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primul joc în Brazilia la 3 februarie, la Sao Paulo
RIO DE JANEIRO 26 (prin 

telex).
Echipa de fotbal Dinamo 

București a aterizat la Rio 
sîmbăta frecutâ, venind din 
Peru. Sosirea fotbaliștilor ro
mâni a fost însoțită de largi 
comentarii în presa, radioul 
și televiziunea braziliană, de
oarece aici ecourile lui Me
xico 70 sînt departe de a se 
stinge, iar echipa României a 
rămas o amintire plăcută. Nu
mele jucătorilor Dumitrache, 
Dinu și Lucescu au rămas în 
memoria iubitorilor de fotbal 
brazilieni, fără îndoială cei 
mai înfocați suporteri de pe 
glob ai balonului rotund. Ju
cătorii români se află, ca și 
acum un an, la hotelul PLAZA 
COPACABANA, așezat pe 
vestita plajă Copacabana.

Imediat ce au sosit, antre
norii și jucătorii români s-au 
deplasat pe stadionul Bota- 
fogo, unde se desfășura întîl- 
nirea amicală între echipele 
Fluminense și America. Ziariș
tii brazilieni au profitat de o- 
ceastă inedită prezență și au 
luat numeroase interviuri.

Căldura se apropie aici zil
nic de 40 de grade la soare,

însă jucătorii români, ca și a- 
nul trecut, au dovedit o mare 
capacitate de aclimatizare. Ei 
au surprins spectatorii în

meciul cîștigat cu echipa Vas
co da Gama (campioana sta
tului Guanabara —capitala Rio 
de Janeiro —, pe 1970, an in

care a întrecut faimoasele ri
vale Flamengo și Fluminense) 
în primul rînd prin această 
rezistență la căldură, deoare
ce partida nu s-a jucat în 
nocturnă.

Aici, marele stadion Maro
cana este în reparație, ceea 
ce a determinat anularea pen
tru acest an a Turneului inter
național de vară la care ar 
fi urmat să participe și Di
namo București.

Din cauza vacanței și a căl
durii, meciurile de fotbal nu 
sînt prea căutate la Rio. De 
aceea Dinamo va urma să 
joace în altă parte. Primul 
joc mai important este pro
gramat la 31 ianuarie la FLO- 
RIANOPOLIS, cu echipa 
AVAI, iar al doilea la 7 fe
bruarie la CAMPINAS (în sta
tul Sao Paulo) cu echipa F.C. 
GUAIRA. După aceea, la 9 și 
11 februarie, dinamoviștii vor 
fi la Porto Alegre, unde vor 
întîlni cunoscuiele echipe IN- 
TERNAC1ONAL și F. C. GRE- 
MIO. La 14 februarie, fotba
liștii români vor reveni la

'Continuarea fn mo. a 4 a

Lucrările celei de-a 5-a sesiuni a Consiliului Internațional de educație fizică și sport

„sportul cTiioc
DE ÎNȚELEGERE ÎNTRE POPOARE

PARIS, 25 (Agerpres). — La 
Paris s-au desfășurat recent 
lucrările celei de-a 5-a sesiuni 
a Consiliului internațional de 
educație fizică și sport (CIEPS) 
de pe lingă UNESCO. Au par
ticipat directorul secției de ti
neret a UNESCO, Naraghi, re.- 
prezentanți ai unor federații 
sportive internaționale și ai 
unor organisme departamenta
le. România a fost reprezenta
tă de conf. dr. EMIL GHIBU. 
vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport și prof. NICU 
ALEXE, director al Centrului 
de cercetări pentru educație fi
zică și sport din București.

Delegația română a interve
nit în cursul lucrărilor cu o 
comunicare avînd ca temă :

„SPORTUL CA MIJLOC DE 
ÎNȚELEGERE ÎNTRE POPOA
RE".

Au fost prezentate o serie de 
rapoarte privind activitatea co
mitetului de cercetări in do
meniul sportului și al secției 
de documentare. Delegații au 
aprobat participarea CIEPS la 
,.o zi a UNESCO" în cadrul 
congresului științific asupra 
sportului internațional cu oca
zia Jocurilor Olimpice din anul 
1972. Consiliul a insistat asu
pra necesității organizării sub 
egida UNESCO a unei confe
rințe a miniștrilor și responsa
bililor cu problemele sportului 
din diferite țări.

în unanimitate, a fost reales 
ca președinte al CIEPS, Philip 
Noel Baker (Anglia). Ca vice-

președinte a fost ales și astro
nautul James Lovvel (SUA). 
între cei 15 noi membri ai co
mitetului executiv se numără 
președintele FIB'A, Stanley 
Rous, profesorul Vladimir Ko
rotkov (UBSS) și decatlonistul 
Bill Toomey (SUA).

Epilog neprevăzut în întrecerea de patinaj a seniorilor

NECUNOSCÎND REGULAMENTUL
V. SOTIRESCU A PIERDUT

TITLUL DE CAMPION ABSOLUT
TUȘNAD, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Ultima reuniune a campionate
lor naționale de patina) viteză, 
rezervate seniorilor, a avut un 
deznodământ neașteptat. Dinamo- 
vistul Victor Sotlrescu, îneîntind 
privirile publicului în primele trei 
probe ale tetratlonulul pe care le-a 
ciștigat detașat, urma să înde
plinească o simplă formalitate în 
cursa de 10 000 metri, adică să o 
termine indiferent cu ce rezul
tat pentru a cuceri invidiatul 
titlu de campion absolut pe 1971. 
După cum pornise în cursă Soți- 
rescu părea decis să devină un 
merituos campion. Mai mult, el 
a alergat de-a lungul a -5 de 
ture, din cele 30, după un grafic 
care ti anunța ca deținător al 
unui nou record republican la 
pollatlon. Dar în a 36-a tură, în 
turnantă, a călcat cu lama pa
tinei pe unul din cuburile de 
lemn care marchează culoarele 
Si a căzut. Enervat peste măsură 
și, ceea Ce este mai grav, neeu- 
hosclnd regulamentul, Sotlrescu

n-a mal reluat cursa, crezînd că 
li sînt suficiente cele trei victorii 
anterioare pentru a intra în po
sesia titlului de campion absolut. 
S-a înșelat Insă pentru că juriul 
a aplicat regulamentul, cu preve
derile lui din 1966, ultimele mo
dificări aduse de forul internațio
nal nefiind încă in vigoare. Dar, 
oricare ar fi fost regulamentul, 
nu-1 era permis unul sportiv de 
talia lui Sotlrescu să renunțe cu 
atita ușurință la lupta care il a- 
ducea, ca o încununare a efor
turilor depuse, primul titlu de 
campion absolut al țării. De acest 
epilog neprevăzut a beneficiat 
brașoveanul Andrei Okoș, care 
astfel îșl menține titlul suprem.

Trebuie să mai amintim de doi 
tineri patinatori, M. Bărbulescu 
șl t. Koros (antrenor D. Lâză- 
1-escu, respectiv c. Gali) care au

Tr. IOANIȚESCU

ÎN CINSTEA
ANIVERSARII 
PARTIDULUI

UN SIMULTAN
ALPIN DE lAR^Ă 

DE A LUNGUL 
CARPAȚILOR

• ÎNTRECEREA SE VA DES
FĂȘURĂ INTRE 20—26 FE
BRUARIE o AU FOST INVI
TATE TOATE SECȚIILE DE 
SPECIALITATE ALE CLU
BURILOR ȘI ASOCIAȚIILOR 
SPORTIVE.

Cu prilejul taberei organizate de 
F.R.T.A., la Tini.șui de Sus. in 
noiembrie trecut, maestrul emerit 
al sportului. Emiiian Cristea. a 
propus organizarea unei acțiuni 
alpiniste <le iarnă, FÂllA PRE
CEDENT ÎN TAKA NOASTRA, 
acțiune prin care sportivii mun~ 
țilo! urmează să cinstească cea 
de a 50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român.

Regulamentul acestei acțiuni, pe 
cave federația de resort a adop
tat-o cu tot interesul cuvenit, a 
fost definitivat și, în ședința ple
nară a Comitetului federal, a fost 
comunicat celor prezenți.

Simultanul alpin de iarnă de-a 
lungul Carpaților a fost, astfel, 
lansat El se va desfășura între 
20 ș 26 februarie a.c. pe toată 
lungimea Carpaților răsăriteni, 
meridionali și, probabil, a Apuse
nilor.

La această acțiune au fost invi
tate toate secțiile de alpinism din 
țară : ale asociațiilor sportive, de 
la A.S. Armata, Dinamo, Voința, 
din cluburile sportive, universitare 
și o echipă Salvamont.
Echipele formate clin minimum 
trei alpiniști sau turiști cu expe
riența ascensiunilor de iarnă vor 
străbate. în perioada menționată, 
cite o porțiune a crestei Carpați
lor.

bănățene: 16—11. I'oto : CALIN CREȚU Cluj

In ultima zi a turneului de handbal feminin

CONFECȚIA BUCUREȘTI-DUPĂ 0 VICTORIE 
EA LIDER, OTNFRÎNGERE EA ULTIMA CLASATĂ!
® „U" Timișoara —al

CLUJ, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Păcat că Pronosportul n-a 
introdus in programul său și 
meciurile din campionatul fe
minin dc handbal. Ar fi oferit

CAMPIONATELE 
UE ATLETISM 

AEE JUNIORILOR
Juniorul din Tg. 
Mureș Lorand T6- 
rok, component 
al lotului repu
blican, a obținut 
recent ,un rezultat 
de 2,03 in la să
ritura în înălțime. 
El se anunță ca 
principal candidat 
la titlul de cam
pion al țării la 
întrecerile progra
mate siițițjgtă și 
duminică .în sala 
de la „23 August"

doilea eșec
participanților surprize mult 
mai mari decît le au in meciu
rile de fotbal, și poate câ ni
meni n-ar fi reușit să obțină 
punctajul maxim. Un exemplu 
edificator : dupâ ce luni a pro
dus surpriza campionatului, în- 
vingînd pe Universitatea Ti
mișoara, lidera competiției și 
triplă campioană națională, 
marți după-amiază Confecția 
București s-a lăsat întrecută 
de ultima clasată — C.S.M. Si

biu 1 Ca să nu mai vorbim de a 
doua înfringerc consecutivă a 
campioanelor, de data aceasta 
din partea I.E.F.S.. insucces 
care coboară pe locul trei in 
clasament Universitatea Timi
șoara și saltă pe locul secund 
echipa studentelor bucureștenCe.

Hristache NAUM

(Continuarea în pag. a 4-a)

Noi obiective ale F.R.T.A.

PRIMUL CAMPIONAT NAȚIONAL
DE ORIENTARE TURISTICA Al COPIILOR

..

ASTĂZI, LA MIERCUREA CIUC

START IN TURNEUL INTERNATIONAL 
DE HOCHEI DOTAT CU „CUPA f.RH.
Primele confruntări:

Noul patinoar artificial a- 
coperit din Miercurea Ciuc, 
primește astăzi „botezul in
ternațional". La ora 15,30 va 
avea loc festivitatea de des
chidere a turneului dotat cu 
„CUPA FEDERAȚIEI ROMA
NE DE HOCHEI".

(Continuare în vag. a 2-a)

Dinamoviștii Victor Sotirescu și Dan Lă zărescu, în timpul cursei de 10 000 m, înainte 
ca primul să abandoneze, fapt care l-a scos din lupta pentru titlul suprem.

Foto: N. DRAGOȘ

Sofia-Miercurea Ciuc și
In cursul zilei de ieri au 

sosit o parte din parțicipanți- 
Echipa orașului Sofia a venit 
cu trenul pînă la București, 
continuîndu-și drumul spre 
Miercurea Ciuc cu autocarul. 
Reprezentativa Budapestei a 
descins din Bait Orient Ex
pres la Brașov, de unde un 
autobuz a transportat-o fn o- 
rașul competiției.

Lotul Bucureștiului a ple
cat de luni dimineață, efec- 
tuînd ieri uh prim antrena
ment de acomodare pe ghea
ța patinoarului artificial. Ul
timii vor sosi hocheiștii din 
Bratislava. Ei sinj așteptați 
mîine dimineața la Brașov.

La Miercurea Ciuc s-au 
luat toate măsurile orga
nizatorice ca această com- 
.petiție inaugurală să be
neficieze de cele mai bu
ne condiții. In oraș exis
tă un mare interes față 
de turneu. Nici nu-i de 
mirare, pentru că localni
cii iubesc hocheiul, iar 
din rîndul lor s-a ridicat 
o întreagă pleiadă de 
mari jucători. Acum, o- 
dată cu amenajarea pati
noarului artificial acope
rit, sportul crosei și al 
pucului se întoarce acasă 
și va cunoaște de hună 
seamă o frumoasă relan
sare.

Pentru formația Bucureș
tiului, care se confundă cu 
reprezentativa națională, tes-

București - Budapesta

PANĂ

tul de la Miercurea Ciuc se 
înscrie în programul vast de 
pregătire, început încă din 
vara anului trecut, în vede
rea participării la grupa C a 
campionatului mondial.

Astăzi, au loc următoa
rele jocuri : la ora 16,00 : 
SOFIA — MIERCUREA 
CIUC. la ora 18.30 : BUCU
REȘTI — BUDAPESTA.
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„SĂNIUȚA DE ARGINT" ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

CONCUREZI! CU NUMERELE 18 Șl 37...
Criza de... zăpadă — care se face resimțită pe a- 

proape întreg teritoriul țării — a îngreunat des
fășurarea tradiționalei competiții, „SĂNIUȚA DF. 

ARGINT". Multe echipaje au trebuit să se deplaseze pe 
pinii din regiunile muntoase (dar și pe acolo zăpada 
a început să dispară) pentru ca „Săniuța" să-și poată 
continua mersul către faza finală, ce urmează să aibă 
loc în februarie, la Poiana Brașov. Sintern informați că 
în cîteva orașe din țară etapele județene s-au ținut, to
tuși, profitîndu-sc de fiecare oră prielnică. Duminică au 
avut loc astfel de concursuri în județele Botoșani, Har
ghita, Gorj, Iași și 'Teleorman.

Deși fusesem înștiințați că 
3a Alexandria urma să se des
fășoare etapa județeană a

„Săniuței de argint", aveam 
convingerea că întrecerile nu 
se vor ține. Plecasem din

București pe o vreme pri- 
măvăratică, de plus 6 grade. 
Deci, fără fulgi de zăpadă. 
Dar, ajunși la Drăgănești- 
Vlașca, am intrat, parcă, în 
altă lume: un strat de nea 
gros de 50 de centimetri. La 
Alexandria aveam să pătrun
dem în zona cea mai frigu
roasă din țară; a acestei

Ion GAVR1LESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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® O tabără de inițiere in alpinism, la Bușteni
• Simpozion internațional pe tema salvării în munți

Plenara anuală a Federației române de turism și alpinism, ținută 
zilele acestea cu participarea membrilor comitetului federal, a prilejuit 
o sintetica prezentare a realizărilor obținute în cursul anului l»7o în 
aceste discipline sportive și, totodată. în domeniul turismului recreativ. 
De asemenea, au fost prezentate, planul de măsuri preconizate ci» 
F.R.T.A. pentru acest an și o serie de hotăriri privind anumite schim
bări și completări în structura federației.

