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PE AGENDA ACTUALITĂȚII FOTBALISTICE

RAPID PLEACĂ AZI ÎN TURNEU ÎN EVENTUALITATEA UNOR. CALIFICĂRI

IS?
L.

T

7 Sala de atletism din parcul „Victor

DIMENSIUNI SPORTIVE ÎN ANII CINCINALULUI

de

Indeplinindu-se ultimele 
formalități de viză, echipa 
bucureșteană Rapid urmează 
să plece azi în anunțatul tur
neu în Brazilia.

Iată ultime amănunte îna
intea „lansării" celei de a 
două echipe românești spre 
pămîntui sudamerican.

• In cursul dimineții
astăzi, Rapidul face un ultim 
antrenament (încOpînd de la 
ora 9) în Giulești.

o Fotbaliștii bucureșteni 
se vor îmbarca în avionul 
de Praga — ora decolării : 
14,55. După o noapte in „ora
șul de aur“, echipa română 
își va continua călătoria vi
neri pe ruta aeriană Paris 
— Rio de Janeiro — Sao 
Paulo.

• Vor face deplasarea ju
cătorii RADUCANU, RA- 
MUREANU, POP, LUPESCU, 
COSTEA, CODREA, ȘTE
FAN, GREAVU, MUȘAT, 
DINU, DUMITRU, NIȚA, 
NASTURESCU, NEAGU, M. 
STELIAN, CODREANU, PE- 
TREANU,. MARCU, antreno
rii M. BĂRBULESCU și N. 
CRISTESCU, medicul P. Ben- 
diu și masorul I. Parcea.

Președintele clubului 
pid, PETRE CAPRA, 
conducătorul delegației.

Cîteva cuvinte despre
mul joc al Rapidului, progra
mat la 3 februarie, la Sao 
Paulo.

• Adversara echipei giuleș-

tene, Portuguesa de Despor- 
tes, învingătoarea puternicii 
formații maghiare Ujpest 
Dozsa cu scorul de 3—0 (Uj
pest a aliniat vedetele sale 
Bene, Dunai II, Kaposzta. 
Fazekas) se recomandă prin- 
tr-un joc foarte rapid și o 
remarcabilă forță de atac.

• Iată „ll“-le standard : 
Orlando — Deodoro, Marin- 
ho, Madalena, Geraldino, 
Luis Americo, Lorico, Ratin- 
ho, Leivinha,

Antrenorul 
Avelino.

• Meciul 
Rapid se va 
diouul Pacaembu.

FEDERAȚIA DE FOTBAL
DIN DANEMARCA

DATA PRIMULUI JOC

Ka- 
este

pri-

Și echipa de juniori a Greciei
și-a anunțat participarea

la „Cupa 23 August"
cum s-a mal scris, înDupă _ 

organizarea F.R. Fotbal, în vara 
aceasta se va desfășura turneul 
internațional rezervat echipelor 
naționale de juniori, dotat 
„Cupa 23 August".

După confirmările primite din 
partea Iugoslaviei și Turciei, zilele 
trecute s-a primit o scrisoare, de 
la Atena, , prin, care se anunță 
participarea și a echipei de ju
niori a Greciei la competiția rnai 
sus amintită.

cu.

Xaxa, Piou. 
echipei: Joao

Portuguese 
disputa pe sta-

Așa cum se știe, pentru 
preliminariile turneului din 
cadrul J.O. din 1972, echipa 
olimpică a ROMÂNIEI face 
parte. dir» grupa a Il-a îm
preună cu Danemarca. Elve
ția și Albania. Mai înainte 
de a se consuma jocurile pri
mului tur (România—Albania

PROPUNE
CU ROMANIA

și Elveția—Danemarca) fede
rația de specialitate daneză 
propune ca — în caz de cali
ficare (de ambele părți) — 
primul țneci dintre Danemar
ca și România să se desfă
șoare la 17 octombrie 1971, 
la Copenhaga sau la Bucu
rești.

Sîmbătă încep campionatele internaționale de judo

LA SNAGOV-PREGĂTIRI PENTRU
PODIUMUL DE LA FLOREASCA

La sfîrșitul săptămînii. sala 
Floreasca va fi gazda unei im
portante competiții de judo •- 
prima ediție a Campionatelor in
ternaționale ale României — la 
care vor participa tineri judoka 
din U.R.S.S., K.D. Germană. Po
lonia, Ungaria, Bulgaria precum 
și din lotul reprezentativ al țării 
noastre.

Cum era și firesc, federația or
ganizatoare a convocat lotul pen
tru o scurtă pregătire la Snagov. 
unde — dorind să aflăm amă
nunte de la ultimele antrena
mente — am făcut o vizită.

In curtea bazei sportive era 
liniște deplină. Nu i-am întîlnit 
pe sportivi nici pe alei, nici pe 
terenul de fotbal sau în sala de 
antrenament. Ceasul trecuse de 
ora 4. Am intrat în clădirea unde 
știam că sînt cazați de , obicei 
sportivii și abia la ultimul etaj 
am auzit voci ce ni s-au părut 
cunoscute. Am bătut încet la 
ușă. Peste cîteva clipe a apărut 
în prag antrenorul Ovidiu Bucur, 
cunoștință mai veche .și, - de - fapt, 
cel pe’ care îl căutam.

