aceasta 
avea să înghețe în clipa 
cînd idolul meu era. lichi
dat de Sonny Liston, intr-un 
singur minut. Iar revanșa 
n-avea să mai vină.

Toată, lumea a înțeles că 
Patterson își încheiase ca
riera. Toată lumea, afară de 
el. Și iată-l, de-a lungul a- 
nilor. continuînd să boxeze, 
continuînd. să fie zdrobit In 
ring, continuînd să aștearnă 
umbre grele peste o figură 
cindva atit de luminoasă.

Poate că nu ambiția este 
diavolul . rău care îl îm
pinge, la 36 de ani (i-a i”î- 
plinit la 4 ianuarie) intre 
corzile ringului. Poate că 
boxul Iții, împleticit, trist, 
continuă să. fie singura spe
ranță, singura sursă de e- 
xistență. Oricum, m-a mih- 
nit știrea că, în februarie, 
Patterson va urca din nou 
scările ringului, pentru a 
întâlni pumnii lui Bonavena. 
Ieri, telegramele de presă 
au anunțat că meciul a fost 
amînat.

Aș fi mai mulțumit dacă 
întîlnirea nu va avea loc 
niciodată...

Jack BERARIU
4
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Continuă festivalul șahist din Olanda
AMSTERDAM, 22 (Agerpres). — 

După o zi de repaus, au fost re
luate turneele Festivalului șahist 
din Olanda. In grupa maeștrilor 
conduc Claussen, Hecht și Ador- 
jan cu cite 51/» puncte din 8 po
sibile. Șahistul român Victor Cio- 
câltea, care a remizat în runda

MIINE, STĂRI

a 8-a cu Forintos. ocupă locul 
10 în clasament, cu 4 p.

In concursul feminin, maestra 
Iugoslavă Milunka. Lazarevlci este 
lideră cu 3'h puncte după 4 run
de. Pierzînd și partida cu Kohn 
(R.F.G.), Elisabeta Polihroniade 
se află pe locul 10 cu >/i p.

Grupa marilor maeștri continuă 
să aibă doi lideri : suedezul An
dersson și islandezul Olafsson cu 
cîte 5*/:  puncte din 8 runde. Ei 
sînt urmați de Petrosian, Korci- 
nol și Hori cu cîte 5 p. In runda 
a 8-a, Petrosian a . cîștigat la 
Hort, Ivkov l-a Învins pe Donner 
și Korcinof pe Langeweg. A fost 
consemnată remiza în partidele 
Olafsson — Van den Berg și 
Andersson — Lengyel.

Iii Cupa campionilor

A ARMATELOR PRIETINE europeni la baschet

Campioana europeană Nina 
Statkevici își va apăra titlul 
la apropiatele întreceri de la 

Leningrad (30—311)

se- 
s-a

Nina Statkievici
Alte rezultate : 500 

Krasno'.’a 
m : Ludmila Titova 
; Nina Slatkievici a

m :
44,5 ;

unional și cea mai bună 
performanță mondială a 
zonului. Pe locul secund 
clasat 
4:53.
Vera 
1 000 
1:29,9
ocupat locul doi cu 1:30,4

Proba masculină de șta
fetă 3x10 km din cadrul con
cursului internațional de schi 
fond, desfășurat la Le Bras- 
sus (Elveția) s-a încheiat cu 
victoria echipei Suediei (Jan 
Halvarsson, Arne Lilja și 
Benny Soedergren) cronome
trată cu timpul de lh 40:35. 
Pe locul doi s-a clasat for
mația Finlandei — lh 40:45, 
urmată de Norvegia — lh 
41:03, Italia — lh 41:13, Elve
ția — lh 41:22 etc.

★
A fost stabilit lotul sporti

vilor sovietici caie vor par
ticipa între 3 și 6 februarie 
la campionatele europene de 
patinaj artistic de la Zurich. 
Din lot fac parte Serghei 
Cetveruhin, Serghei Volkov. 
Marina Titova, Elena Alek
sandrova, Irina Rodnina — 
Aleksei Ulanov. Ludmila 
Pahomova — Aleksandr 
Gorșkov.

ZAKOPANE, 22 (prin tele
fon de la trimisul nostru spe
cial).

Condițiile improprii da 
zbor, din cauza ceții, au fă
cut ca delegația sportivilor 
români — care trebuia, să 
sosească la Zakopane joi sea
ra, să ajungă în seara acele
iași zile abia la Varșovia. în 
aceste condiții, drumul spre 
localitatea poloneză care găz
duiește marea competiție 
(420 km) a fost amînat pentru 
Vineri, zi ce era destinată 
antrenamentelor. Ruta Var
șovia — Zakopane a fost 
parcursă în 8 ore și intrarea 
în renumita stațiune s-a fă
cut odată cu apusul soarelui. 
Fondiștii și biatloniștii noștri 
au ținut totuși să facă cîțiva 
kilometri de alergare fără 
schiuri, în timp ce specialiș
tii alpinelor și săritorii s-au 
mulțumit doar cu verificarea 
echipamentului și sondarea 
noutăților despre adversari.

Dacă la noi zăpada a deve
nit în acest an o „materie 
primă" foarte solicitată, dar 
din păcate aproape de negă
sit, aci, ea s-a așternut în 
Cantități îndestulătoare. Tre
buie spus totuși că soarele 
destul de puternic al ultime
lor zile a făcut ca organiza
torii să intre în alertă, pen
tru orice eventualitate ei 
prevăzînd 0 a doua pîrtie

pentru slalom special, Ia o 
altitudine mai mare. Să spe
răm însă că în zilele urmă
toare temperatura va deveni 
mai... alpină.