NOI COMISII...
...au fost înființate în scopul u- 

nei mai bune cuprinderi a diver
selor activități legate de alpinism 
și turism. Astfel, pentru a se face 
față problemelor ridicate de speo
logii amatori, de turiștii care e- 
fectuează excursii cu cortul (cam
ping). de practicanțil turismului 
nautic, s-a creat Comisia pentru 
activități combinate (președinte :

Vlniciu Gafi(a). Pentru a se veni 
în sprijinul dezvoltării acestor 
discipline sportive s-a înființat 
Comisia pentru activitatea de ma
să (președinte : Gh. Solacolu). in 
sfîrșlt, pentru a înlesni activitatea 
orlentariștlior, s-a format o Co-

(Contlnuare tn pag. a t
la rubrică) .

Întrecerea I 
patriotică I

A JUDEȚELOR |
Ziarele publică răspunsurile consiliilor populare ju

dețene la însuflețită chemare a gospodarilor |u- 
dejului Neam). Parcurgerea angajamentelor cu care 
se avîntă în întrecerea patriotică toate consiliile 
populare județene ne dă adesea moiive de bucu
rie, raportate la faptul că obiectivele sportive sau 

turistice, obiectivele legate ae educația fizică a tineretului 
sau de recrearea vîrstnicilor nu sînt nici neglijate, nici uitate. 

Cetă)enii județului Botoșani, de pildă, se obligă să ame
najeze și să întrețină cel puțin 80 de baze sportive, solarii 
și terenuri de joacă pentru copii. Edilii din județul Teleor
man au dat o mare imporianță dezvoltării bazei materiale 
a sectorului de învătămîni, prevăzînd, printre altele, înfiin
țarea pe lingă scoli a 40 de solarii, 112 baze sportive si 
73 de patinoare (firește naturale și nu artificiale, cum din 
eroare s-a publicat). Gospodarii din județul Bihor vor ame
naja si întreține 350 de hectare de spații și zone, verzi, cei 
din județul Sibiu vor da în folosință, înainte de termen,
drumul turistic de la Păltiniș, cei din județul Dîmbovița vor 
realiza o sală de gimnasiicâ din fondul de investi
ții, iar cei dm județul Timiș vor reduce sub
stanțial termenul de punere în folosință a mote
lului turistic din Timișoara. Putem contipua ce multe astfel 
de exemple, iar cazul județului iași pare singular, dacă nu 
cumva lipsa oricărui obiectiv sportiv sau turist e este “Oar o 
omisiune în textul larg al răspunsului publicat de ziarul lo
cal.

Din această îmorejurare, care arată și dovedește, ps 
întreg teritoriul patriei noastre, înțelegere față de impor
tanța socială a sportului, dorim să extragem doar acea 
învățătură ca.-e ne convinge cîîe -nodalităti stau la îndemîna 
gospodarilor locali pent-u a-si face datoria față de sănă
tatea populației, față de educația fizică a tinerilor gene
rații. Experiența afîtor consilii populare județene stă mărtu
rie.

In sectorul de sistematizare-proiectare al oricărui județ 
există posibilitatea, ba chiar imperioasa necesitate de a pre
vedea obiective sportive și turistice în schițele de sistema; 
tizare a localităților, cu gîndul la armonia așezărilor dar și 
la cerințele de educație. Dar domeniul în care orice consiliu 
popular, convins de utilitatea sportului, se poate manifesta de
plin este acel ai lucrărilor edilitar-gospodărești. In cadru! 
acțiunii de înfrumusețare a localităților se pot crea mereu noi 
spații verzi, se pot amenaja baze sportive , simple, se pot 
ameliora traseele turistice. O mare parte din toate acestea 
se pot obține prin contribuția voluntar-bănească și prin 
munca locuitorilor, ei înșiși încredințați că binefacerile unor 
asemenea acțiuni se vor întoarce exclusiv în^ focosul lor și 
al copiilor lor. Tocmai acest spirit dă preț înflăcăratei în
treceri patriotice în care s-au angajat județele țării.

Victor BANCIULESCU
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La Piatra Neamț, in tabăra voleibalistelor

„Tot de aici, din Piatra, 
pornim la drum pentru a ne 
încerca încă o dată șansele. 
Norocul ne-a ocolit în multe 
rinduri, sau pur și simplu 
Fam alungat noi. De aceea, 
am hotărît să trudim mai 
mult pentru a nu-1 pierde 
iarăși". Cu aceste cuvinte ale 
antrenorului N. Roibescu în
cepe reportajul nostru la Pia
tra Neamț, în tabăra voleiba
listelor lotului națoinal.

...Sîntem în restaurantul 
hotelului Ceahlău], unde 
grupul posibilelor tricolore 
așteaptă în liniște masa de 
prînz. Tăcerea aceasta ciuda
tă în jurul grupului solitar 
mă uimește. încerc șă desco
păr pe chipurile fetelor mis
terul- Mă ajută însă antreno
rul secund N. Meadu: „Mun
cim mult Ia sală, facem pe 
munte ascensiuni grele care, 
oricît de plăcute ar fi, Iasă 
urme adînci și alungă cheful 
conversației"... Apoi își dea
pănă cu voluptate povestea 
peripețiilor prin care 
cut deunăzi cînd au 
dat, dinspre Durău, 
Toaca, coborînd în 
cealaltă, pe la Dochia. 
mai cu 
plărilor 
pediției, apoi sfîrșește cu de
scrierea sumară a urcușuri
lor făcute în alte zile pe pan
tele de la Cozla sau Gospo
dina.

„Acest ianuarie bizar — 
intervine din nou N. Roibes
cu — ne-a obligat să căutăm 
zăpada sus, la aproape două 
mii de metri, dar sînt sigur 
că urcușurile mai lungi ne 
vor prinde bine"... își frea
că mîinile mulțumit, se ridi
că și pornește din masă în 
masă ca să mai discute ceva 
cu fetele

au tre- 
escala- 
vîrful 

partea 
Insistă 
întîm- 

hazlii din cursul ex-
seamă asupra

★
Ne-am reîntîlnit apoi în sala 

Ceahlăul, la antrenament. 
Alături, în tribună, președin
tele Colegiului central al an
trenorilor. N. Murafa, și alți

cîțiva antrenori urmăresc și 
ei cu atenție și comentează 
în șoaptă execuțiile fetelor.

La mijlocul tribunei, an
trenorul Roibescu așteaptă 
sfîrșitul încălzirii pentru a 
trece la partea esențială a 
lecției. în fine, fluierul a în
cetat să mai răsune, fetele își 
trec mîinile peste frunțile u- 
mezite, păstrînd aceeași tăce
re ciudată, ca atunci, înain
tea mesei de prînz.

La semnalul dinainte știut, 
își iau mingile și încep dez- 
morțirea degetelor. Apoi an
trenorul reține de o parte a 
fileului un grup cu care ur
mează să exerseze preluarea, 
își oprește trei mingi pe care 
le jonglează cu repeziciune 
și dexteritate, aruncîndu-le 
într-o parte sau alta și recu- 

•perîndu-le cu aceeași ușurin
ță- Exercițiile se îngreuiază 
treptat și sprinturile sînt din 
ce în ce mai rapide, urmate 
de plonjoane spectaculoase. 
Cine ratează repetă într-una 
pînă izbutește.

în sfîrșit, sala începe să 
vuiască : se face atacul și la 
fiecare smeci fetele trebuie 
să încurajeze ne trăgătoare. 
Haaai! Este un obicei pur vo- 
leibalistic ce se exersează ca 
și ,pasa sau preluarea. Atmo
sfera se înviorează... Trans
pirația curge șiroaie pe fete 
și pe antrenori. S-au scurs pe 
nesimțite patru ore și antre
norul anunță pauza pentru 
gustare. Mă apropii ne rînd 
de cîteva fete cu cîte o în
trebare. Mariana Baga, care 
îsi pusese în gînd să vor
bească mai puțin ca de obi
cei, 
este 
decît 
tăm 
gura 
înaltă valoare. în ceea 
mă privește, am hotărît să-mi 
schimb felul de a fi. compor
tarea. optica față de pregă
tire".

Coordonatoarea Eugenia Re-

mănînce după efort, 
se pare pregătirea, 

Zîmbește în colțul 
înțelesuri : „Destul 

Muncim foarte mult.

sac renunță la gustare. Nu 
poate să 
„Cum ți 
Celli ?“ 
gurii cu 
de grea.
Dar văd câ toate fetele se 
străduiesc, fiecare vrea să a- 
jurigă în primul sextet"-

în momentul reluării antre
namentului mai rețin pen
tru o clipă pe „stîngacea" ie- 
șeancă. Lucia Dobrescu, debu
tantă în lot: „Cum te simți 
ca „boboc", Lucia ?“. „Deși 
figurez pentru prima oară în 
națională, nu mă simt „bo
boc" Sper să izbutesc să pro
movez și între primele 6". La 
despărțire, după patru ore, 
cele aproape 20 de fete se 
regrupau pentru continuarea 
antrenamentului...

„CUPA

DE CE SE SPERIE SCHIORII NOȘTRI
Sezonul acesta nu 

jește schiorii noștri 
prin lipsa zăpezii, ci și prin 
faptul că. adesea, ei trebuie 
să înfrunte piste înghețate. 
Și acestea... nu le plac. Au do
vedit-o cu cîteva săptămâni 
în urmă cele două slalomuri 
speciale din cadrul „Cupei 
Politehnica", a confirmat-o 
duminică abținerea de la 
start a unui mare număr 
de studenți bucureșteni depla
sați la Predeal, special, pen-

necă- 
numai

gheață. Vom arăta, pe scurt, 
în rîndurile care urmează, ce 
trebuie să facă — începînd cu 
ascuțitul canturilor, operație 
pentru care ei trebuie să 
aibă TOTDEAUNA asupra lor 
o pilă bună și o piatră ponce. 
Ascuțirea este, de fapt, o 
refacere in unghi. clrept a mu
chiei canturilor cu ajutorul 
pilei pusă pe lat și manevrată 
cu grijă ca să nu producă 
șpan. Netezirea se va face cu 
piatră ponce înainte.

DE GHEATA ȘOIMII"

îmi spune : „Pregătirea 
incomnarabil mai grea 
anul trecut și o accep- 
fiindcă este poate sin- 
cale de a ajunge la o 

ce

CAMPIONATELE DE SALA
ALE JUNIORILOR MARI

ceasta va da naștere unui 
derapaj greu de controlat 
apoi. Se va urmări păstrarea 
contactului permanent cu ză
pada și reîncărcarea schiuri- 
lor (o dată cu schimbarea 
muchiilor) chiar înainte de 
trecerea lor peste linia de 
cea mai mare pantă. Dacă, 
totuși schiorii simt, după înce
perea virajului. că dera
pează prea mult, ei nu tre
buie să accentueze presarea 
șchiurilor pe muchii ci, din 
contra, să se ridice sporind 
astfel încărcarea șchiurilor 
printr-o nouă apăsare care 
poate opri derapajul.

Pe scurt, acestea sînt pro
blemele mersului pe gheată. 
Ele par doar foarte compli
cate. în realitate pot fi re
zolvate atunci cînd fac o- 

unor preocupări. Să 
si schi- 
șl ei în 
adăuga

Gh. E.

biectul 
soerăm că antrenorii 
orii noștri le vor lua 
considerare și le vor 
bagajului lor tehnic.

Aurelian BREBEANU

La trialul de arme cu aer
comprimat

SIBIU (prin telefon). Pe o ză
padă umedă, grea și adincă (pe 
alocuri 70 cm) s-a disputat_dum - 
niefi Pe platoul 
concursul de fond oigamzat 
șc. sp. Șoimii-Sibîu, în colaborare 
cu comisia județeană de sPe.^L,' 
tate și dotat cu „Cupa Șoi nii .
Au părtioipat 71 de concuren,: de 
la școlile sportive Brașov la, ȚțiȘ_ 
nov’ si Șoimii. Rezultate tehnice . 
BĂIEȚI. CopH, cat. I (3 km) : 1. 
M. GIRBACEA (Bv.) 16:55, 2. T. 
Pelin (Bv.) 19:21, 3. I. Săpunaru
(R) 20:29 ; copii cat. a H-a f* 
km) : 1. I. STO1AN (Bv.) 13:28. 2. 
G. Sumedrea (BV.) 14:43, 3. 
Brezeanu (Ri 15:20: FETE. Copii 
cat. I (1,5 km) : ]. ELENA COC AN 
(Bv.) 9:14. 2. Vai. Olteanu (Bv.) 
10:03, 3. Elena Pelin (Bv.ț 
copii cat. a Ii-a (1 km): 1. LU
MINIȚA OLTEANU (Bv.) 7:57, 2. 
Marilena Moșoiu (Bv.) 7:59. 3.
Lucia Boboc (Șoimii) 8:14; J“m- 
oare cat. I (5 Km): 1. MARIA 
COCAN (Bv.) 35:43. 2. Virginie
Cristoloveanu (R) 36:06, 3. Elena 
Chiper (R) 41:03; Junioare cat. a 
H-a (3 km): 1. ELENA ÎLIE (R) 
21:06. 2. Dorica Cojan (Bv.) 21:37, 
3. Mariana Andrei (R) 21:46: ju
niori cat. I (10 km): 1. S. TOMAȘ 
țBv.) 54:34. 2. N. Gîrniță '
54:46, 3. N. Olteanu Cv.Olteanu 
juniori cat. a H-a (5 
FORINKA (Bv.) 27:20, 
clog (Bv.) 28:55, 3. I. 
29:39.

..'.',1 (BV.)
(Bv.) 56:19;
km): J
2. A.

Pelin

I. ,r. 
iîer- 

(Bv.)
1

DAN IUGA A CiȘTIGAT 
PROBA DE PISTOL

mari. Vor participaLa sfârșitul săptămînii în juniorilor
sala din parcul „23 August" «d mai valoroși atleți din
se vor desfășura întrecerile noua generație înaintea aces- 

, , , , ful eveniment îata lista recor-
campionatelor republicane ale durilor naționale de sală:
BĂIEȚI
60 m 6.9 Sandu Mitrofan 1971
60 mg 8,4 Ion Vasilescu 1970
înălțime 2.11 Csaba Dosa 1969
Prăjină 4,44 Cornel Anton 1971
Lungime 7.41 Coste] Ionescu 1970
Triplu 15,08 Vlad Iliescu 1968
Greutate 15,49 Marin Iordan 1971
FETE
60 m 7.6 FJeonora Monoranu 1970
60 mg 8.9 Marta Szatmary 1970
înălțime 1.67 Virginia Bonei 1967
Lungime 5,96 Alina Popescu 1969
Greutate 14,15 Viorica Brad 1969

Du.t>ă cele două concursuri 
de pistol — din cadrul trialului 
centru arme cu aer comprimat 
se. 1 din clasamentse afla după cum era de aș
teptat în urma rezultatului din 
prima manșă, dinamovistul Dan 
IJIs.a.’,.care- după ce duminică a 
stamlit un nou și valoros record 
national cu 386 p, țn întrecerile 
de ieri a obtinut 380 p. Per
formerul celei de a doua manse 
a lost însă, spre suprinderea 
generală, un veteran al tirului 
nostru si anume Iuliu Pieptea 
careJ.cV„ 0 cifră de valoare mondială 38:> p. șj_a surclasat 
adversarii, clasîndu-se pe locul 
II întrucît în prima manșă a 
reușit numai 369 p. Merită un 
sincer bravo tintasul Pieptea, 
atit pentru acest rezultat ex
celent cît mai ales, pentru 
faptul că Ia o vîrstă cînd alții 
au abandonat de mult tirul, el 
se află încă în plutonul fruntaș 
al pistolarilor noștri. Trebuie să 
remarcăm si buna comportare 
a Anisoarei Matei, de departe 
cea mai bună concurentă la 
pistol cu aer comprimat. Din
tre iuniori. s-a detașat T. Cor- 
neliu, cîștigător sigur în am
bele manse. Din noua genera
ție de pistolari o impresie 
bună au lăsat si elevii lui T 
Jeglinschî, M. Truscă. I. Mo- 
raru si I. Munteanu de la clu- 

Metalul, precum si G. Ca
la

Start tn „Cupa speranțelor" 
la Azuga Pleacă în cursă 
Marin Teleanu (cat. 13—15 
ani) câștigătorul probei de 3 
km.