Băieții; încă se odjhnesc, așa că 
putem discuta, pe îndelete...

Pe o masă, din preajma celor 
două paturi (O. Bucur îl are co
leg de cameră pe antrenorul se
niorilor, Gh. Donciu, venit și el 
peltry, a da 6 mină ele ajutor), 
ne atrag atenția mai multe planșe 
și grafice, frumos colorate.

— Sînt planurile de pregătire 
— ne lămurește interlocutorul, 
urmărindu-ne privirile insistente. 
Ele ne călăuzesc în toată activi
tatea. Altfel, nici nu s-ar putea.

__  19»

— Da. da. nu exagerez cîtuși 
de puțin. Etapa de acomodare cu 
lotul, cea de omogenizare, pregă
tire fizică multilaterală, tehnică 
și de individualizare, chiar și 
etapa „psihică" dinaintea con
cursului. pe toate le materializăm 

. în aceste planșe. Cînd sportivii 
dorm . sau se află în timpul liber 
(ce-i drept, destul • de puțin) eu 
cu Donciu. cu AI. Vasile (antre
nor care•se ocupă îndeosebi cu 
pregătirea fizică generală) 
dr. Gh. Saramat, analizăm 
țațele fiecărui sector de 
tire, le comparăm, și, în 
hotărim. ce avem de făcut.

— Cdncursul se anunță 
de tare. Cum îl veți aborda ?

— Intr-adevăr, așa 
este. în schimb, el 
ne va oferi un ex
celent prilej de a_i 
verifica’ pe sportivii 
noștri, de a cunoaș
te exact nivelul la 
care ei au ajuns și 
ce vă trebui să în
treprindem pentru 
ridicarea măiestriei 
lor. De acum le voi 
indica să intre des
chis în luptă.

șl cu 
rezul- 

pregă- 
tinal.

Deodată, un fluier strident s-a 
auzit pe hol.

— începem 
amiază. ne 
Bucur.

...După o 
lacului înghețat, cei aproape 
de tineri judoka au intrat în sală. 
Aici ei au început randon (re
prize în care se execută diferite 
procedee tehnice). Spre sfîrșitul 
fiecăreț reprize antrenorii Bucur 
și Donciu cereau tinerilor în ki- 
monouri un ritm la maximum de 
viteză în execuție. în acele mo
mente, mișcările tinerilor judoka 
erau atît de rapide îneît ne era 
aproape imposibil să ne dăm sea
ma cînd începeau procedeul teh
nic indicat și cînd îl finalizau.

...Antrenamentul a luat sfîrșit 
după mai bine de o oră.

— Nu știm încă formațiile pe 
care le vor alinia oaspeții, ne 
spune în drum spre baie antre
norul Bucur. Sper, însă, „L LJ. 
ieții noștri vor urca pe podium 

fiecare categorie.
- Da cine vă referiți ?
- La Lazăr Moldovan ”

Alexandru Toth (cat. 70 kg),
I«<iel Lazăr (cat. 80 kg), Alexan- 

- i ia

programul de după- 
spune antrenorul

la
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Citiți materialul 
în pag. a 2-a
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destul kj

rwari șanse le 
alții dintre ei. 
pregătiți.

drti Dumitru (cat. 90 kg) și 
Ion Buzic (cat. 4-93 kg).

-r- îi vedeți pe unii dintre 
t ureînd și 

a podiumului

4-1
Secvență 
unul din 
mentei e 
nostru în 
sport de

M.

de la 
antrena- 

lotului 
sala de 
la Sna- 
Notopol

„proiectat in 
vale" (tani-otoshi) 
pe C. Moldovan.

(cat. 63

cei 
pe 
de

PRIMA IEȘIRE PUBLICA

A LOTULUI NATIONAL DE BOX
Sîmbătă seara, la Sibiu, lotul 

reprezentativ de box, care în 
prezent se află în pregătire la 
Păltiniș, va susține un antre
nament public. La 2o februarie, 
selecționabilii vor. evolua la Ga
lați, unde au fost invitați de e- 
chipa clubului Oțelul — din care 
vor face parte și boxerii Amă- 
zăroaie, Cojocaru, Dumbravă, Să- 
nătescu, Buti ș.a.
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4- Ii vedeți pe ui 
calțp i-ați menționat 

treaptă a P1 
onoare ?

— Cele mai 
Toth. Poate și 
toții sînt bine t__

— Nu ne rămîne, decît să 
dorim cit mai mult succes.

Costin CHIRIAC

are 
Cu

va

Mai pasionant ca oricînd, 
campionatul masculin de hand
bal oferă amatorilor de sport 
din Cluj ultimul și cel mai 
echilibrat turneu al său, 
cadrul turului de iarnă al 
trecerii. Este vorba de

din 
în
tre! 

etape (a 16-a,'a 17-a și a 18-a), 
am putea zice, decisive, 
în program sînt cuprinse parti
de intre echipe al căror nume 
ne scutește de alte comentarii : 
Steaua — Dinamo București, 
Universitatea București — 
Steaua !