într-un scurt răgaz am 
căutat să aflu noutăți despre 
ceilalți coneurenți de la
confratele Adam Hoinowski, 
care ne-a spus printre alte
le, că sportivii sovietici au 
prezentat aci o J*’—*’*
foarte puternică, 
slovacii nu îl au 
pe faimosul Jiri 
reprezentanții R. D. Germa
ne se află la start fără cam
pionul mondial de fond, 
Grimmer, că polonezul Bah- 
leda (speranța gazdelor pen
tru probele alpine) va sosi di
rect la concurs din Austria, 
unde a participat la o perioa
dă de pregătire și întreceri a- 
lături de cîțiva dintre așii co- 
borîrii și slalomului etc.

Dar, să așteptăm întrecerile 
de care ne mai desparte doar 
o zi, mîine (n.r. astăzi) ur
mînd să aibă loc Festivitatea 
de deschidere. Startul acestei 
ediții a Spartachiadei de 
iarnă a armatelor prietene 
va fi dat duminică cînd se 
va desfășura concursul indi
vidual la biatlon (20 km) și 
săriturile la trambulina mij
locie.

delegație 
că ceho- 
în echipă 
Raska, că

Paul IOVAN

în cadrul „C.C.E." la bas
chet masculin s-au desfășu
rat meciurile retur ale sfer
turilor de finală (grupa B). 
La Madrid s-a disputat unul 
dintre derbyurile competiției: 
Real Madrid — Ț.S.K.A. Mos
cova. Victoria a revenit bas- 
chetbaliștilor sovietici cu 
60—58 (25—23), în a doua
partidă, Standard Liăge a 
pierdut pe teren propriu cu 
scorul de 99—107 (48—49) în 
fața formației Akademik So
fia.

La Riga, în sferturile de 
finală ale „C.C.E." la baschet 
feminin, echipa locală T.T.T. 
(deținătoarea trofeului) a în
vins cu 71—54 (39—22) for
mația franceză U. C- Cler
mont Ferrand. învingătoare 
și în primul joc (64—52), 
baschetbalistele sovietice s-au 
calificat pentru semifinale. în 
cadrul aceleiași competiții, A- 
kademik Sofia a întîlnit, pe 
teren propriu, formația polo
neză Wisla Cracovia. Victo
ria a revenit oaspetelor cu 
64—59 (33—31).

A MURIT
ROGER COULON

La Lausanne, s-a stins din viață 
Roger Coulon, președintele Fe
derației internaționale de lupte, 
membru C.I.O. Binecunoscută per
sonalitate a sportului internațio
nal. Koger Coulon era in virstă 
de 61 de ani. Moartea a survenit 
în urma unui atac de cord.

HHWHHHHWHHHHHHWHHHHIHHHHHHHHHH
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PELE — DEFINITIV NR. 1
Academia de sporturi din Fran

ța l-a ales pe celebrul fotbalist 
brazilian Pele ca figură supremă 
a sportului mondial, pe anul 1970. 
După cum se știe, la desemnarea 
clasamentelor lunare și anuale ale 
acestui for, participă 50 de spe
cialiști francezi și străini, foști 
campioni, tehnicieni și ziariști.

ECHIPA R.P. CHINEZE 
INVITATĂ OFICIAL 
LA C. M. DE TENIS 

DE MASĂ

particlpare la cel de-al 31-lea cam
pionat mondial de tenis de masă, 
programat în primăvara acestui 
an

„CUPA LIGII EUROPENE" 
LA TENIS DE MASĂ

Președintele federației japoneze 
de tenis de masă, Koji Goto, va 
pleca la 2 februarie la Pekin 
pentru a inmîna personal echi
pelor R. P. Chineze invitația de

la Nagoya (Japonia).

ROD LAVER — 
DE NEÎNVINS !

Celebrul tenisman australian 
Rod Laver continuă seria vic
toriilor în „Turneul campionilor". 
Ultimul său adversar a fost ju
cătorul american de culoare Ar
thur Ashe, pe care l-a învins în 
trei seturi : 7—5, 6—4, 7—5. Par
tida s-a desfășurat în fața a nu
meroși spectatori la „Madison 
Square Garden” din New York. 
Pînă acum, Laver i-a învins, pe 
rînd, pe Newcombe, Roche, Ro- 
sewall șj Emerson. In următorul 
meci, el întilnește la Detroit 
pe olandezul Tom Okker.

La Aalborg (Danemarca) s-a 
disputat întîlnirea dintre selec
ționatele mixte ale Danemarcei 
și Greciei, contînd pentru „Cupa 
ligii europene" (grupa B) la te
nis de masă. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 4—3. In 
partida decisivă, Claus Pedersen 
l-a învins cu 2—0 (21—19, 21—17) 
pe Dlakakis.

ARBITRU ROMAN
LA MECIUL DE RUGBY 

ITALIA — MAROC

Printr-o telegramă sosită asea
ră, F.I.F.A. anunță federația noas
tră de specialitate că a hotă~it 
să desemneze un arbitru român 
care să conducă meciul de rugby 
dintre selecționatele Italiei și 
Marocului, Ce se va desfășura 1» 
21 februarie. Arbitrul urmează 
să fie numit de F.R. Rugby.

„MARELE PREMIU' AUTO AL ARGENTINEI
BUENOS AIRES. 22 (Agerpres).

— Tradiționala competiție auto
mobilistică „Marele premiu al 
Argentinei" (formula I) se va 
desfășura duminică pe autodro- 
mul municipal din Buenos Aires. 
La startul cursei vor fl prezenți

sportivi de renume, printre care 
neo-zeelandezui Chris Amon (pe 
..Matra"), elvețianul Jo Siffert 

(pe „March"), brazilianul Emer
son Fittipaldi (pe „Lotus") și 
vest-germanul Rolf Stommelen 
(pe „Matra").
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