Concurentul cu nr. 
concursul speranțelor de la 
Azuga este Constantin Ena- 
che, dar nu campionul de 
acum cîțiva ani, ci fiul său.

Foto: Victor ZBARCEA

CLUJ. în

ani) concurent

PRINTRE CULOARE
sala din parcul 

V. Babeș au evoluat atleți 
din localitate si reprezentanți 
ai Școlii sportive din Oradea 
(40 coneurenți). Cîteva rezul
tate: SENIOARE.: 50 m; FI. 
lușan 7.0; lungime: M. Marta 
5.13; înălțime: Draga Comșa 
1.60: junioare I: 50 m; A. 
Sovari 6,8, Sanda Cublcșan 
69: 50 mg: M. Ncdelcu 7.9. 
A. Hoinărescu 8.0: lungime: 
Al. Lăzău 5.09: înălțime: G. 
Păcurarii 1.55: greutate: 
ZorgS 10.74: junioare IȚ: 
m : M. Perec (O) 7.2, J. Csi- 
nkes 7,2; 50 mg: M. Kapcza 
8.5: seniori: 50 m: V. Săru- 
can 5,8; înălțime: M. Mitjle- 
cis (O) 2.00 : greutate : A. 
Senei 13.19: juniori I: 50 m: 
I. Popa 6.1: lungime: Ad. Pă- 
Iruț 6.22; juniori II: 50 m:V. 
Citirea și Ad. Matei (O) 6,1 : 
50 mg: I. Crișan si I. Knrodi 
7.8; greutate: A. Gyorgv 
14.60: înălțime: C. Antal (O)
1,75. (P. NAGHI — coresp.)

PLOIEȘTI. Sa’.a clubului 
Petrolul a găzduit triunghiu
larul la care au participat

E.
59

juniorii de la Petrolul, Șc. 
sportivă Ploiești -și Școala 
sportivă Brașov. în afară de 
concurs au mai fost, prezenți 
la reuniune atlețj de la Ro
vine Craiova și Tînărul Pe
trolist Cîmpina. Cu acest pri
lej s-au stabilit două noi re
corduri județene la 60 mplat, 
de către Gh. Oană (Petrolul) 
junior I și D. Doboș (Șc. 
sp. Ploiești) jun. II, cu 7.1 și 
respectiv 7.3. Alte rezultate 
mai bune: M. Chira (P) 2.02 m 
la înălțime (jun. I), Gh. Oană 
6,81 m la lungime, M. Pletea 
(Șc. sp. PI.) 13,95 mia triplu- 
salt (jun. I), S. Popescu (Ro
vine). 6,45 m la lungime (jun. 
I). Liana Ghițescu (Șc. sp. 
PI.) 8.1 la 60 m (jun. I.). Lu
cia Jinga (Șc. sp. PI.) 5,38 rn 
la lungime (jun. I), Adriana 
Ioniță (P), 11.88 m la greutate 
de 3 kg (jun. II). Juliana 
Moldovan (Șc. sp. PI.) 5,02 m 
la lungime (jun. II).

Clasament general: 1. Școa
la sportivă Ploiești 183 p. 2. 
Școala sportivă Brașov 123 p. 
3. Petrolul 73 p. (M. SIMA și 
B. MATHOS — coresp.)

Iotă (15 
I.E.F.S.

Iată
pistol .... ...................... .
focuri — dună două manse — 
seniori: I. D. IUGA (Dinamo) 
766 p (386 p în manșa I si 380 
n în manșa a H-a). 2. T. Piep- 
tea (Dinamo) 754 n (369—385), 
3. M. Dumitriu (Steaua) 747 n 
(373—374), 4. M. Teodor (Steaua) 
745 n, 5. V. Atanasiu (Steaua') 
741 h, 6. I\. Giușcă (I.EF.S.) 
740 d.

La senioare a cîstigat ANI- 
ȘOARA MATEI (Dinamo) cu 
732 n (366—366). iar la iuniori 

I. CORNELIU (Steaua) cu 721 
p (359—362) (T. R.).

rezultatele probei 
cu aer comprimat

de
40

tru a participa la Cupa 
U.A.S-R. Dar dacă ultimii 
au avut, într-un fel, drep
tate — finind seama de ba
gajul redus al cunoștințelor 
lor tehnice — deruta frunta
șilor pe pistele de gheață (o 
realitate care persistă de 
foarte multi ani) este inadmi
sibilă. Cauza principală a a- 
cestei situații trebuie căutată 
în obișnuința lor de a se an
trena si concura numai pe 
piste cu zăpadă prăfuită sau 
umedă, care, chiar și atunci 
cînd sînt bine bătute, permit 
canturilor șchiurilor să „muș
te" bine, asigurând concuren
tului un soriiin mai temeinic. 
Or, zăpada „beton" nu mai o- 
feră acest sprijin canturilor, 
iar derapajele devin încon- 
trolabile pentru schiorii care, 
pe de o parte nu-si pregătesc 
schiurile. ascuțind canturile, 
iar. pe de alta ■nu-și modifică 
poziția în. viraj, pentru a 
ține proiecția centrului 
greutate mai anroane 
punctul de sprijin

ob- 
de 
de

(de 
schiuri). De fant, acestea sînt 
singurele condiții care se cer 
îndeplinite pentru ca nista 
de gheață să fie învinsă, iar 
schiorii buni, compleți, se a- 
daptează ușor acestor cerin
țe. multi dintre ei preferind 
chiar ..betonul" celorlalte ză
pezi. Dacă s-ar dovedi preo
cupați de însușirea acestor 
mici subtilități, schiorii no
ștri ar putea a’unge ușor la 
însușirea tehnicii mersului pe

însă, trebuie controlată talpa 
șchiurilor, pentru ca să fie — 
în toate punctele — perfect 
orizontală. în cazul în oare 
se constată . o ușoară bom- 
bare sau o concavi tate a pla- 
ticului care o aoooeră, cu o 
răzuitoare bine ascuțită, se 
curăță talpa pentru ca ea să 
fie absolut plată.

O mică excepție: la curbura 
vîrfului, talpa poate să fie 
puțin concavă, pentru că ast
fel asigură schiului o ținută 
mai buna pe gheață. Ar mai 
fi de adăugat că pe ahegtă 
ceruirea constă din avlicarea 
cu pensula a amestecului po
trivit care apoi este înlătu
rat prin răzuire, rămînîntl 
pentru cursă, doar ceea ce s-a 
impregnat in taina schiului. 
în legătură cu duritatea schi- 
uriloir (o problemă în care 
sportivii noștri se descurcă, 
de asemenea, greu) precizăm 
că ea trebuie să fie propor
țională cu greutatea schio
rului si că schiurile prea dure 
nu sînt. recomandabile.

Pentru, a încheia. în pri
vința tehnicii care trebuie a- 
dantată. vom preciza că în 
afară de înclinarea corpului 
mai puțin accentuată sore in
teriorul 
menține 
greutate 
schiuri).
să evite descărcarea 
luată a șchiurilor la declan
șarea virajului, deoarece.

viralului (perit.ni a 
proiecția centrului de 
cit mai aproape de 
competitorii trebuie 

accen-

- TURISM-ALPINISM

(Urmare din pag. 1)

misie pentru hărți, trasee, mar
caje (președinte : Al. Neagu).

Comisia municipiului București 
care a totalizat cel mai mare nu
măr de puncte a fost distinsă 
„hors concours".

O TABĂRA DE ALPINISM

O excursie cu 1700 de porticipanți

ClND SOARELE RiDE CU ADEVĂRAT
...1700 de tineri 

barc-au, la ivirea 
în două garnituri 
de tren, cu direcția ._____
Urmau să participe la o 
amplă acțiune sportivă a 
comitetului U.T.C. al secto
rului 3. organizată in intim- 
pinarea Congresului al TK-- 
lea al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Peste cîteva ceasuri, la con
cursul de schi al începători- 

de lingă

se im- 
zorilor, 

speciale 
Predeal.

zilei. Soa-

• CUPA POSTĂ
VARUL. de fapt un 
concurs republican, 
programată pentru 
simbătă șl duminică 
pe pirtlile muntelui 
respectiv se va dis
puta se pare anul 
acesta în Hueegi, 
proba de coborire 
din programul ei 
urmtnd să fie înlo
cuită cu 
de slalom 
Organizatorii 
sia de schi a 
Brașov) fac 
tlri pentru

una 
uriaș, 

(corni- 
CJEFS 
pregfă- 

acest. 
transfer, impus de 
lipsa de zăpadă de 
pe Postăvarul.

a CAMPION ATE- 
JVDEȚULUl 

(probe 
dis- 
du- 
pîr- 
50- 
lul

LE 
PRAHOVA 
alpine) se vor 
pută stmbătă și 
minted tot pe 
ttite din Bucegt. 
roc 
Carp 
larga

ca Valea 
este destul (ie 
și mal pot fi

folosite șl alte văi 
din jurul Vtrfulul cu 
Dor.

e PENTRU CA 
F O N D I Ș T I I SA 
NU ramîna inac
tivi se studiază po
sibilitatea organi- 
zărh șt pentru el a 
unul concurs pe 
platoul Bucegllor 
(In jurul cabanei 
Piatra Arsă). Even
tual va fi organizată 
aici „Cupa Tracto
rul" programată și 
ea tot pentru 10—31 
ianuarie la Poiana 
Brașov.
• cub A pot ANA 

(tineret), competiție 
internațională a biu- 
tlonlștilor, care fi
gura tn programul 
F.R.S.B. și trebuia 
să se dispute sîm- 
bătă și duminică, a 
fost șl ea aminată. 
Se preconizează or
ganizarea el odată 
cu campionatele na
ționale de btatlon

DISTINCȚII CELOR MERITUOȘI
Pentru fructuoasa activitate 

desfășurată ca sportivi de 
performanță. Consiliul . Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Spori a acordat, la propunerea 
F.R.T.A.. titlul de MAESTRU 

SPORTUTATI ORIENTA- 
ORTWTN LOXEN 

. ZOLTAN SEKFLY 
;c:„;) ș! alpinistului IOSIF 
GHETIE (București).

An mai fost distinși cu me
dalia ..Merite în activitatea 
sportivă” : PAUL FOZOKOȘ 
(președinte al colegiului de 
arbitri-alpinism) și PAUL SI- 
MIONESCU 
misiei de 
turistică).

JUDEȚUL

AL .-------
RTSTILOR 
(Brașov). 
(Cluj) ț

(președintele co- 
competiții-orientare

_______  BRASOV — 
FRUNTAȘ

întrecerea dintre comisiile iude- 
ten„ de turism-alpinism organi
zată în 1970 la chemarea comisiei 
de resort a județului Iași, a fost 
cîștigată de C..T.T. A.-BRAȘOV. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
comisiile județelor CLUJ și TI
MIȘ. iar mențiuni s-au acordat 
comisiilor din județele GORJ, . 
ARAD. DÎMBOVIȚA.

în încheierea lucrărilor plena
rei, secretarul general al F.R.T.A.. 
prof. M. MIHAILESCU. a adus la 
cunoștința celor prezenți cîteva 
noutăți care vor marca activitatea 
federației în acest an.

Astfel ÎN COLABORARE CU 
CONSILIUL NATIONAL AL OR
GANIZAȚIEI PIONIERILOR SE 
VA ORGANIZA PRIMUL CAM
PIONAT NATIONAL DE ORIEN
TARE TURISTICA PENTRU CO
PII.

Țlnîndu-se seama de interesul 
manifestat dp tineri pentru alpi
nism. F.R.T.A. va sprijini Biroul 
de turism pentru tineret ** 
sanizarea unei tabere ds 
la Bușteni. Timp de două 
vor perinda prin această 
6 serii de tineri care vor 
timp de 10 zile, elementele 
bază ale unei escalade de la cei 
mai buni alpiniști din țară.

Trebuie menționată, de aseme
nea. grija pentru îmbunătățirea 
activității echipelor Salvamont, 
F.R.T.A. propunîndu-și să orga
nizeze în această vară, UN SE
MINAR INTERNAȚIONAL LA 
CARE A INVITAT SPECIALIȘTI 
DIN ORGANISME SUVULARE DTN 
CEHOSLOVACIA. AUSTRIA. EL
VEȚIA ȘI R. F. A GERMANIEI.

lor, pe mini-pîrtia 
Clăbucet sosire.

Privirile-s atrase 
nia de sosire de care se 
propie, elegant și iute în miș
cări. Sandu Mit ache (clasa 
a Vl-a, șc. gen. 52). Dar dacă 
se arătase sigur pe traseu, la 
doi metri după ce rupsese firul 
imaginar, acesta s-a dezechi
librat și...

— E cel mai mic ? — mă 
adresez unei membre a juriu
lui, dr. Silvia Ștefănescu.

— Sînt printre ei și într-a 
IlI-a...

Notăm numele Ancuței Ghe- 
tea — mezină... absolută — 
și pe al lut Liviu Stoica...

A început și întrecerea să
niuțelor. Era limpede că pri
ma dintre fete va fi Carmen, 
o fetiță numai suflet, ce a fă
cut la... încălzire o cursă pli
nă de promisiuni. Iat-o cobo- 
rînd. Timpul e bun : 2 minute 
și 50 de secunde. Un prag ce 
n-a fost depășit...

spre li-
a-

E aproape miezul ___ __
rele ride cu adevărat, cu bu
nătate, așa cum nu l-am mai 
văzut de mult...

Concurs tebnico-aplicativ. 
Grupa în acțiune e pe sfirșite. 
Cind am ajuns Ia umbra unui 
braț de molizi și brazi — la 
locul de unde se dădea star
tul. pleca ultima echipă de 
băieți in uniforme de culoa
rea cerului senin.

După ce au bătut jumătate 
din potecile dimprejur, alpiniș- 
tii fac un popas pentru masă...

Hanoracele sînt aruncate ca
re încotro și. numai în pulo
vere, călătorii, cărora le stă 
bine cu drumul, sînt din nou 
gata de plecare. în frunte e 
Cezar Ivănescu, pe care l-au 
declarat „cel mai simpatic ghid 
B.T.T." !...

După amiază. Să tot fie ora 
3. In apropierea cabanei Schi
orilor se împart trofeele. 
Transcriem. Carmen Lungu 
(Lie. 8) — la fete și Andrei 
Gheorghe (Lie. 13) — la bă
ieți : „Săniuța de argint”. Cris
tina Dumitrescu (Lie. 13) — 
la fete, P.C. Florea și C. Șu- 
teu (ambii de la Liceul 
8) : ciștigători ai „Cupei spe
ranțelor” (ediția a Il-a). Echi
pa fetelor de la Liceul nr. 38 
și grupa de băieți a uzinelor 
..23 August" : primele locuri la 
concursul „Grupa în acțiune".

Urmează o invitație la focul 
de tabără. In jurul Iui se în
cinge o horă a tinereții și vo
ioșiei. Ziua e pe sfirșite...