Ușor de înțeles, deci, inte
resul cu care sînt așteptate 
aceste jocuri la Cluj. Aici —

în Sala Sporturilor — se vor 
consemna rezultate hotăritoare 
in lupta pentru obținerea titlu
lui de campion, chiar dacă în 
primăvară mai există incă o 
posibilitate, mai mică este 
drept, pentru realizarea unor 
spectaculoase „come-back“-uri 
sau pentru înregistrarea — de 
nedorit — a unor surprinzătoa
re catjeri. Așadar. princi
palul punct de atracție al tur
neului de la Cluj, care începe 
vineri la ora 15, îl constituie 
lupta dintre „titanii" clasamen
tului, aflați, după consumarea 
a 15 etape. într-o extrem de 
palpitantă apropiere de puncte, 
ceea ce face ca orice „ezitare”

să coste scump. UnivbrsiCalea 
București, situată pe locul se
cund (23 p), are, de pildă, mari 
șanse dacă învinge pe Steaua 
(25 p), să treacă pe primul 
loc în clasament, la fel.ca -$i 
Dinamo București (23 p), în 
cazul cînd realizează ea această 
performanță. Dar Steaua ? 
Handbaliștii acestei formații, 
supuși în această perioadă la 
eforturi deosebite, și-air- mani-
festat hotârîrea de a nu ceda 
nici măcar un punct, conștienți 
fiind că dacă 
tâ din acest 
pentru ei, au
.. '.buzunar.

ies cu fața cura- 
infernaț. turneu 

titlul aprosipe, în

Va fi gata la 30 iunie

„nocturna" de la „23 August"?

NU, DUPĂ CUM SE PREZINTĂ
(

ASTAZI SITUAȚIA!
CAMPIOANELE LUMII

ZOIA RUDNOVA Șl SVETLANA GRINBERG
LA BUCUREȘTI •

un Întreg șir de inadvertențe și
CARE RĂSPUND DE EXECUTAREA IN

CONTRADICȚII LA ACEIA 
TERMEN A INSTALAȚIEI

Lotul de tenis de masă al 
U.R.S.S. care va participa la 
Turneul internațional uni
versitar de la Floreasca (5— 
11 februarie) este alcătuit din

Zola Rudnova. Svetlana Grin
berg. Galinna JEremenco, Bel
la Anisimova, Rita Pogosova, 
Gomoskov. Strelnikov, Varda
nian, Erentiuk.

PROPAGANDA SPORTIVĂ
M

inunile de care nu află nimeni, 
degeaba se mai fac. Așa e și în 
propaganda sportivă. Competiția 
cea mai valoroasă, meciurile ex
celente pierd din strălucire cîtă 
vreme sînt supuse unui regim de 

discreție publică.
Ne amintim cu tristețe de goliciunea 

banchetelor sălii Floreasca atunci cînd pe 
dreptunghiul interior au evoluai —■_ chiar 
și numai demonstrativ — cei mai buni 
gimnaști ai lumii, micii, agilii, extrordina- 
rii japonezi. Tn alte părți, pentru organi
zarea unor asemenea exhibiții se cheltuiesc 
sume apreciabile. Și nu e vorba numai de 
fructificat financiar ocazia, ci mai ales de 
beneficiul spectacular și de valoarea 
exemplului.

Recent, am evocat cazul unui organ 
sportiv municipal moldovean care nu ex
ploatează nici măcar spațiul publicitar ce 
i se pune cu generozitate la dispoziție de 
către edili, la egalitate (onorantă) cu 
opera, teatrul, cinematograful. Aflăm pe 
de altă parte, că marele turneu republi
can de baschet masculin de la Constanța 
s-a bucurat de atenția a., două anunțuri 
scrise de mînă !

Publicitatea este un element extrem de 
important în opera de propagare a spor
tului, ceea ce nu vrea să însemne însă 
că afișul în sine epuizează mijloacele. 
Din păcate, ziarele locale — subjugate 
adesea exclusiv performanțelor echipei de 
fotbal divizionare — neghiează (deși au 
în redacție cadre de specialitate în sport) 
publicitarea manifestațiilor sportive, lip-

sindu-le de prezența publicului pe care 
l-ar fi meritat. Cazul posturilor locale de 
radiodifuziune nu este nici el diferit.

Propagandă înseamnă și demonstrațiile 
itinerante ale vedetelor unei discipline (așa 
cum s-a făcut de curînd în domeniul te
nisului), înseamnă și expunerea periodică, 
Tn mod masiv, în vitrinele librăriilor, n 
cărților de sport (așa turn se obișnuiește 
din cînd în cînd la Timișoara), înseamnă 
si rularea la un cinematograf a unui 
program substanțial de filrne documen
tare și artistice cu subiect sportiv (cum a 
fost gaia de la Satu Mare).

Am amintit mai sus și de efectul con
vingător al propagandei sportive. Rezulta
tul acesta poate fi obținut desigur și cu 
ajutorul lozincilor, cînd ele sînt cu ima
ginație întocmite și cu operaiivitate răs- 
pîndite. Pe mesele Consiliului județean lași 
pentru educație fizică și sport am zărit 
maldăre de afișe cu, sloganuri (destul de 
banale, amintind uneori inutilitatea ridico
lului îndemn : cumpărați pantofi de vârât,’. 
Se pune deci în primu rînd problema ca
lității devizelor alese (nu putem convinge 
la infinit cu vorbele: sportul întărește să
nătatea I), iar în al doilea rînd a răs- 
pîndirii lor după un pion baza- pe calcu
lul eficienței și nu lăsat la voia întîm- 
plării.