Liniștită peste zi, gara Pre
deal se umple iarăși de cîntec. 
Pe peron, lingă mine, redacto
rul televiziunii. Lucia Postel- 
nicu, îl întreabă pe un tînăr :

— Cu ce amintiri pleci 1 Ce 
duci cu tine acasă ?

Răspunsul îl notăm și pen
tru dumneavoastră :

— Amintirea unei zile minu
nate. Pot spune acum că am 
mult mai multi PRIETENI...

nr.

„SĂNIUȚA DE ARGINT"
în or- 
Inlțiere 
luni se 
tabără 
învăța, 

de

(Urmare din pag. 1)

EPILOG NEPREVĂZUT ÎN ÎNTRECEREA SENIORILOR
(Urmare din pag. II

constituit o adevărată revelație 
a finalelor.

Iată rez.ultatele reuniunii finale: 
1 500 m : 1. V. SOTIRESCU (Di
namo Buc.) 2:24.3 — campion re
publican. 2. D. Lăzărescu (Dina
mo Buc.) 2:27,0, 3. Al. Boer (Di
namo Brașov) 2:28.0, 4. A. Okos 
(Dinamo Bv.) 2:29,4, 5. I. Roșea 
(Agronomia Cluj) 2:29,8, 6. M. 
Bărbalescu (Dipamo Buc.) 2:31.8; 
10 O0O m : 1. A. OKOS 18:33.6 — 
campion republican. 2. M. Băr- 
bulescu 19:10,6. 3. Al. Boer 19:12,4, 
4. L. Koros (Mureșul Tg. Mureș) 
19:14,3, 5. Gh. Pop (Agronomia

Cluj) 19:23,4, 6. D. Lăzăreseu
19:2.9,3.

Clasament general : 1. A. OKOS 
206.540 p, 2. D. Lăzăreseu 208,095 
p, 3. Al. Boer 208,303 p. 4. M. Băr- 
bulescu 209,945 p. 5. L. Koros 
210,691 p, 6. Gh. Pop 212,550 p, 7. 
Gh. Varga (Agronomia Cluj) 
213,353 p, 8. I. Roșea 213,888 p, 9.p, O. J.. Xivjcn --
H. Timiș (Agronomia Cluj) 214,703 
p 10. L. “ --------
220,296 p.

Kovacs (Dinamo Bv.)

★'
întrecerile senioarelor au 

amînate pentru luna februarie, 
din cauză că unele viteziste frun
tașe se află în prezent în concurs 
peste hotare.

ierni: —16 grade C. „Săniu
ța" era salvată.

37 de coneurenți erau pre
zenți, a doua zi, duminică, 
pe pîrtia de pe Dealul Silo
zului. Horia Gioabă, șeful 
secției sport-turism a Comi
tetului județean U.T.G. Te
leorman, căruia îi solicităm 
cîteva detalii, ne relatează: 
„La fazele anterioare, pe 
școli și orașe, au fost pre
zenți peste 7750 de elevi. Am 
profitat de faptul că iarna 
este mai mult decît darnică 
pe meleagurile, noastre, astfel 
că putem organiza amîndouâ 
concursurile programate: .,Hai 
copii pe derdeluș" și „Săniuța 
de argint"...

La start, precum și la so
sire, agenți de circulație diri
jează pe coneurenți prin a- 
parate de radio emisie-recep- 
ție. Este absolut indispensa
bilă prezența lor, întrucît, din 
cauza ceții, nu se vedea ni
mic, nici măcar la o jumă
tate de metru în față. Se dă 
plecarea în prima manșă. 
Timpii înregistrați de concu- 
renți sînt foarte buni. Totuși, 
abia în a doua manșă aveau 
să se detașeze cei mai înde-

mînatici dintre ei. Pe pîrtia 
foarte rapidă — din cauza 
gradului înalt de înclinare — 
săniuțele zboară cu viteze de 
bolid. După aproape trei ore 
de concurs, organizatorii b- 
nunță numele premianților: 
locul I si campion județean, 
JEAN MACA VEI, ’ elev la 
Școala profesională din A- 
lexandria. Pe locurile doi și 
trei s-au clasat Ion Tîrnăcop, 
de la Liceul din comuna Sal
cia și Marian Ionescu. de la 
Liceul nr. 1 din Alexandria 
La fete, locul I și titlul de 
campioană județeană a re 
venit ECATER.INET SUNĂ, 
elevă la Liceul pedagogic din 
Tr. Măgurele, iar locurile doi 
și trei au revenit Măriei Ma- 
nole. de la Liceul nr. 2 din 
Alexandria si Lucicăi Bădiță 
de la Liceul pedagogic Tr. 
Măgurele.

Cîștigătorii au primit di
plome și numeroase premii 
si au fost felicitați de tova
rășii Rovin Șuvăilă. prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
pooular județean, Ion Rîbu, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc de partid, și prof. 
Fernanda Chirea. inspector 
general al inspectoratului ju
dețean de învățămînt.

tineret).
11 și 14

(seniori 
adică Intre 
■februarie.

• SCmORIl BRA
ȘOVENI prezenți la 
startul „Cupei Ro- 
dope,‘. concurs in
ternational F.I,S. 
(B) disputat tn Bul
garia — la Pamporo- 

vo — s-au compor
tat mulțumitor, dacă 
ținem seama că au 
înfruntat. '1A
schiori din 
Austria, 
Cehoslovacia și Bul
garia.

La slalomul spe
cial cîștigat de aus
triacul Walinger, Ni
colae Crețoi a ocu
pat locul 8. iar Ion 
Bo'bici locul 9. La 
cele două slalomuri 
uriașe ăceiași concu- 
renți au terminat pe 
locul 7 (Ion Bobiț 
la primul și Nicolae 
Crețoi la al doilea). 
In clasamentul com
binatei N. Crețoi a 
ocupat locul 5. Tot 
pe locul 7 s-a clasat 
la slalomul special 
al fetelor Ioana Be
lli și în slalomul u- 
rlaș Daniela 
tea nu

Și

62 de 
franța-, 

U.R.S.S.,

Mun-

Geo KAEȚCIII
ln Predealul înconjurat de splendoarea Eucegilor 

Foto : Dragoș NEAGU

ECHIPA NAȚIONALĂ ÎȘI ÎNCEPE PREGĂTIRILE, DAR NU CU TOT EFECTIVUL
După cum am mai anun

țat, între 20—24 mai se vor 
desfășura în Polonia, la Ka
towice, întîlnirile grupei C de 
calificare pentru ediția 1971 a 
campionatului european de 
baschet masculin, grupă în 
cadrul căreia se vor întrece 
reprezentativa țării gazdă și 
cele ale României, Ungariei, 
Danemarcei și Tării Galilor.

Pentru a se asigura o par
ticipare onorabilă în 
tele de la Katowice 
plicit, calificarea în 
final, Colegiul centra] 
trenori a stabilit, încă 
săptămîna trecută, lotul re
prezentativ lărgit care se va 
pregăti, sub conducerea an
trenorului principal Dan Ni- 
culescu. între 28 ianuarie și

dispu- 
și, im- 
turneul 
de an- 

de

PE CÎND VEȘTI BUNE DIN CRAIOVA ?

baschetul 
condi-

Cu cîtva timp în urmă, 
semnalam că lipsa aproape 
totală a activității în majori
tatea școlilor craicvene con
stituie cauza principală a 
cotelor actuale atît de scăzu
te înregistrate de
ol lean ; că, în aceste 
ții, profesorii de specialitate 
de la Școala sportivă și Lice
ul „Nicolae Bălcescu" nu au 
o bază largă de selecție, că, 
în sfîrșit, în iipsa unor gene
rații proprii de baschctbaliști 
valoroși, 
la... grădina 
obțină însă 
dorită !

Și pentru 
mas în continuare 
bată, baschetul școlar craio- 
vean neavînd în loturile na
ționale decît un singur ele
ment (în reprezentativa na
țională de junioare), ne-am 
repetat vizita în acest oraș.

• Prima constatare a fo'st> 
că situația, în privința ac
tivității din școlile generale, 
este similară cu aceea din lu
na mai. Deci, o concluzie este 
clară : în această perioadă, 
Inspectoratul școlar local nu 
a luat de loc „oivîntul“, 
după cum era de așteptat. 
Justificarea ar fi lipsa bazei 
materiale adecvate, dar, după 
cum arătam și atunci, multe 
școli au, totuși, condiții sa
tisfăcătoare. Să citim în spa
tele acestor fapte lipsa de 
interes a forurilor locale ?

Craiova apelează 
altora — fără să 
redresarea mult

că situația a ră- 
neschim-

• Carențe apar și în 
procesul <de instruire. 
Am constatat într-o diminea
ță că tot antrenamentul de 
ia Școala sportivă s-a rezu
mat la efectuarea unui joc 
de aproximativ 30 de minute, 
între două grupe, una 
fete, alta de băieți.

Antrenamentul în 
diții de efort scăzut, 
mandat de medici 
perioadă, nu poate 
ta o scuză.

• într-o discuție 
problemele baschetului 
iovean, directorul secției spor
tive a Liceului „Nicolae Băl- 
cesqj“, Nicolae Grone-'i ne-a 
spus printre altele : „Conți
nutul acestui sport a evoluat 
enorm în ultimii ani, dar 
procesul de instruire a ră
mas, pur și simplu, ștrangu
lat în cadrul unor metode Și 
procedee învechite do antre
nament. Cuantumul de efort, 
intensitate, durată, totul trebuie 
mărit. Noutățile în materie 
trebuie să devină, in cel mai 
scurt timp, comune profeso
rilor noștri de specialitate. 
De aceste păcate generale su
feră, cred eu, și baschetul 
oraiovean".

Așadar, lucrurile aflate nu 
sînt de natură să ne bucure 
Pe cînd vom afla vești bune 
din Craiova ?

de

con- 
reco- 
aceaîn 

reprezen-

orivind 
i cra-

Radii IIMOtiTR

14 februarie la Predeal unde 
se va pune accentul pe îm
bunătățirea pregătirii fizice 
și practicarea unor sporturi 
complimentare.

Din păcate. Ia această pri
mă întrunire a echipei națio
nale nu vor lua parte toți 
jucătorii selecționați, deoare
ce unii dintre ei (și destul de 
mulți — Georgescu, Cîmpea- 
nu. Novac, Troacă, Vlădescu, 
Popa, Czmor, Zdrenghea, Mo- 
raru și Martinescu) sînt în 
plină perioadă de examene la 
facultățile din care fac par
te. Ca urmare, la Predeal vor 
fi prezenți Tarău, Oczelak, 
Dragomirescu, Albu, Diaco- 
nescu, Savu. Chivulescu, Mi- 
■nius și Gh. Roman (Politeh
nica Cluj).

Ca urmare a abaterilor 
disciplinare comise de jucă
torul N. Pîrșu în turneele de 
la Varșovia și Constanța, clu
bul sportiv universitar Poli
tehnica București a solicitat 
ca, pe lângă suspendarea pe 
trei etape dictată de Comisia 
de disciplină a F.R.B., spor
tivul respectiv să fie sanc
ționat cu excluderea din lo
tul național.

în ședința ținută aseară, 
Biroul federal a aprobat ce
rerea clubului Politehnica.

ARBITRI ROMÂNI ÎN C.C.E.
ȘI CUPA CUPELOR
Comisia tehnică de or

ganizare a competițiilor eu
ropene a delegat alți ar
bitri români să condui ă 
meciuri internaționale, și 
anume Pe C. Negulescu 
(Slavia 
Riga, la 11 februarie, 
C.C.E. la fete) și Pe M. 
Aldea (Rotevfcrad—Juven
tus Badalona, Ia 4 februa- i 
rie. în Cupa cupelor la : 
băieți).

C.
Praga—Daugavi 

în
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în căutarea echilibrului valori?

NU NEGLIJA
ȘCOALA,

SMARANDACHE!
Â sistînd in urmă cu 

citva timv la ședin
ța de analiză a clu

bului Universitatea Cra
iova, ne-am dat seama din 
nou că în cazul jucători
lor studenți, procesului de 
invățămint i se acordă im
portanța cuvenită, că spor
tivii au fost ajutați să 
treacă cu bine sesiunile, 
de examene asigurîndu- 
li-se timp de învățătură 
și meditațiile necesare.

Cunoscând acest mediu 
prielnic, am rămas con- 
trariați cînd, din materia
lul prezentat de conduce
rea secției, ca și din dis
cuțiile ce au avut loc. am 
aflat că unul dintre jucă
tori nu s-a prezentat să-și 
susțină examenul de stat 
sau că, un altul a evitat 
sesiunea de examene de la 
liceu.

Dar, cazul cel mai grav 
privind situația școlară il 
oferă un fotbalist de mare 
talent, component al lotu
lui național de juniori. 
Este vorba de Firu Sma- 
randache. Remarcat în ca
drul echipei de juniori — 
unde a venit în anul 1968 
— el a trecut destul de 
repede prin filiera forma
ției de tineret, ajungînd. 
în scurt timp, în lotul
primei echipe. Antrenorul 
Ștefan Coidum își pune
mari sveranțe în el. Sma- 
randache a fost selecțio
nat și în lotul 
de juniori ce se pregăteș
te pentru preliminariile 
turneului U.E.F.A.

Numai că Firu Smaran- 
dache, amețit de primele 
sale succese sportive, a 
uitat de o obligație ele
mentară, aceea dea învă
ța, de a nu neglija școa
la, de a se pregăti nu nu
mai pentru sport ci și 
pentru viață.

Scăpînd de sub contro
lul antrenorilor si al con
ducerii secției, Smăranda- 
che, elev al Școlii profe
sionale Electroputere din 
Craiova, s-a sustras de la 
obligațiile ce le avea, pier- 
zînd un an de școală. Se 
credea că acest duș rece 
îl va pune pe gînăuri și 
îl va aduce la realitate. 
Dar, de unde 1 în pre
zent. SMARANDACHE 
ESTE PE PUNCTUL DE 
A FI EXMATRICULAT.

E momentul ca antreno
rii, conducerea secției de 
fotbal și cei ce răspund de 
alcătuirea și pregătirile 
lotului național de juniori 
să procedeze la măsuri 
eficiente de recuperare pe 
linie școlară a acestui 
tînăr fotbalist, ce nu a 
împlinit nici 18 ani.

național.

Al. CONSTANTIN

CERERI DE
în ultimele zile, la serviciul 

de legitimări al Federației ro
mâne de fotbal, au mai fost 
depuse următoarele cereri de 
transfer : Goran dc la Chimia 
Suceava pentru Poiana Cimpi- 
na ; Doboș de la Minerul Baia 
Mare pentru Sport Club Bacău; 
Urmeș — de la Progresul Brăi
la și Grub“r de la Dunărea

ff

ANTRENORII FEDERALI AU ANALIZAT STADIUL Șl CONDIȚIILE

DE PREGĂTIRE A FORMAȚIILOR DIVIZIONARE

VICTORIA DE MÎINE

SE DECIDE... ASTĂZI
• Echipe care se grăbesc, echipe care 
și jocul

lucrează normal • Mingea
„mijloace” nerecomandate de la început ♦ Apare și o a 

categorie de formații...treia

vizitat, 
, majoritatea 

echipelor de divizia 
A, luînd parte activă la 
pregătirile lor, antrenorii 
federali s-au reunit luni 
intr-o ședință de lucru, 
ana'Mzind cete observate de 
ei. Centralizînd toate da
tele. antrenorul Nicolae 
Petrescu a putut să extra
gă o serie de importante 
concluzii, de interes gene
ral, după opinia noastră, 
drept care am considerat 
util următorul dialog :

— Mai întîi, pentru o 
completă edificare, v-am 
ruga să ne definiți carac
terul perioadei care a for
mat obiectul atenției cor
pului de antrenori fede
rali.

După ce au 
recent,

căiți", precise în metri Și 
tempouri. Singurul lucru 
pozitiv, neobișnuit față de 
aceeași perioSdă a anului 
tteeiit, l-a constituit pregă-

N. PETRESCU

luarea pulsului după probe, 
după pauzele dintre repetări. 
Așa de pildă, dr. Frin- 
calescu. de la Univer
sitatea Craiova, a avut cu ci, 
chiar de la începerea antre
namentelor. claie ale testului 
Ostrand, urmărind. în mod 
permanent, dimineața, mersul 
îmbunătățirii 
dio-vascuiare. 
chipele ar fi 
acesta...

— Sînt

capacității car-
Dacă
lucrat

toate e- 
în felul

!
— Principalul ei scop con

stă în crearea unei baze so
lide funcționale, absolut ne
cesară fotbaliștilor noștri, 
în vederea realizării unui 
joc dinamic pe parcursul 
celor 90 de minute, repetat 
în timpul competiției. Cu alte 
cuvinte. se pornește de la 
îdeea că, fără un ridicat 
potențial fizic, nici Brazilia 
lui Pele nu s-ar 
prima total.

— Ce *s-a 
așadar, pînă în 
teren la echipele noastre 7

— Că, așa cum aplică in
dicațiile ultimei noastre 
consfătuiri, ele se împart în 
două categorii : unele gră
besc intrarea in formă (PRO
GRESUL, F.C. ARGEȘ, C.F.R. 
CLUJ) în dorința de 
asigura ceva puncte î 
mele 
JIUL, 
VERSITATEA 
„U“ CLUJ etc.,

putea ex-

constatat, 
prezent pe

; ă-și 
in pri- 

etape; altele, ea 
STEAUA. UNI- 

CRAIOVA, 
î“ CLUJ etc., ținind seama 

de recomandările Colegiului 
central al antrenorilor, 
adică, aș zice eu. de propriile 
lor interese, își construiesc 
metodic o capacitate de el'ort 
corespunzătoare. Astfel stînd 
lucrurile, trebuie spus că și 
mijloacele de realhare a 
pregătirii fizice au diferit 

Prima categorie demult.
echipe, cele grăbite, au folo
sit, ca principale 
mingea și jocul pe 
redus sau normal, 
în stereotipul vechi de antre
nament. Ocolind sala de 
gimnastică, ele n-au efectuat 
exercițiile de forță, gradate, 
cu ajutorul cărora să-și îm
bunătățească structura și 
funcțiile întregii muscula
turi. N-au folosit în antre
namente nici așa-zisele „bu-

elemente, 
teren 

intrînd

TRANSFER
Giurgiu, pentru Jiul Petroșani ; 
Grăjdeanu de la Minerul Baia 
de Arieș pentru „U“ Cluj ; 
Secula de la Progresul Ciacova 
pentru Minerul Anina ; Sanis- 
lav de la Soda Ocna Mureș, 
Răduță de la Caraimanul Buș
teni și Albu de la Tractorul 
Brașov, toți pentru Steagul roșu 
Brașov.

unete

Cooper,
de

firea pentru testul
prin crosuri pe distanțe 
3—4 000 de metri.

— Cealaltă grupă ?

— A pornit-o la treabă 
normal, nefolosind în primele 
două săptămînj exerciții și 
jocuri cu caracter tehnico- 
tactic. Echipele încadrate în 
această categorie au utilizat 
mijloace și metode precise 
pentru antrenarea rezistenței 
generale, în tempourj scăzute 
(fond și demifcnd) pe „bu
căți" cronometrate, repetate, 
în serii. Întreg antrenamentul 
a fost conceput în scopul a- 
daptării organismului ta un 
stereotip de efort crescut pe 
fondul căruia să se poată tre
ce apoi la pregătirea specifică 
într-un regim <1? viteză re
petat, asemănător jocului. Cu 
alte cuvinte, aceste echipe au 
lucrat științific, aprecierea 
solicitărilor efectuindu-se prin

formații 
care. Ia ora actuală, se află 
în turnee. Altele sînt pe 
cale să susțină, în perioada 
imediat următoare, o serie 
de jocuri peste hotare. 
Toate acestea alcătuiesc și 
ele. după părerea noastră, 
o categorie bine distinctă. 
Despre ele Ce ne puteți 
spune ?

— Că, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, au com
primat și ele perioada pregă
titoare, grăbind 'htr-un fel 
intrarea în formă. în fața an
trenorilor lor, vor sta pro
bleme delicate, rezolvarea lor 
dbpinzînd de iscusința con
ducerilor tehnice în a găsi 
cele mai potrivite modalități 
de a învinge greutățile care 
se vor ivi în perioada com- 
petițională.

— Cam care ar fi. după 
părerea dv., aceste moda
lități ?

— Mă gîndesc la mijloacele 
de recuperare .mai rapide, la 
rularea judicioasă a jucăto
rilor, la adaptarea unei prac
tici și a unui stil de joc foarte 
eficient, potrivit >-u structura 
echipelor respective.

— Altceva ?
— Cu prilejul unei noi a- 

nalize, la sfîrșitul unei noi 
perioade de lucru. Deci, să 
așteptăm...

G. NICOLAESCU

Perioada dintre turul 
și returul campiona
tului a constituit un 

binevenit prilej pentru 
F.'R. Fotbal, pentru spe
cialiști, antrenori și, nă
dăjduim, chiar pentru ju
cători, de-a face un prim 
bilanț, însoțit de analiza 
de rigoare a comportării 
echipelor din divizia Â, B 
și C. Concomitent, presa 
sportivă a derulat filmul 
jocurilor, a făcut 
cieri retrospective și a 
mis Unele judecăți de 
lodre asupra nivelului de 
joc vădit în toamnă.

Din toate acestea,

apre- 
e- 

va-

am 
putut desprinde o primă și 
Importantă concluzie: exis
ta un decalaj evident între 
jocul compartimentului de
fensiv și acela al liniilor de 
mjlocași și de atac. Media 
notelor acordate apărărilor 
este mult superioară celor 
calculate pentru linia me
diană și pentru înaintași. 
Indiferent de specificul fie
cărei l'nii, ca -și de anu
mite slogans adînc înră
dăcinate în concepția mai 
tuturora — apărarea e mai 
ușoară decît atacul — orice 

dove- 
comoo- 
dnnotă 
ridicat 

tehnica

plus al ecuației 
dbște câ nu toți 
nenții unei echipe 
un nivel la fel de 
în ceea ce privește 
individuală, luciditatea tac
tică, rezistența fizică, pre
cum și puterea de luptă 
care, toate laolaltă, trebuie 
să se ” ,
aceeași intensitate pe tim
pul celor 90 de minute de 
joc.

Cite echipe se pot lăuda 
că posedă, Ic ora actuală, 
doi atacanfi centru, două 
extreme, doi sau trei mij
locași (în funcție de for
mula de joc adoptată), doi 
fundași centrali sau doi

manifeste pe teren cu

fundași laterali, între care 
să se pună un perfect semn 
de egalitate ? Din păcate, 
aefeeași lipsă începe să se 
resimtă și ia reprezenta
tiva naflondlă, unde aceste 
cupluri — care formează 
coloana vertebrală a ori
cărei echipe — acuză un 
foarte mare decalaj.

Mai este, oare, nevoie 
să spunem — pentru a cî- 
ta oară ? — cît de mari 
sînt pericolele ce pîndesc o 
echipă, în cazul cînd dife-

rentele de nivel între com- 
ponenții fiecărei linii nu pot 
fi înlăturate ? Că primejdii
le sînt și mai accentuate 
dacă dezechilibrul valoric 
se adîncește și între cele 
trei compartimente de joc?

A avea „tare" numai u- 
nul dintre ele, de pilda, 
apărarea, în timp ce ata
cul sau linia de mijlocași 
prezintă anemii pernicioase, 
este echivalent cu anularea 
însăși a noțiunii de echipă. 
Și orice răsturnare a ra
portului de forțe — atac 
mai bun decît apărarea sau 
decît linia mediană (sau 
irr.'-rs) — nu poate schim
ba, t. d'mpotrivâ, n-ar face 
decît sa qeriereze și mai 
multi germeni de disoluție a 
jocului de echipă, care tre
buie să se exprime astăzi 
printr-un total spirit de co
laborare, prin*r-o mare su
dură, printr-o ireproșabilă 
omogenitate.

Recent, antrenorul forma
ției F.C. Argeș și secundul 
reprezentativei naționale, Ti
tus Ozon, spunea: „Și ar 
mai fi un aspect al pregă
tirii — acela al întăririi dis-

ciplitiei și al formării, îna
inte de toate, a unei echi
pe". Or, condiția primor
dială a acestui ultim obiec
tiv este stabilirea echilibru
lui Valoric între toți com
ponență unei formații, atît 
în cadrul fiecărei linii, cît 
și între toate cele trei la 
un loc.

Vor putea atinge antre
norii acest tel suprem in 
vacanța de iarnă? Nu cum
va este nevoie să li se 
acorde posibilitatea de a 
întări, cît mai este timp, 
prin transferări oportune și 
bine gîndite (mai ales de 
jos în sus), potențialul de 
joc al echipei, prin umple
rea golurilor existente și 
punerea la locul lor a 
pionilor absolut necesari, 
dar pe care ccum nu-i au 
la îndemînă ? Operata 
trebuie făcută atît pentru 
dispozitivul ofensiv (cu co
ordonatorul si realizatorul 
de care nu se poate lipsi în 
nici o formație), cît si pen 
tru linia de mijlocași (cec 
mai importantă în jocul de 
astăzi), dar și pentru apă
rarea, datoare a ridica tot
deauna digul de care să 
se spargă valurile dezlăn
țuite de atacul advers.

Pentru că a avea o ade
vărată echipă, cu o depli
nă osmoză a valorilor, con
stituie primul și cel mai im
portant imperativ al fotba
lului modern care, nemai- 
cunoscînd sarcini rigide pe 
posturi, urmărește să reali
zeze, printr-o mare interfe
rență a rolurilor, un sin
gur și puternic bloc func
țional, în care toți cei 11 
componenți să fie deopo
trivă de talentali, dar și 
tot atît de bine pregătiți.

VIRGIL ECONOMU^

CWIMNJI DESPRt SPORT,
Neagu Rădulescu, scri

itorul și caricaturistul at it 
de spiritual, inaugurează o 
nouă serie de conferințe, 
de un gen neobișnuit, a- 
bordind teme diferite: li
teratură, artă, teatru, sport.

Joi 28 ianuarie, orele 18, 
colaboratorul nostru vor
bește, desenează, dă auto
grafe și proiectează cari
caturi la Casa Prieteniei 
din Brașov, apoi 
n'ele Steagul roșu 
bâtă 30 ianuarie 
de cultură din
Urmează apoi județul Hu
nedoara.

la Uzi
și Sim

la Casa 
Sinaia.

NEAGU RADULESCU

La Craiova

0 NOUĂ ASOCIAȚIE
SPORTIVĂ

UNIVERSITATEA
zilele trecute a avut loc la Cra

iova ședința de constituire a unei 
noi asociații sportive — Universi
tatea. Cu acest prilej, s-a hotârit 
ca centrul orășenesc de fotbal 
pentru copii și juniori, care func
ționa pe lingă asociația sportivă 
Rovine, să treacă la noua asocia
ție. La Universitatea Craiova vor 
măi activa secții r>e tenis de 
masă, turism, șah și popice.

MIRCEA VLADOIANU —
coresp-

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
RAPIDUL

PĂSTRE AZĂ

ACELAȘI RITM

RIDICAT
ÎN
în

ene“

PREGĂTIRE
așteptarea „orei brazili- 
— a plecării în țara 

lui Pele, care se poate pro
duce dintr-un moment in
tr-altul — rapidiștii păstrează 
un ritm ridicat în pregătire, 
fiecare Zi fiind folosită cu 
maximum de randament.

Ieri, de pildă. Rapidul și-a 
încercat forțele cu una din 
valoroasele divizionare C. e- 
chipa bucureșteană Laromet, 
prilejuind celor peste 500 de Fotoi V. BAGEAC

PROGRAMUL

CRIȘULUI

5 MINUTE CU MIHAI MOCANU

ȘTIU, VA FI UN RETUR GREU"
Așpdar, vacanța a luat 

sfîrșit și pentru Petrolul. 
Duminică, la sediul clubu
lui, i-am revăzut pe jucă
torii ploieșteni, cu prile
jul ședinței de analiză. 
Printre ei l-am găsit și pe 
cunoscutul internațional 
Mihai Mocanu, căpitanul de 
azi al Petrolului, unul din
tre cei mai îndrăgiți spor
tivi din 
negru.y

Acum, 
. porni la 

derat că
Mihai Mocanu este bine
venită.

lungă de odihnă. Anul tre
cut a fost un sezon deo
sebit de încărcat, poate 
cel mai greu din cariera 
mea de sportiv. Eforturi
le însă au fost compensa
te de unele satisfacții.

— Consolidarea 
rii, omogenizarea 
partimentului de 
loc și spiritul de 
rare dintre jucători.

apără- 
com- 

la mij- 
colabo-

— Cum te simți în ro
lul de căpitan al unei e- 
chipe clasată pe locul 
doi ?

— Ce-aș putea să 
răspund ? Situația de azi 
e plăcută pentru orice 
sportiv. Dar. acest loc doi 
ne și obligă. Știu, va fi un 
retur greu. Cu totul . alt
fel ne 
sării în viitoarele 
fruntări. Iată de _ ce, îm
preună cu colegii 
ne-am angajat să nu pre
cupețim nici un efort în 
perioada 
Muncind mai mult acum, 
în lunile de iarnă, ne va 
fi mai ușor cînd se 
relua campionatul.

înainte de a 
drum, am consi- 

o discuție cu

orașul aurului

— Ce-ți dorești pentru 
acest an ?

— Să [joc în continuare 
în echipa României, să-mi 
dau o contribuție substan
țială la depășirea prelimi
nariilor campionatului 
european, unde avetn șan
se să cîștigăm grupa. Mai 
doresc ca echipa 
Petrolul, să ocupe 
fruntaș la finele 
tiției interne.

— Te gîndești, 
și la locul întîi ’

vor trata adver- 
con-

mei,

de pregătire.

Am ajuns la 30 de se
lecționări în echipa Ro
mâniei ; am jucat în tur
neul final al campionatu
lui mondial; nu am lip
sit niciodată din echipa 
mea de club în turul 
campionatului.

va

— Am aflat că mai bine 
de o lună, cu înțelegerea 
antrenorilor, ai beneficiat 

odihnă totală, uitînd 
fotbal. Să fie vorba 
vîrstă ? 29 de ani nu 
se nare urca mult.

— în sezonul de toam
nă, fundașul stingă al 
naționalei a apărut pe un 
post nou la Petrolul. 
Cum te-ai acomodat cu 
noile sarcini de fundaș 
central 9

mea, 
un loc 
compe

cumva,

— De (je nu. 
sportiv dorește să 
ce tricoul de campion Al 
țării.