Propaganda sportivă cere moi mult de
cît o practică rutinieră, cere spirit crea
tor, me^eu reînnoit.
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Așa va arăta (privit din lateral) unul din stilpii „nocturnei” 
de la „23 August"

Proiectul construirii instalației de noc
turnă a stadionului „23 August" a fost 
validat de Consiliul de Miniștri în luna*  
decembrie a anului 1969. Munca de pro
iectare propriu-zisă a fost prestată de 
două întreprinderi bucureștene, I.D.E.B., 
pentru partea electrică, și I.S.P.E., pentru 
instalația de susțineie. Lucrarea — esti
mată la aproximativ 10 milioane lei — a

Victor BĂNCiULESCU

1. Ne-au sesizat mai mulți 
cititori.

Am constatat-o noi înșine, 
trecători întimnlători pe aleile 
ce înconjoară stadionul „23 Au
gust" : de cîteva luni, uriașe 
schelete metalice, vopsite în 
roșu, străjuiesc tribunele, aco
perite fiind de zăpadă, servind 
eonilor cartierului drept ideale

De-a v-ați ascunselea printre., stilpii de metal ai; vii
toarei „nocturne" de la „23 August". Și cînd te gindești că 
stilpii ar fi trebuit ridicați incă de la 31 decembrie !•?...

fost încredințată spre execuție trusturilor 
Electromon’aj și Energoconstruciii, ultimul 
urmînd să se ocupe doar de ridicarea fun
dațiilor.

Terminarea tuturor lucrărilor a fost stipu
lată — contractual — pentru data de 
30 iunie 1970.

For patronal — C.N.E.F.S.; beneficiar — 
I.E.A.B.S.

locuri pentru „v-ați ascunse
lea. ..“

Inscripțiile de pe ele — es
tompate pînă la necitire de in
temperii — ne-au confirmat că 
este vorba de accesoriile nece
sare mult așteptatei „noctur
ne” a stadionului, despre care 
s-au scris, peste vară,, o gră
madă de cuvinte, dintre ceie 
mai fierbinți.

Astfel, din intenția, inocentă, 
de a afla în ce punct al evo
luției se găsesc lucrările de la 
„23 August", s-a născut reporta
jul acesta.

★
2. în biroul inginerului OC

TAVIAN CHIRII.A. șeful ser
viciului conlrol-mvizări con
strucții din Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

— V-am ruga să ne preci
zați in ce stadiu se află insta
larea „nocturnei" de la „23 Au
gust".

— După opinia mea. LUCRĂ
RILE SÎNT ÎNTÎRZIATE (subl. 
n.). din motive simplu de de
pistat. pe care vi le voi ,furni
za intr-o ordine, hai . s-o nu
mesc, cronologică.

— Primul ?
— ÎNTÎRZIEREA PREDĂRII 

PROIECTULUI, sosit de la 
executanți nu conform contrac
tului, în luna mai, ci. abia 5pre 
sfîrșitul lui iunie.

— Al doilea ?
— Livrarea cu două luni? mai 

tirziu a stîlpilor metalici ce vor
Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare tn pag. a 3-a)
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IUBIREA NOASTRĂ

IMPRESIONANT BILANȚ CLUJEAN E ABSURDĂ

In perimetrul sportiv al țării, Clujul reprezintă o zonă 
foarte puternic colorată, tonalitățile lui tari fiind datorate 
tradițiilor bogate (tradiții ale căror mărturii se află, astăzi, 

în muzeul sportiv al Clujului) dar mai ales, rezultatelor 
marcante pe care el le-a înregistrat în ultimii ani în cîmpul 
sportului de performanță și de masă, în sportul universitar 
gi cel școlar.

Orientat pe o activitate 
imanentei sale înzestrări cu 
rială și echipament sportiv

polivalentă — ca urmare a per- 
cadrede specialitate, bază mațe- 
adecvat — Clujul oferă condiții 

propice pențru dezvoltarea unui număr apreciabil de disci
pline sportive Și acordă, implicit, o mare șansă de afirmare 
sportivilor săi.

1969—1970 LOCUL I
Prins în dificila cursă de în

trecere cu celelalte 38 de ju
dețe din tflră. județul Cluj a 
repurtat, în vara lui ’70. cea 
mai prestigioasă victorie a sa: 
punctaj maxim la capitolele 
întrecerii si — urmare fireas
că — primul loc în ierarhia 
pe țară a Consiliilor județene 
pentru educație iizic$ și sport.

Performanța — rezultat real 
al unei activități febrile de 
căutări, inovații si concreti
zări — a reprezentat salt'ți 
de calitate înregistrat de spor
tul clujean în 
rele.