Fiecare 
îmbra-

Tlnărul atacant rapidist Apostol pătrunde irezistibil și înscrie. 
spectatori ocazionali, prezenți 
în Giulești, un spectacol 
atractiv, punctat cu faze țe
sute cu măiestrie și cu goluri 
spectaculoase. Ținută în sah 
în prima repriză de replica 
extrem de ambițioasă și de 
paradele portarului nr. 2 al 
Rapidului. Rămureanu, ’ care a 
apărat buturile Larometului, 
formația giuleșteană s-a dez
lănțuit în cea de-a doua parte 
a jocului, nelăsînd... tabela 
de marcaj să se odihnească. 
Rezultat final. Rapid—Laro
met 6—1 (1—0), golurile di
vizionarei A fiind înscrise de 
Petreanu (3), Apostol (2) și 
Marcu.

Rapid a aliniat următoarea 
formație: Răducanu — Pop 
(Ștefan), Lupescu (Niță), Cos- 
tea (Dan), Greavu (Mușat), 
Dinu, Dumitru, Năsturescu 
(Marcu), Petreanu, M. Stelian 
(Apostol), Codreanu.

N-a participat la meciul de 
antrenament Coilrea. ușor ac
cidentat. iar Neagu — apt de; 
joc — a avut un regim de 
pregătire individualizat.

I.M.U. MEDGIDIA... A ÎMBĂTRÎNIT
Una dintre echipele care 

nu de mult era printre cele 
mai bhtie din „C“, I.M.U. 
Medgidia s-a prezentat destul 
de slab în acest campionat 
(locul 5, la 6 puncte de lide
ra seriei a III-a, Delta Tul- 
cea). După cum spun supor
terii, și cam au dreptate, în 
echipă sînt fotbaliști care joa
că de aproape... 20 de 
într-adevăr, în 
I.M.U.M. se simte 
o serioasă infuzie 
te, vîrsta medie 
fiind acum de 29

Conducerea asociației are 
în planul ei, firește, reînti
nerirea echipei, dar faptele se

cam lasă așteptate. S-a pro
pus ca pînă la reînceperea 
campionatului să fie promo
vați cîțiva juniori în lot.

R. AVRAM — coresp.

te 
de 
de 
mi

ceva. 
mai 
sori. 
voie

Nu. nici gînd de așa 
Mă

.ioc
Am
de

simt capabil să 
cîțiva ani buni- 
avut, totuși, ne- 
o perioadă mai

— Destul de 
cele 15 partide 
șit să obțin o 
notelor de 7,57. 
leg bine cu 
compartiment.

în 
reu-

bine.
am 
medie a
Mă înte-

colegii de

— Care e secretul reve
nirii Petrolului ’

— După cite știu, ești 
căsătorit, ai o fetiță, ești 
student în anul III al In
stitutului de educație fi
zică și sport. Cum reu
șești să îmbini aceste 
preocupări cu activitatea 
fotbalistică, în care ai ob
ținut atîtea rezultate bu
ne ?

— Desigur, nu e atît de 
simplu. Fac eforturi să-mi 
drămuiesc timpul, să fo
losesc cum trebuie erice 
minut, renunțînd la une
le 
să 
tă. 
cii 
împlinirea 
Iar cînd iubești 
cu pasiune, 
pe care ți le 
plătesc orice

MINERUL ANINA
$1 PltHiAIIȘIl LA
BAIU RLRCliLANE

ani. 
formația 

nevoia de 
de tinere- 
a echipei 
ani 1

DINAMO (TINERET REZERVE) 
METALUL BUCUREȘTI

Astăzi pe 
șeaua Ștefan 
pa de tineret-rezerve Dinamo 
București întâlnește într-un 
joc cu caracter 
pe divizionara 
București.

Meciul începe

terenul din șo- 
cel Mare, echi-

de verificare
B Metalul

la ora 14.

După cum i-am informat 
pe cititorii noștri, liderul se
riei a Il-a a diviziei B se 
află în momentul de față la 
Băile 1 Mai, unde își con
tinuă intens pregătirile. Sub 
conducerea antrenorului La- 
dislau Vlad (ajutat de fostul 
jucător loan Tomeș) și sub 
stricta supraveghere medicală 
a doctorului Romulus Șan- 
dru, cei 21 de jucători efec
tuează zilnic cite două antre
namente.

Lotul Crișului va rămîne 
în stațiune pînă la 31 ianua
rie, dată la care orădenii vor 
disputa primul lor joc de ve
rificare din acest an, avînd 
ca parteneri pe fotbaliștii de 
la Bihoreana Marghita. In 
continuare, programul echipei 
Crișul prevede alte partide a- 
micale. în luna februarie în 
zilele de 4 (revanșa cu Biho
reana Marghita), 7 (A. S. Ar
mata Tg. Mureș la Oradea), 
10 (cu „U“ Cluj la Oradea), 
14 (revanșa cu A. S. Armata 
la Tg. Mureș), 17 (revanșa cu 
,,U“ la Cluj) și 21 (cu Olim
pia Oradea).

întrucît F. G. Galați se 
află în prezent la Băile Fe
lix, nu este exclus ca pînă 
duminică ambele echipe să 
susțină un joc de verificare 
între ele, Ia Oradea.

Pentru ultima parte a 
februarie, Crișul are în 
spectivă un turneu de____
jocuri în Ungaria, unde ur
mează să întîlnească echipele 
Tatabanya și Dozsa Eger.

lunii 
per- 

două

LOTO
AUTOTURISME LA ALEGERE

PRONOSPORT

plăceri. Dar, dacă vrei 
realizezi ceva în via- 
nu poți, fără sacrifi- 
și renunțări, să obții 

năzuințelor, 
fotbalul 

satisfacțiile 
oferă el răs- 
efort.

C. ALEXE

De cîteva zile, jucătorii de 
la Minerul Anina (din divizia 
B) și-au mutat cartierul ge
neral de pregătire la Băile 
Herculane. Pină la data de 
20 ianuarie, minerii au efec
tuat cite două antrenamente 
zilnice, in aer liber.

După cum ne-a informat 
antrenorul Dănil'ă Otiman, e- 
chipa Minerul va susține în 
luna februarie mai multe 
meciuri amicale cu Politeh
nica Timișoara, C.S.M. Reșița, 
U.M.T. și Metalul Oțelul roșu.

ion r.wrvFT _ POrest>.

Coneursul Pronoexpres de as
tăzi, tragerea Loto de vineri, și 
toate concursurile și tragerile o- 
blșnuite din luna februarie be
neficiază în continuare de atri
buirea autoturismelor.

Reamintim că în această pe
rioadă, participanții clștigăt rri 
pot opta — la alegere — pentru 
un autoturism dintre cele atri
buite pentru luna februarie, dacă 
valoarea unitară a premiilor în 
numerar, indiferent categoria la 
care a fost obținut cîștigul în 
numerar, felul biletului pe care 
a fost obținut premiul respectiv 
sau taxa de participare achitată 
per variantă (3 sau 6 Iei la Pro- 
n&expres; 2 sau 5 lei la Loto), 
este de o valoare cel puțin egală 
cu aceea a autoturismului ales.

Participanții cîștigători au la 
dispoziție o bogată listă de au
toturisme : MOSKVICI 408 cu ca
roserie 412 (57 700 Iei), DACIA
1100 (55 000 lei), MOSKVICI 408 
cu 4 faruri și radio (54 700 lei)s 
SKODA S. 100 (53 090 lei),-------
850 (45 800 Iei).

La Pronosport, întrucît 
o taxă unică de participare 
per variantă), autoturismele_ __
tribuie In cazul cînd valoarea u- 
nltară a hnui premiu obținut pe 
o variantă cîști'gătoare, indiferent 
categoria, felul biletului sau bu
letinul Jucat, este egală sau su
perioară contravalorii unuia din
tre autoturismele enumerate mai 
sus.

Tragerea eon 21 iran Inî Prnnn-

expres de astăzi va fi televizată 
direct din studioul de televiziune 
cu începere de la ora 19,10.

Tragerea 
programul

va fi radiodifuzată pe 
I în Jurul orei 19,20.

NUMERELE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 26 IANUA

RIE

FIAT

există 
<3 lei 
se i-

PREMIILE 
NOSPORT

CONCURSULUI PRO-
NR. 4 DIN 24 IANUA

RIE

Categoria I (11 rezultate) B 5,55 
variante a 14164 lei. Categoria a 
Il-a (10 rezultate) : 67,90 variante 
a 1 389 lei. Categoria a III-a (9 
rezultate) ; 537,85 variante a 263 
lei.

Extragerea Ii: 63 85 88 II. Ex
tragerea a Il-a |; 84 64 53 86 38 
43. Extragerea a III-a: 72 6 24
38 76 4o 47 73. Extragerea a IV-a : 
90 66 65 37 22 83 4 44.

Fond de premii c 2 821 652 lei.

Plata premiilor va începe în 
Capitală de la 9 februarie, pină 
la 20 martie i; în țară, de la 12 
februarie pină la 20 martie 1971 
inclusiv.

Important
Cu ocazia meciului 'de fotbal dintre echipele 

reprezentative ale R. S. Cehoslovace și R. S. 
România din cadrul Campionatului european, ce 
va avea loc la Praga la 16 mai, se organizează 
excursii cu :

— trenul
— autocarul
— avionul
— autoturisme proprii.
înscrierile se fac la toate agențiile județene și 

filialele de turism din țară pînă la data de 1 mar
tie a.c.



M Echipele R. D. Germana și R. F. a Germaniei în apropierea liderului 
Norvegia — surpriza sezonului Campionii lumii învinși pentru prima oară 

pe teren propriu (•. Formațiile U.R.S.S., Cehoslovaciei și Danemarcei 
(pozițiile fruntașe

au pierdut

aim inoBDU al Ol

6. Norvegia 19 8
7. Ungaria 22 11
8. U.R.S.S. 27 12
9. Cehoslovacia

18 6
19. Danemarca

18 6

3
2
3

3

3

6
9

12

9

249—222
386—364
462—427

317—297

55%
54%
50%

41%

41%

Moment din finala ultimului campionat mondial de hand
bal. Cu tot blocajul lui Karl-Heinz Rost (7) și Harry Zbrwack 
(6), Gh. Gruia trage și va marca.

Laureat! pentru a treia oară 
cu titlul de campioni ai lumii, 
handbalist» români au cîștigat 
In continuare și cele mai mari 
turnee ale anului (Trofeul Car- 
Dați șt competiția din R.D.

Germană), DOMINlND AUTO
RITAR SEZONUL 1970.

BRUMEL A REINTRAT
CU 2,16 m.!

MOSCOVA, 26 (Agerpres).
— Recordmanul mondial o- 

1 ficial la proba de săritură 
în înălțime (2,28 m), cunos
cutul atlet sovietic Valeri 
Brumei, a reluat activitatea 
competițională după o lun
gă absență, reușind să ob
țină rezultatul de 2,16 m 
într-un concurs desfășurat 
la Moscova. Aceasta este a 
doua apariție în arena spor
tivă a lui Brumei după ac- 

‘cidentul de motocicletă su
ferit în anul 1965, interval 

■în care a fost supus la 32 
de intervenții chirurgicale, 

într-o declarație făcută 
unui reporter al ziarului 
..IZVESTIA”, Brumei a 
spus : „De acum înainte 
scopul meu este să fiu se
lecționat din nou în echipa 
de atletism a URSS și să 
particip la Jocurile Olimpi
ce , din anul 1972, de la 
M3nchcn.“

,,7“-le reprezentativ al țării 
noastre a susținut in anul ce a 
trecut 18 partide, din care a 
cîștigat 13, a pierdut 4 și a 
terminat una la egalitate. Sin
gurele echipe care au înregi • 
strat victorii în fața tricolorilor 
au fost Polonia cu 19—16 și 
Norvegia cu 17—14 (în luna ia
nuarie la Mielec), R.F. a Ger
maniei (15—14 în grupele pre
liminare ale C.M.) și R.D. Ger
mană (13—6 la Cluj, prima în- 
frîngere din istoria naționalei 
române pe teren propriu). Iată 
și celelalte rezultate ale echi
pei noastre : 12—9 cu Franța, 
22—7 cu Elveția, 15—13 cu Sue
dia, 18—12 cu Danemarca, 
13—12 cu R.D. Germană în ca
drul C.M., 18—11 cu U.R.S.S., 
17—15 cu Ungaria. 11—10 cu 
Iugoslavia la Cluj, 22—14 cu 
Spania la București, 21—16 și 
12—12 cu Cehoslovacia la Bucu
rești, 18—12 cu Polonia, 17—16 
cu U.R.S.S. Ia Schwerin și 
16—12 cu R.D. Germană la Ber 
lin.

Acumulind un procentaj de 
75 la sută, team-ul românesc 
ocupă autoritar locul I în cla
samentul alcătuit pe baza ce- 

interțări des- 
12 luni

lor 154 de partide 
fășurate în cele 
anului :

1. ROMÂNIA
18 13 1 
23 16 2 
18 13 0

2. R.D.G.
3. R.F.G.
4. Iugoslavia

4 282—235
5 372—306
5 325—288

ale

5. Suedia
23 12 4
19 10 2

7 428—337
7 258—236

Wijk an Zee: DOUĂ PARTIDE CÎȘTIGATE 
DE ELISABETA POLIHRONIADE

HAGA, 26 (Agerpres). — In 
runda a 7-a a turneului feminin, 
de șah de la Wijk an Zee șa- 
blstn româncă Elisabeta Polihro- 
niade, a învins-o pe olandeza In
grid Tuk. Ea a cîștigat și parti
da întreruptă In runda anterioară 
cu Rie Timmer (Olanda). Alte re
zultate din runda a 7-a : VokralO- 
Va — Cohn 1—0 ; K. Jovanovic!
— Ivanka 0—1 ; Hcemskerk — 
Timiner o—1 ; Lazarevlcl — Kuș- 
nlr */j. în clasament conduc 
Milunka Laz.arevid (Iugoslavia), 
Maria Ivanka (Ungaria) Șl Ste- 
panka Vokralova (Cehoslovacia)
— toate cu cite S’/» p. Elisabeta 
Folihroniade ocupă locui 7 cu 
»■/, p.

în turneele masculine s-au dis
putat partidele rundei a 11-a. In 
ărap* rezervată maeștrilor, Victor 
Clocîltea a remizat cu liderul în
trecerii, maestrul maghiar Ador- 
jeri, care continuă să conducă in 
clasament cu 7’/» p. urmat de 
Harțoch (Olanda) — 7 p, Tirhman 
(Olanda) — «'/, (1) p. Clausseri
(Danemarca) — 6*A p, Hecht 
flt.F.G.), Jansa (Cehoslovacia» — 
• (1) p, Clocîltea (România), Mi
ntal (iugoslavia) — 6 p. Fdrintos 
(pngarlat — s'/i (1) p etc.

In turneul marilor maeștri, 
Gllgoriei a olștigat la Hort și 
Btubner la Langsweg. S-au înche

iat remiză partidele Kuypers — 
Verg. Ivkov — Petrosian și Mec- 
klng — Lengyel. Partida dintre 
fruntașii clasamentului Andersson 
și Oiafsson s-a întrerupt. Pe pri
mul loc se află Andersson (Sue
dia) cu 7 (1) p, Urmat de Ivkov 
și Gligorici (ambii iugoslavia) — 
7 p. Oiafsson (islanda), korcinoi 
(URSS) — 6‘A (i) p etc.

In ai doilea meci

U.R.S.S.-S.U.A. 
4-1, LA BOX

în al doilea meci dR. box din
tre reprezentativele U.R.S.S. și 
S.U.A. desfășurat la Denver, Vic
toria a revenit pugiliștll.ir so
vietici cu scorul de 4—1. S-au 
desfășurat Intiinlri ia numai 
cinci categorii. Cej mai aplaudați 
boxeri ai reuniunii au fost so
vieticii Semionov (eat. muscA), 
vlctdrios prin k.o. și Hromov 
(cat. ușoară» învingător la piinc- 
te.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN BRAZILIA
(Urmare din pag. 1)

293—311
fruntaș al 
este talo- 

selecționa- 
și R.F. a

9
Lidera plutonului 

handbalului mondial 
nată îndeaproape de 
tele R.D. Germane 
Germaniei, care au emis justi
ficate pretenții in acest an la 
supremație. Prima formație s-a 
și calificat, de altfel, in drama
tica finală a C.M., pe care a 
pierdut-o in prelungiri, iar «ea 
de a doua a obținut singuiu) 
succes asupra campionilor lu
mii în întrecerile ” “
Cele două echipe 
o singură dată în 
rile de finală ale 
și atunci victoria a revenit se
lecționatei R.D. Germane, după 
prelungiri, cu 18—17.

Pe locul IV — redutabila re
prezentativă a Iugoslaviei,, care 
are în palmaresul sezonului ’70 
victorii asupra tuturor forma
țiilor din clasamentul de mai 
sus, exceptind pe cea a Româ
niei. Handbaliștii iugoslavi au 
avut însă un final de sezon mai 
slab, fapt care explică absența 
lor din rindul primelor 3 cla
sate. Urmează un pluton de 3 
formații de valori sensibil ega
le : Suedia, Norvegia —! în mare 
progres — și Ungaria. Acestea 
au dovedit in mai multe rîn- 
duri că sînt capabile de me
ciuri excelente, dar nu au re
zistența unor turnee de lungă 
durată.

Surprinzătoare, pozițiile ocu
pate de U.R.S.S., Danemarca 
și Cehoslovacia în comparație 
cu anul 1969. Primele, două an 
manifestat multă inconstanță, 
iar fosta campioană a lumii cu
noaște o puternică regenerare 
a forțelor sale sub bagheta ce
lebrului antrenor Jiri Vicha.

Ca o caracteristică generală 
a sezonului putem sublinia 
menținerea echilibrului valoric 
între cele zece formații din 
clasament. Acest fapt ne face 
să întrezărim încă de pe acum 
apriga dispută ce se va da în 
1972, la Miinchen. pentru pri
mul titlu olimpic la handbal 
în 7, la care candidează, cu 
șanse serioase, cel puțin 5—6 
selecționate de pe continent.

Adrian VASILIU

SAO PAULO, unde vor juca 
cu F. C. SAO PAULO, pe 
dionul Morumbi. Dinamo 
are programate în statul 
Paulo unele meciuri de

sta- 
mai 
Sao 
pre-

gătire cu echipe de mai mică 
importanță.

Cu mare curiozitate este 
așteptată și echipa Rapid, al 
cărei debut este așteptat tot 
la SAO PAULO, pe ziua de 3 
februarie, cu echipa F. C. 
PORTUGUESA.

DESCRIEREA MECIULUI

public, driblează tot ce îi iese 
în cale și îl pune pa Doru 
Popescu în pozifie ideală de 
șut — la numai 6 m de 
poartă —, dar tînărul atacant 
dinamovist, uluit probabil de 

’ ”— r i, întîrzie și 
Echipa Vasco da 

făcut totul pentru 
victoria, sau măcar 
egal, dar dinamo- 
fost superiori în te-

\"-Ă

V

, F

din Franța, 
s-au întilnit 
1970 (sfertu- 
mondialelor) DINAMO-VASCO DA GAMA

Tntîlnirea cu Vasco da Ga
ma a avut loc pe stadionul 
Botafogo, în prezența a apro
ximativ 5 000 spectatori.

Dinamo a început jocul cu 
următorul „11“ : Constantines
cu — Cheran, Nunweiiier III, 
Stoenescu, Ștefan, Dinu, Nun
weiller Vi, Sălceanu, Doru Po
pescu, Dumitrache, Lucescu. 
în min. 60, Lucescu a fost în
locuit cu Haidu. Vasco a aliniat 
cea mai bună formație 
care a cîștigat 
statului 2------------ v —
care nu au lipsit Fidelis, Bug
le, Silva, Gilson și Nunes. Me
ciul a început într-un ritm viu, 
în ciuda căldurii sufocante, 
de 40 grade I Contrar aștep
tărilor, ritmul a fost impus de 
echipa română, care — prin 
pase precise pornite din apă
rare — și-a dominat adversa
rul, fără a crea însă faze de
cisive la poarta lui Elcio. Pri
ma mare ocazie o are Vas
co, prin extrema dreaptă Luis 
Carlos, care în minutul 5 tri
mite mingea afară, de la cî- 
țiva metri, pe lingă 
goală I După alte 
atacuri ale gazdelor, pe care 
apărarea dinamovistă le-a 
respins cu calm, echipa ro-

cu 
campionatul 

Guanabara si din

poarla 
cîteva

VEDETA SĂPTĂMÎN11

P

. <■

Un moment țle neuitat! 
Pel6 primind diploma 
F.t.F.A. pentru artivitatea 
5a fotbalistică, îndelungată 
și prodigioasă. încă o do
vadă de prețuire a acestdi 
mare sportiv..,

ELE
Edson A rantes do Nasciniento, su

pranumit Pele, probabil cel mai mare 
atacant pe care l-a cunoscut istoria 
fotbalului, s-a născut ia 21.X. 1940 în 
mica localitate Ties Corațoes (statul 
Minas Gerais^ din sudul Braziliei. 
Are 1.69 m înălțime. 74 kg greutate. 
A jucat în tre: cluburi ca amator — 
„7 Septembrie". Noroeste și Bauru 
A.C. șl într-unuJ singur ca profesio
nist — F.C. Santos, 106 selecționări, 
în echipa națională.

Devine cunoscut pe plan național, 
la 16 ani. mareînd opt goluri pentru 
o combinată Santos — Vasco da Ga
ma în ..Cupa Marumbuy“. Debutează 
în echipa națională. în acelaș; an 
(1957), împotriva Argentinei. 1958 — 
prima participare la „Cupa Mondia
lă". la Stockholm, prima victorie. I.a 
ediția din Chile, a C.M. (1962), este 
accidentat după un singur joc, dar 
Brazilia obține pentru a doua oară 
trofeul ..Zeiței de aur?. Este inspira*- 
torul victoriilor lui F.C. Santos în 
Cupa intercontinentală 1962—63, în 
finalele cu Benfica și Milan. 1966 — 
a treia participare la C.M., îh Anglia. 
Brazilienii sînt eliminați în optimi 
de finală. La 18 noiembrie 1969. Peld 
marchează al 1000-lea gol al carierei 
sale de fotbalist. „El Mundial" Mexic 
1970. apoteoză. Echipa Braziliei, cu 
f*el£. cucerește definitiv „Cupa Jules 
ftimet".

mână inițiază o suită de ac
țiuni de mare spectacol, mult 
gustate de public. în min. 20, 
Doru Popescu primește o pasă 
pe dreapta, în adîncime, de l_ rv.—L- -----1- jn

pe
la Dumitrache, pătrunde 
careu, îl driblează scurt 
Rene și, cu stîngul, trimite ba
lonul în colțul lung al porții, 
făcînd inutil plonjonul lui El
cio : 1—0. Golul a dat încre
dere echipei române. Vasco 
a forțat egalarea, mai ales în 
primele 20 de minute ale re
prizei secunde, cînd a domi
nat categoric, creîndu-și 3—4 
ocazii pe care spectatorii le 
și văzuseră... goluri, dar 
Constantinescu a apărat for
midabil, iar cînd a fost în
vins s-a mai găsit totuși un 
ultim înger păzitor al porții 
în persoana lui Nunweiller III. 
După ce toată lumea văzuse 
egalarea ca urmare a unei 
„bombe" expediată de ata
cantul Silva în bară, la numai 
cîteva secunde (în min. 81), se 
produce majorarea scorului. 
Revenită din bară în teren, 
mingea este degajată lung de 
apărarea dinamovistă, la Hai- 
du, care face o cursă rapidă, 
intră în careu, trece de Rene, 
portarul Elcio îi iese în în- 
tîmpinare, dar Haidu paseoșă 
înapoi la Dumitrache, care, 

un 
pe

înapoi la Dumitrache, 
de la 16 m, expediază 
șut-bom'bă la păianjen, 
care Elcio nu-l poate para : 
2—0. Golul a fost apreciat 
ca fiind de mare spectacol de 
către comentatorii de radio 
(partida o fost transmisă la 
radio de 8 posturi și înregis
trată pe videotape) și de 
ziariști.

în min. 88, Dumitrache face 
un „număr special” pentru

rapiditatea fazei, 
ratează. ' " 
Gama a 
a obține 
un meci 
viștii au 
ren, au făcut un bun joc da 
ansamblu, evidențiindu-se în 
mod deosebit portarul Con-

stantinescu. Excelent arbitra
jul lui Carlos Felix, care a 
avut de condus o partidă dis
putată în limitele fair-play-u^ 
lui.

Vasco da Gama a aliniat 
următoarea formație : Elcio 
— Fidelis, Moacir, Rene, Eber- 
val, Alcir, Bugle, Luis Carlos, 
De Silva, Gilson, Nunes.

Jucătorii dinamoviști se simt 
bine, cu excepția lui Deleanu 
și Both care au unele con
tuzii. Deleanu va putea juca 
însă în meciul următor.

5PARTACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE
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ZAKOPANE, 26 (prin tele
fon, de la trimisul nostru 
special).

Marți a fost zi plină în splen
dida stațiune poloneză. S-au dis
putat (era și cazul I) două hrooe. 
Prima a fost întrecerea rondlști- 
lor pe distanța de 15 km. Anun
țați în seara precedentă de ora 
startului (9). sportivii români — 
și nu numai ei — s-au prezen
tat la locul concursului cu a- 
proape 60 de minute înainte de 
plecarea în cursă a primului 
sportiv. Dar. aci s-a comunicat 
că startul a fost amînat cu o 
oră. deoarece s-a constatat de 
către organizatori (în ultima .cli
pă) că mai trebuie aduse cîteva 
îmbunătățiri traseului... Tn sfir- 
șit, la ora 10 a pornit în cursă 
concurentul nostru Moise Sto
len. Desigur,, performanțele an
terioare nu-i indicau pe români 
printre favorit!. Este drept, ei au 
depus toate st.rădan ile pentru u 
comportare onorabilă, dar vorba 
proverbului : „De unde nu £...“• 
fn consecință, a trebuit să ne 
mulțumim cu poziții finale în 
a doua jumătate a clasamentului.

Protagoniștii întrecerii au fost, 
ca de obicei, schiorii sovietici și, 
într-o oarecare măsură, cei P°* 
lonezt Dar iată, de altfel, cla
samentul definitiv al fruntașilor 
probei de fond 15 km : I. VA
LERI TARAKANOV (U.R.S.S.) 
49:15 2. Vladimir Voronkov
(U.R.’S.S.) 49:29, 3. Wawrzyniec Ga- 
sienica (Polonia) 49:56, 4. J. Staszel 
(Polonia) 50:15, 5. A. Akenkiev 
(U.R.S.S.) 50:43, 6. J. Rysula (Po
lonia) 50:55. Schiorii noștri at> 
ocupat locurile : 2o — Nicolae 
Sfetea 57:31. 24 — Moise Stoian 
59:55 26. Gheorghe Cincu lh 00:50 
și 30 — Stelian Drăguș lh 05:02.

După trei amînări s-au disputat 
șl săriturile de la trambulina 

mare. Acum a fost rîndul gaz
delor să se revanșeze șt să ocu
pe primele două locuri. După 
cea dinții săritură conducea so
vieticul Șakadze, secundat de 
Wolf (R.D.G.), ei fiind creditați 
cu 99,5 m și, respectiv, 99 m. 
Polonezii Krzysztofiak Și Paw- 
luslak erau însă pe aproape 
(97 și 96,5 m) așa că, în manșa 
a doua, primii doi nu au putut 
rezista în fața unor adversari 
mai hotărîți, care cu performanțe 
de 99,5 m șl respectiv 98 m, 
ca și cri note mai bune la stil, 
s-au situat în frunte. Săritorii 
noștri au concurat la valoarea 
cunoscută ocupînd locuri mo
deste, cu rezultate în jur de 70 m. 
O mare surpriză a produs-o cam
pionul olimpic de la Grenoble, 
Vladimir Belousov, care după ce 
realizase 97,5 m în prima în
cercare s-a dezechilibrat în cea 
de a doua Ia aterizare. căzintl 
șl fiind astfel serios depunctat. 
Rezultate, sărituri trambulina 
mare : 1. TADEUS PAWLUSIAK 
(Polonia) 212,4 p (96,5 și 90.5), 2. 
Adam Krzysztofiak (Polonia) 
209 p (97 și 98), 3. Koba Sakadze 
(U.R.S.S.) 208,3 p (99,5 Și 97,5)-
4. M. Wolf (R.D.G.) 207,8 p (99 și 
97.5). 5. R. HOhnl (Cehoslovacia) 
205.9 p (95,5 șl 98), 6. J. Przybyla 
(Polonia) 205,6 (96 și 98). Puncta
jul săritorilor români : Angliei 
Biriș 127,9 p (75,5 șt 76). Dumi
tru Lupu 117.7 p (73,5 șl 75). Mar
cel Suroiu 112,3 p (73 și 79) șl 
Gh. Glrneț 80,9 p (72 și 74 — că
zută) .

Probele următoare ale Sparta- 
chiadei : ștafeta la biatlon 4:< 
7,5 km și non-stopul la coborire.

Paul 1OVAN

ANTRENAMENTE... TACTICE LA CERVINIA

Prim-planul săptămînii 
sportive care a trecui 
nu aparține vreunui 

as al ghelii sau zăpezii. Nici 
boberii de la Cervinia, nici 
năluca zburătoare a lui Dag 
Fornaes, care revine in frun
tea patinatorilor de viteză, 
nii pot ăspiră. in sens abso
lut. ,lâ strălucirea laurilor 
acordați acestui incontestabil 
superbampion ăl balonului ro
tund — Pelâ. Academia 
franceză a sporturilor, areo
pag dl unor minți dedicate 
analizei disciplinelor pe sta
dion, a mai cumpănit încă 
o dată performanțele anu
lui ’70 st a decis că sporti
vul tir. 1 a fost, totuși, „per
la neagră" a fotbalului bra
zilian. Antlntulut difuzat la 
Paris i s-a adăugat acela de 
la Fort âu France (Martini- 
ca), unde Peli joacă al 
1000-lea meci oficial din 
carieră. Incunuflare defini
tivă.

Clasamentele de sfirșit de 
an, întrecere mai mult intre 
specialiști si statisticieni, 
decît îh confruntarea directă 
(adesea imposibilă) dintre 
vedetele sportului, promo
vează două capete de afiș: 
Pelâ $i Merckx, Unii l-au 
desemnat pe fotbalistul a- 
}uns eroii national, alții pe 
asul belgian al pedalei, su
perior lui Coppl și Anque- 
til. Chestiune de preferin
ță...

Academia pariziană pare 
a pune punct final contro
versei. Ea l-a ales pe cel 
mai mare fotbalist, probabil 
SI datorită faptului că nu
mele său se leagă nemijlo
cit de victoria definitivă a 
Braziliei tn „Cupa Jules Rl- 
met".