Cu 'anul de 
dețul Cluj și-a 
ciabil baza materială, și-a im- 
bunătățit aparatul de specia
liști și activul de voluntari, a 
imprimat un caracter mai’or- 

i ganizat — deci mai științi
fic — activității. în rîndul ma
selor și s-a afirmat pregnant^ 
în lumea performanțelor și a " 

.recordurilor.
Dar, cum cifrele exprimă 

forța sintetizării împlinirilor, 
să le dăm... cuvîntul:

Cluburi sportive 
Asociații sportive 
Secții afiliate 
Profesori de educație 
fizică

Antrenori
Instructori voluntari 
Arbitri

Sportivi
Sportivi
(maeștri

toate sectoa-

vîrf 1970, ■’U- 
rotlinjit apre-

376

I

PE MICUL ECRAN
Telesportul ne-a co

municat următoarele 
transmisii :

— Simbătă, 39 ianua
rie, de la ora 22,10 : 
Campionatele europene 
feminine de patinaj

— înregistrare 
Leningrad ;

vi
de

470
1 05'5
1 436

10 003
6 224

legitimați 
clasificați 
emeriți 3; maeștri 

ai sportului 65; sportivi de 
cat. I 352)

Echipe în campionate divi
zionare 58 (20 div. A, 11 div. 
B, 27 div. C + divizia școlară 
și de juniori).

realizate în cartierele de lo
cuit și dotate cu 420 de apa
rate.

Revenind de la cifre la 
comentariu, să inserăm apre
cierea tovarășului REMUS 
BUCȘE, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid, 
primarul Clujului; „Ultimul 
cincinal a fost, pentru tinere
tul sportiv clujean, deosebit 
de generos, el dîndu-i în 
stăpînire un Vast patrimoniu 
sportiv, printre care o suită 
de construcții ce fac cinste 
nu numai sportului din aces
te ținuturi ci și orașului, în 
sine",

C.S.M. — UN „TITAN"

BAZE SPORTIVE 
CONSTRUITE — SAU 

NISATE — ÎN ANII 
CINCINALULUI

Fl-

• Sala sporturilor cu 2 50P 
locuri • Bazin de înot aco
perit cu 800 locuri • Sala de 
atletism »,2 săli de gimnas
tică (Inst. agronomic și lie. 
15 Oprișan’—Turda) • 2 săli 
de antrenament si cabinet me
dica] (Cluj) • Micro-complex 
sportiv (asociația Record) • 
Teren de fotbal cu zgură 
(stadionul municipal Cluj).

Suma investită: cca. 35 mi
lioane lei.

Acestor mari construcții li 
se adaugă cele 200 de baze 
sportive simple amenajate în 
perimetrul județului și cele 66 
de spații pentru jocuri-copii,

O pondere deosebită în gre
utatea rezultatelor județului 
Cluj o reprezintă C.S.M.-ul, 
club „titan" cu 14 secții de 
performanță în care funcțio
nează 985 de sportivi, printre 
care doi maeștri emeriti 
18 maeștri ai sportului.

Coborînd de altfel, de la 
întreg la parte, se cere rele
vat. faptul că. în paralel cu 
victoria C.J.E.F.S.-ului Cluj in 
confruntarea sa cu 
unități similare din 
C.S.M.-ul a reușit — 
cereai cu cluburile 
din cea mai dificilă 
o performanță notabilă: locul 
II după Rapid București. Po
ziție favorabilă, ce venea 
ca rezultat al punctajului su
perior obținut de clubul clu
jean la capitolul: titluri și 
recorduri.

O privire retrospectivă asu
pra rezultatelor obținute de 
acest club in perioada 1966— 
1970 ne descoperă, de altfel, 
continua prezență a lui prin
tre unitățile românești recol- 
tatoare de medalii in toate

marile competiții internațio
nale: ,1.0. (Ileana Silai — loc 
II, Mexic). Universiadă (Ilea
na Silai — loc IV, Torina 
’70). C.E. (echipa de tenis de 
masă — loc I în 1966 și 1967; 
locuri fruntașe, prin Carmen 
Crișan, la simplu, dublu fete 
și echipă, în 1969 și 1970), 
JOCURI BALCANICE (Ileana 
Silai. Carmen Crișan și Zena 
Opri'țescu — 1969; Vasile Să- 
răucan. Ileana Silai, Carmen 
Crișan, Șerban Doboși și Fran
cine Gedeon — 1970). și nî-1 
înfățișează ca pe unul dintre 
cluburile ce și-au compus, în 
ultimii ani, una din cele mai 
bogate panoplii : 187 de ti
tluri internaționale și 207 
titluri republicane (cil 20Q 
recorduri).
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și

celelalte 
tară, și 

în între- 
sportive 
serie —

ALMA MATER
NAPOCENSIS

Istoria sportului clujean se 
deschide cu „U“, acea uni
tate simbol a sportului din 
această zonă ce a statornicit, 
în viața tineretului studios, 
acel nobil deziderat antic 
„mens sana in eorpore sano“ 
și a adăugat, numeroaselor 
atribute ce compun cuvîntul 
„sportivitate", pe cele de e- 
sență pur-universitară: entu
ziasm, colegialitate, încrede
re.

... Sport universitar repre
zentat astăzi de 4 cluburi: 
„U“, Politehnica. Agronomia 
și Medicina, din rindul cărora 
se detașează — pentru rezul
tatele lor — secțiile de fot
bal, baschet Co). atletism, 
handbal (b) de la „U“. polo 
și tenis de cîmp — Politeh
nica, hochei — Agronomia, 
tir cu arcul — Medicina și 
care impun, prin rezonanța

lor, nume ca cel al decatloniș- 
tilor Curt Socol, Andrei 
Șepci, al fotbaliștilor Anca, 
Pexa, Adam, Cîmpeanu, al 
baschetbalistului Ruhring sau 
al handbalistului Schmidt.