Fiindcă, de fapt, azi Pală 
reprezintă mai mult declt 
o vedetă. Este un simbol.

Piuă astăzi doar
CERVINIA, 26 (prin tele

fon).
Luni și marți, cele 25 de 

echipaje — din 11 țări — 
care se pregătesc pentru 
campionatul mondial de bob 
4 persoane de la Cervinia, 
au luat parte la primele an
trenamente oficiale. Pîrtia, 
bine înghețată, a permis rea
lizarea zilnică a cîte două 
manșe, dar ceața și ninsoa
rea au cauzat dese întreru
peri, făcînd să dureze mult 
antrenamentele.

Bineînțeles că ctonometrele 
funcționează eu regularita
te, înregistrînd timpul reali
zat de fiecare echipaj, dar, 
în afară de gazde care au 
coborit liber tot timpul, cu- 
nbscînd foarte bine pista, 
ceilalți piloți nu s-au avintat 
în aceste rile, folosind cele

boberii italieni au coborit la „liber"
patru coborîri pentru a stu
dia în amănunt virajele. Ei 
au utilizat cu regularitate 
frînele și de aceea timpii în
registrați nu sînt de loc con- 
cludenți.

Astăzi, asa cum era nor
mal în raport cu tactica a- 
mintită mai sus. cele mai 
bune rezultate le-au înre
gistrat piloții italieni Dan
drea (1:10.59 și 1:10,81). Af- 
vcfa (1:11,06 și 1:10,72) și 
Compagnoli (1:10,89 și 
1:10.72). Din rezultatele ce
lorlalți pretendent! la locuri 
fruntașe am notat O Cobori re 
îrț 1:11,13 a vest-germanultii 
Zimmerer și o manșă în 
1:11,15 realizată de Panțit- 
rii cate formează echipaj cU 
Zangor, Păscti și Focșcneariu. 
De tnetițioriât că doi din pi
lot, li vCst-germani acciden

tați la antrenamentele de 
săptămîna trecută cu bobu
rile de 2 persoane. Floth și 
Pitka au reluat antrenamen
tele realizînd chiar coborîri 
de 1:11,26 șl 1:11,94. în 
schimb, prima echipă a 
S.U.A. condusă de Pattersson 
s-a răsturnat azi, unul din 
membrii echipajului (Dunn) 
suferind o fractură. Să spe
răm că ultimele două zile 
de antrenament se vor des
fășura și ele în condiții 
normale, oferind posibilitate 
piloților oaspeți să cunoască 
mai bine pîrtia, pentru a se 
putea întrece de la egal cu 
echipajele italiene care si la 
această probă slnt favorite.

Hariton PAȘOVSCHl
antrenor

J
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In ultima zi a turneului de handbal feminin

Bobby Moore, ciplUnul e- 
chipci engleze la campiona
tul mondial de fottjal din Me
xic, nu a fost selecționat fn 
lotul pentru meciul pe care 
reprezentativa Angliei urmea
ză. Sd-l susțină la 3 februarie 
cu formația Maltei in cadrul 
campionatului european. An
trenorul echipei Angliei, Alf 
Ranisey a refuzat să dea 
vreo explicație eu privire la 
excluderea Iui Bobby Moore

din rlndurUo eelectionablll- 
lor englezi. După cutn «e 
anterior, antrenorul Ramsey 
renunțase ți ia serviciile fra
ților Bobby și Jackie Chart
tori, Din lotul anunțat fac 
parte, printre alții, cdriosciițU 
internaționali Gordon Banks, 
Alan Muilery, Francis Dee, Â- 
lari Ball. Geof Burat, Colin 
Bell. Brian Liborie »i Mar
tin Peter»!.

Iri probă de simplu bărbați din 
cadrai campionatelor interna
ționale de tenis ale statului vie- 
torta (întrecerile se desfășoară la 
Melbourne), „veteranul” austra
lian Frank Sedgmsn. în vîrstă 
de 42 de irit, l-a Învins cu 0—L 
7—5 6—2 pe francezul Jean
Rouyer. într-o altă partidă. 1u- 
Cătortil austi-aliân Bob Carmi- 
dliaei a dispus cu 6—3, 6—7. 6—1, 
7—8 de țăponezui Takeshi Kou- 
râ. tn turneul feminin a fost 
înregistrată o surpriză : tenis- 
hianș olandeză Trudy Wainof a 
eliminat-o eu 6—3, 6—0 pe Les
ley Hunt (Australia),

(Urmare din pag. 1)
Poate cft mai mult de

cît oricind în aceste momente 
regretăm instabilitatea valorică 
a majorității formațiilor, de
oarece handbalul feminin ro
mânesc se află angajat pe mai 
multe planuri în prestigioase 
competiții internaționale...
C.S.M. SIBIU — CONFECȚIA

. BUCUREȘTI 9-7 (3—4) !
• O nouă surpriză în acest 

campionat care ne oferă, de 
altfel, prea multe surprize 
pentru a le mai putea savura. 
Echipa — care luni strălucea 
în Sala- sporturilor din Cluj și 
realiza o victorie mult aplauda
tă în fața campioanelor — ca
pota marți în fața „lanternei 
roșii". CS.M. Sibiu, o echipă 
modeștă. dar cu o mare putere 
de luptă, llie n-a mai fost in 
forma de cu o zi înainte, iar 
Matache în loc să joace hand
bal, a jucat... teatru de slabă 
calitate. Victoria sibiencelor, ca 
și1 aceea a mureșencelor, com
plică situația în zona de retro
gradare, astfel că este greu de 
știut cine va juca în sezonul 
viitor în divizia B. Au înscris : 
Tț-andafir (5), Birthelmer (3). 
Barb’u — pentru C.S.M., Sere- 
diuc. (2). Ilie (2), Matache. Din- 
cȘ șj Anghel pentru Confecția. 
Aii arbitrat, cu scăpări. N. Ma- 
gliețiu și V. Iepure (ambii din 
Timișoara).
I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA 10—8 (6—2)
Reputația campioanei țării, 

Universitatea Timișoara, grav 
afectată în meciul de luni cu 
Confecția, a primit marți o 
nduă, lovitură : , înfrîngerea în

fața I.E.F.S. ! Ea a fost cau
zată pe de o parte de jocul 
bun în atac al bucureștencelor 
(circulație rapidă a balonului, 
așteptarea momentului prielnic 
pentru șut, lovituri puternice 
și precise în colturile porții) 
și formei excelente a porta
rului Irina Climovschl. iar pe 
de altă parte neinspiratei apă
rări pe semicerc (lipsită de a-

După ultimul turneu de 
sală (18 etape) clasamentul 
arată astfel : 1. UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI 29 p, 
2. I.E.F.S. Buc. 28 p. 3. Uni
versitatea Timișoara 27 p. 
4. Textila Buhuși 18 p, 5. 
Rulmentul Brașov 17 p. 6. 
Voința Odorhei 16 p. 7. Con
fecția București 15 p, 8. 
Mureșul Tg. Mureș 11 p, 9. 
Constructorul Timișoara 10 
p, 10. C.S.M. Sibiu 9 p.

gresivitale), care n-a fracționat 
jocul I.E.F.S.-ului, lipsei de 
curaj a tuturor timișorencelor 
cînd s-au aflat în ofensivă. 
Spectacolul, dramatic în ulti
ma sa parte cind de la 4—9 
(min. 40) Universitatea Timi
șoara a ajuns la 8—9 (min. 46). 
a fost umbrit de arbitrajul sub 
orice critică al cuplului Vla
dimir Cojocaru — Ion Mihăiles- 
cu (Craiova). Au marcat : 
Costache (3), Mohanu (3). Băi- 
coianu (2) și Bunea (2) —
pentru I.E.F.S., Metzenrath (3), 
Neghină (2), Ilrivniak, Ono- 
fraș și Pișcu — pentru Uni
versitatea Timișoara. Datorită 
acestei victorii I.E.F.S. trece 
pe locul II în clasament, iar 
,,U” Timișoara pe al treilea.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
VOINȚA ODORHEI 11—8 (4—5)

Lipsită de Teglaș, Voința O- 
dorhei a apărut fără coloana 
vertebrală. Coordonatoare de 
joc și iscusită valorificatoare 
a calităților lui Mlcloș, acciden
tul acestei jucătoare din me
ciul de luni a provocat o lip
să ireparabilă în formația lui 
Dionisie Szabo. Mureșencele, 
stimulate de Sos și Cordoș, în 
foarte bună formă în acest 
meci, au speculat la maximum 
șansa, reușind să învingă la 
capătul unei dispute deosebit 
de palpitante, mai ales către 
final. Au marcat : Sos (6), 
Szollosi (2), Cordoș (2), Sze- 
beny — pentru Mureșul, Mar
kos (3), Micloș (2), Mag.vari, 
Biro și Hohr — pentru Voința. 
Au condus : D. Racoveanu și 
P. loan (București).
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

— CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 16—12 (7—6)
Meci plăcut, în general la 

discreția bucureștencelor, care 
au avut emoții doar în min. 
40 cînd timișorencele se apro
piaseră la două goluri : 12—10. 
Dar forma excelentă a Simonei 
Arghir a rezolvat tot. Au în
scris : Arghir (9) !, Dobîrceanu 
(2), Ibadula (2). Furcoi (2) și 
Schramko — pentru Universi
tatea Buc., Stef (8) !, Franz (2). 
Viciu și Cișmaș — pentru 
Constructorul. Au condus : R. 
Iamandi și I. Dumitrescu (Bu
zău).

TEXTILA BUHUȘI — 
RULMENTUL BRAȘOV

16—14 (10—6)
Au marcat : Șerban (6). 

Seidner (4), Vieru (3), Asevoaie,

Pioară și Stoleru — pentru 
Textila, Allies (6), Nako (6). 
Prundaru și Oancea — pentru 
Rulmentul. Au arbitrat : I. 

Crețu și A. Pohl (Petroșani).

Raliul Monte Carlo

CONDUCE 
OVE ANDERSSON

Comisia de organizare a 
celei de-a 40-a ediții a Ra
liului Monte Carlo a co
municat că din cele 248 de 
echipaje, care au luat 
startul in tradiționala com
petiție automobilistică, 197 
au terminat parcursul de 
concentrare. în fruntea 
clasamentului se află echi
pajul condus de suedezul 
Ove Andersson, pe „Alpine 
Renault", cu 37 minute pe
nalizare. Unul din favoriții 
cursei, suedezul Bjorn 
Waldegaard (pe „Porsche"), 
ciștigătorul ultimelor două 
ediții ale raliului, ocupă 
locul patru cu 37:55 pena
lizare.

în continuare concurenții 
se vor întrece în cadrul u- 
nui traseu comun (prin 
Alpii Maritimi) în lungi
me de 1 520 km.

PugUlstul spaniol Jose Legr. ș!-a 
apărat cu succes titlul ae cam
pion european la categoria pană, 
tn meciul disputat la Londra. 
Legra l-a Învins la puncte in 18 
reprize pe șalangerul său. boxe
rul englez Jimmy Revis.■
Disputat la Melialla Kobra, me
dul de fotbal dintre selecționa
tele de tineret ale R. D. Germa
ne șl Republicii Arabe Unite s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 (0—1) 
în fav tarea oaspeților. Au mar
cat Mozart, Leyden și respectiv 
Adbel Shafy.

Cea da-a 6-a ediție a turneului 
de fotbal (juniori) de la Las 
Palmas a fost cîștigatâ de se
lecționata R. F. a Germaniei. In 
finala competiției, tinerii fotba

liști vest-germani au întrecut cu 
scorul de 1—0 (1—0) echipa O- 
landrt.

Fchlp» de fotbal Admira Viena 
șl-a Început turneu) in Tunisia, 
juctnd la Tunis eu selecționata 
țării gazdă. Victoria a revenit 
fotbaliștilor tunlsieni cu scorul 
de 2—o (1—0) prin golurile mar
cate de Chaibl și Chakroun.

întrecerile celei de-a 15-a ediții 
a concursului internațional de 
sărituri eu schlurile desfășurat 
pe trambulina de la Willingen 
(R. F. a Germaniei) au reve
nit cunoscutului campion ce
hoslovac Jirl Raska cu un to
tal de 2S7.9 p (cele mai bune să
rituri : 100 șl 06 m).

Președintele federației Ja
poneze de tenis de masă, Koji 
Goto. însoțit de trei oficiali 
a nlccat la Pekin, răspunzlnd 
astfel Invitație! Asociației 
pentru relațiile internaționale 
din R.P. Chineză. După cum s-a 
mal anunțat, cu prilejul a- 
ceste, vizite va fi inmtnată 
e-hlnelor R. P. Chineze in
vitația de partlripare la cel 
d> al 31-lea campionat mon- 
d’al de tenis de masă ce va 
avea loc. la Nagoya (Japonia) 
De la Pekin, delegația spor
tivă japoneză se Va îndrepta 
sn-a Slnganore pentru g lua 
parte la Adunarea generală a 
federației asiatice de tenis de 
masă.

știri* ultimele știri « ultimele știri* ultimele
FRUMOASA VICTORIE A LUI 

PETRE MARMUREANU
Campionul de tenis al Româ

niei, maestrul sportului Petre 
Mârmureanu, laureat al Pre

miului Fair-Play 1970. se afirmă 
în circuitul de turnee din In
dia. Participînd ia turneul inter
național de tenis de la AHa.- 
habad, JUCĂTORUL ROMAN A 
OCUPAT LOCUL INTÎI ÎN PRO
BA DE SIMPLU BARBAȚI, dis- 
punînd în finală de cunoscutul 
tenisman indian JAIDEEP MU- 
KERJEA, cu 3—6, 6—0, 6—3, 6—2.

„CUPA MONDIALA" LA HO
CHEI PE IARBĂ A FOST A- 

M1NATA
în luna februarie urma să se 

desfășoare la Lahore (Pakistan) 
„Cuca mondială0 la hochei pe 
iarbă. Din cauza calamităților 
naturale care au avut loc anul 
trecut, organizatorii au cerut fe

derației internaționale amîna'r-ea 
competiției Forul internațional a 
acceptat cererea pakistanezilor și 
a propus reprogramarea ..Cupei 
mondiale0 în septembrie, tot la 
Lahore.

ÎN ULTIMA ZI A CONCURSU
LUI INTERNATIONAL ATLE

TIC DE SALA...
...de la San Francisco, cam

pionul olimpic Lee Evans a clș- 
tigat proba de 440 yarzi cu tim
pul de 49,1. Sprinterul american 
Eddie Hart a fost cronometrat

Mare surpriză la Bremen

pe distanța de 60 yarzi în 6.1. 
iar compatriotul său Milan Tiff 
a terminat înv ngător în proba 
de triplusalt cu 16.04 m.

LA BASCHET FEMININ : CE
HOSLOVACIA — IUGOSLA

VIA 95- 48!

La Praga. victoria în întîlnlrea 
internațională amicală de oas- 
chet dintre reprezentativele fe
minine ale Cehoslovaciei și iu
goslaviei a revenit baschetbaliste
lor cehoslovace cu 95—48 (49—20).

ELEONORA DUMITRESCU ÎNVINGE TN PRIMUL TUR PE NE1L 
TRUMAN (ANGLIA)

în primul tur al tumeuluț de tenis pe teren acoperit de la Bre
men. Eleonora Dumitrescu a dispus de cunoscuta jucătoare Nell Tru
man (Anglia) cu 6—0, 6—1. La simplu bărbați, Codin Dumitrescu a fost 
eliminat de englezul Lloyd cu 5—7, 3—6. Turneul continuă.
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