Beneficiind de un complex 
sportiv excelent pus la punct, 
..universitarii" amintiți (și nu 
numai ei) își pot ridica 
tinuu mă’estria sportivă 
pot îmbunătuți, infinit, 
formnnțele.

Debutînd în capitolul 
versitar" cu sportul de 
forma-nță. nu înseamnă,
că am trecut peste activita
tea de educație fizică a celor 
18 000 de student! ce popu
lează facultățile Clujului. Nu 
ne-șr lăsa, de altfel (după cum 
susține academicianul prof. 
EUGEN PORA) „acea normă 
universitară — necodificatăși 
prin asta eu atit mai viabilă 
— care cere ea fiecare tînăr 
venit în această cetate uni
versitară să-si însușească o 
profesie, să treacă, în același 
timp prin școala sportului clu
jean, loc unde se înfrumu
sețează formele si se lumi
nează spiritul". Este o obli
gație pentru împlinirea că
reia pedagogii catedrelor res
pective veghează (și trebuie 
să vegheze) cu mare atenție 
și devotament,

★
La cumpăna dintre cincina

le județul Cluj prezintă un 
bilanț favorabil, ca rezultat 
al strădaniilor celor ce slu
jesc, în aceste ținuturi, spor
tul, ca ecou al atenției și 
grijii 'cu' care' este înconju
rată această componentă a 
vieții sociale.

Nusa DEMIAN

f DIVIZIA ȘCOLARĂ

— Duminică, 
niiarie, de la 
Campionatele 
tionale de 
României —

31 ia-
ora 12.30 : 

interna- 
judo ale 

______ transmisie 
directă de la sala Flo
reasca ; de la ora 
16.30 : Concurs interna
țional de niotociclis4ii 
pe gheată — înregistra
re de la Pardubice ;

1 februarie,
18.55 : Cani-

Luni, 
de la ora 
pionatele mondiale de 
săniuțe — înregistrare 
de la Olane (Italia) ;

—■ 3 — 7 februarie : 
Campionatele europene 
de patinai artistic — 

"transmisiuni directe de 
la Zurich : miercuri, de 
la ora 22,45 — perechi, 
.joi, de la ora 22 20 — 
proba de dans, vineri, 
de la ora 22.20 — in
dividual bărbați, sîm- 
bătă. de la ora 22,40 — 
individual femei, dumi
nică. de la ora 16,30 
— demonstrație ;

— Joi 4 februarie, 
de la ora 21 : handbal 
masculin. Steaua — 
Hellas Stockholm (me
ciul retur din sfertu
rile de finală ale Cu
pei campionilor euro
peni") — transmisie de 
la sala Floreasca.
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O NOUA ASOCIAȚIE SPOR
TIVA LA BISTRIȚA-NASAUD

Fiindcă „lucrurile sînt așa 
cum sînt" — cum zicea ne
uitatul generai de Gaulle—, 
fiindcă vedem cum sîn|: hal
tere, trambulină, călărie, a- 
dică imagini frumoase ră
mase de la pomul de iar
nă, dar nu mai sîntem la 
vîrsta pomului de 
ci la iaceea 
iubirea noastră

iarnă, 
cînd 

e qb
surdă, fiindcă bancul ace
la cu 1—1 în loc de 1—4 
mi s-a părut tare prost, fi
indcă nu mai pol trăi așa, 
fără certitudini auzite cu 
urechile mele duminica și 
fără scoruri multe lunea, 
fiindcă precum spunea ma
rele filozof francez Pascal 
„tăcerea acestor spații in
finite mă inspăimintă" — 
ce-am făcut eu, în calitate 
de telecronicar, duminică 
24 ianuarie la orele 16,30 ? 
Am făcut un coctail din 
toate aceste molivații, am 
ascultat sfatul prietenului 
meu Romulus Rusan —mi
crobist în fotbal italian cit 
Chirilă și Eftimie 

lonescu la un loc 
— și am prins pe 
unde scurte și pe 
unde s-a putut 
cîțiva Minoiu, Do- 
mozinâ și Soare 
relatînd în limbo 
soră ultima etapă 
a turului din cam
pionatul italian. 
Ce mai puteam 
face? Altfel în
nebuneam. Și pe 
urmă nu 
român să 
țeleagă italiana. Și 
mă, r.'_- "*~

există 
nu în-

renze, „a

numite Boninsegna, Mazzo
la, Corso-Corso idolul meu 
înainte de ci-l vedea ae 
Pele. Inter — zicea Seca- 
șan al lor — a fost „for- 
tunato", se înțelege cred, 
dar Lazio ri-ar fi „meritai'' 
să piardă. Expresia e ro
mânească, nu o mai tra
duc. Si in timp ce la Peru
gia era „sempre" 0—0, ia 
Torino, domnul Lo Bello 
conducea o partidă „mol- 
to bella" desfășurată în- 
țr-un „buon rilmo", în care 
Bologna nu ș-a resemnai
nici o clipă și avea un
calcio d’angoîo (adică cor
ner) în min. 90, dar bomba
era că Foggia, păcătoasa
asta'care ne-a încuiat atî- 
tea pronosporruri cu X-urile 
ei plicticoase, egala la ea 
acasă pe Varese, cînd eu 
credeam că voi avea aici 
un 1. Un centro avanti nu 
știu unde, un tiro finqie 
dincolo, sempre 0—0 la Pe
rugia, Anastasi bară, Ham- 
rin gol la Napoli, „a voi Fi- 

voi Perugia", mars 
funebru 
Cagliari, 
casează 
Verona, 
Perugia" 
Mantcvani, porta
rul local nu diri
jorul, apără în 
min. 90 un gran 
tiro al nu știu cui 
de ' 
căci nu-s dator să 
știu cine joacă și 
la Atalanta. 
birea noastră 
qbsurdă, dar 
chiar așa..„

Minunată duminică,

pentru 
care in
due
»a

la 
voi 

unde

la Atalanta

lu- 
e 

nici

Opinii:
După ce în decembrie, în arti

colul „De la Alfa la Omega“, am 
prezentat schematic cîteva idei in 
legătuiă cu modul în care văd eu 
o organizare mai judicioasă a ac
tivității voleibalistice de perfor
mantă începînd de la vîrste mici, 
mă voi opri astăzi asupra a două 
dintre aspectele cele mai delicate 
al© muncii cu copiii : perioada 
prepubertară, pe care o socotesc 
ca un moment de plecare în per
formantă, și selecția.

De ce consider eu că pentru un 
viitor voleibalist vîrsta optimă de 
inițiere este cea prepubertară ? 
Pentru că la această vîrstă copiii 
manifestă o plasticitate ridicată a 
sistemului nervos, au o mare ca
pacitate de lucru și calități deo
sebite de îndemînare și viteză. 
Acum, copiii învață ușor tehnica 
corectă care duce cu siguranță la 
măiestria sportivă. Acei jucători 
care au învățat corect de mici 
elementele de tehnică (Cherebe- 
țiu. Drăgăn etc.) au atins valori 
înalte, ceilalți, fie că au progresat 
doar parțial din punct \de vedere . 
tehnico-tactic (Derzej. Grigorovici 
etc.), fie că s-au plafonat.

Prin urmare, cred că perioada 
prepubertară reprezintă momen
tul cel mai indicat pentru însuși
rea procedeelor tehnico-tactice. 

O lucrarj extrem de interesantă 
și utilă. în acest sens, 
prezentată 'a cursurile 
Șnagov de prof. univ. 
Țeodorescu și’ Cornel

VÎRSTA PREPUBERTARĂ

a fost 
de la 

Leon 
Florescu 

și se referă la direcțiile perfecțio
nării măiestriei tehnico-tactice. 
la stabilirea modelului corespun
zător măiestriei sportive. Per
sonal, ca antrenor, am săvîrșit 
o mare greșeală, timp de 20 de 
ani, utilizing „metoda specializării 
timpurii” care nu este adecvată 
deoarece, în perioada pubertară, 
coordonarea. îndemînarea și viteza 
sînt la nivel scăzut din cauza 
procesului de creștere rapidă. 
Totodată, în această perioadă, sis
temul nervos trece prin crize 
acute. Rezultatul : deprinderile se 
pot forma greșit, ceea ce repre
zintă un mare pericol chiar și 
pentru copiii cu calități și vocație 
pentru volei. Ca urmare a erori
lor pe care eu însumi le-am să
vîrșit și de care acum îmi dau 
seama, recolta de sportivi de va
loare pe care am obținut-o a fost 
doar de 25—30 la sută și s-a dato
rat doar unor calități native ex
cepționale pe care le-au avut a- 
cești sportivi. Selecția a fost ne-, 
științifică. Si. din păcate, conti
nuă să fie făcută la întîmplare si 
acum, în divizia națională școlară,

cu care se cheltuiesc totuși fon
duri însemnate.

Pentru a se lucra cu folos și cu 
randament cît mai mare în ce 
privește creșterea unor sportivi 
de clasă, nu trebuie să neglijăm 
aceste două aspecte importante : 
vîrsta la care trebuie începută 
pregătirea (și cum trebuie ea con
tinuată) și selecția. Primul aspect 
trebuie să aibă în vedere faptul 
că vîrsta prepubertară, datorită a- 
vantajelor pe care le prezintă și 
pe care le-am amintit mai sus, 
oferă posibilitatea unei pregătiri 
multilaterale (și nu așa cum rnuiți 
antrenori procedează — unilate
ral — punînd accent de la înce
put pe specializare și limitînd ast
fel pregătirea). Bineînțeles, prin
cipiul multilateralității nu trebuie 
să neglijeze perioadele de creș
tere ale copilului. De aceea. se 
va lucra multilateral, dar nu pen
tru forță și rezistență, ci pentru 
formarea deprinderilor tehnice, a 
îndemînării și vitezei. Exercițiile 
vor fi cele dinamice și stimula
tive. cu caracter variat în formă 
și conținut. Ca sporturi ajută
toare se va face atletism, îrjot, 
gimnastică, și chiar schi esle
posibil. Mai tîrziu se trece la o 
pregătire multilaterală speciali
zată.

în ceea ce privește selecția, am 
spus că ea trebuie făcută în med 
științific, pe baza unor teste pri
vind calitățile fizice, psihice, de 
îndemînare și viteză de reacție, de 
inteligență volei balistică. dacă 
vreți. Ar cere mult spațiu pre
zentarea lor detaliată. Mă *®zum  
șă amintesc cîteva. De pildă, vi
teza de execuție, precum și unele 
indicii privind forța explozivă se 
pot constata prin fixarea unei 
jumătăți de minge umflată la 
capătul unul dinamometru. Spor
tivul ce urmează a fi testat 
este pus să lovească min
gea — să zicem —- timri 
de CO de secunde. Dinamometrui 
și cronometrul ’indică atît forța 
eu care este lovită mingea, cît și 
frecventa loviturilor în unitate de 
timp. Indemînarea. viteza de reac
ție, comandă și execuție, explo- 
zivitatea brațului pot fi testate 
printr-un alt „aparat*  alcătuit 
din mai multe mingi de oină, de 
diferite culori, așezate ne o masă. 
La aprinderea’ unui bec corespun
zând unei mingi de pe masă, 
sportivul trebuie să ia cît mai 
repede mingea respectivă și să 
o arunce într-un exponometru- 
țintă, în centrul căruia se află 
fixată o placă dlnamome-

luat ființă o nouăRecent, ‘a ___ . .
asociativ sportivă în orașul Bis- 
t-rița-Năsfiud. Este vorba de A. S. 
..Dacia". Pentru început, noua a- 
sociație cuprinde cinci ramuri de 
sport. : oox. haltere, tenis de 
masă, modelism și radio-amato- 
rtani. Cu ocazia ședinței de con
stituire a asociației, a fost ales 
și consiliul de conducere format 
din Florian Ștefăn.escu (preșe
dinte). Va&ile Gălăteanu (vice
președinte) și Anton Sonfenlean. 
Tot cu această ocazie a fost «n- 
toctnit și dezbătut proiectul de 
plan privind viitoarea activitate 
a asociației. Să sperăm că nu 
peste nîult timp vom fi puș< în 
plăcuta situație de a semnala 
Primele succese înregistrate de

■ sportivii de la A. S. „Dacia".
I. TOMA-coresp.

caterina Szabo, Ana Szabo (la' 
paralele). Erica Seterov, Carm.en 
Cîrstea (la ' ~ -
rodi,

La 
mele

*
Eeaterin.a Szabo și Gabriela Co- 
rodi.

La încheierea concursului, pri
mele trei clasate la fiecare apa
rat au primit cîte o diplomă, iar 
componentele echipei E au fost 
răsplătite, pentru comportarea 
bună avută în anul 1970, cu obiec
te și materiale sportive acor
date de C.J.E.F.S. Bihor.

GHiȘA-coresp. principal

bîrnă), Gabriela Co- 
Ecăterina Szabo (la. sol), 
individual compus os pri- 
locuci s-au clasat în oedi- 
Ana Szabo, Erica Seterov,
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M.I.U. PITEȘTI: PESTE 100 DE 
PARTICIPANT! LA UN CON 

CURS DE TRÎNTA

Șl SELECȚIA
Acest mijloc 
prezentat de

de
mlrje 

de 'a Ba

te*  
la

trică. 
stare, . 
seminarul internațional _ 
dia (Iugoslavia), s-a bucurat de 
frumoase aprecieri, fiind adoptat 
de antrenorii d_? handbal. Alte 
mijloace de testare sînt. aparatele 
de gimnastică, la care sportivul 
este pus să execute exerciții în
lănțuite. acestea oferind indicii 
asupra calităților fizice de bază. 
Testările. în multiplele lor forme, 
sînt deosebit de importante în 
sportul de performanță și cu deo
sebire în volei. Ele constituie un 
sprijin esențial pentru selecție, e- 
conomisesc cheltuieli Și eforturi 
inutile (cu oameni lipsiți de cali
tăți; și pot contribui la depista
rea acelor 'sportivi car.e sînt ca
pabili mari Performante.

MILORAD KOIN
antrenor

Duminică se reia campio
natul național al școlarilor si 
juniorilor cu cel de al trei
lea tur, care se va desfășura 
după sistemul jocurilor săp- 
tămînale, conform programu
lui turului I. Echipele care 
au fost gazde vor fi însă 
at'itm oaspete și invers. A- 
eeastă ultimă parte a cam
pionatului școlar se anunță 
deosebit de. disputată în fie
care din cele 16 serii, mai 
ales avînd în vedere faptul 
că tinerii voleibaliști au a- 
rătat o valoare ridicată în 
turul al TI-lea, desfășurat 
sistem turneu, pe serii. Să 
sperăm că elementele de va
loare remarcate în fiecare e- 
chipă vor confirma așteptă
rile, cu prilejul acestui ultim

. i pe ur- 
nu există român, ita

lian, rus sau patagonez ca
re să nu înțeleagă un meci 
de fotbal, fie ei transmis 
în limba malgașă. Măcar 
de s-cr înțelege lumea la 
O.N.U. la fei de ușor cum 
orice om simplu de pe glob 
pricepe cînd s-a marcat un 
gol dintr-o transmisie 
antipod.

Doamne, doamne și 
inspirat am fost! Și ce 
minică frumoasă am 
trecut — în limp ce dum
neavoastră... Dar ce mă in
teresează ce ați făcut dum
neavoastră? Eu rn-am în- 
vîrtit între Torino, Roma, 
Milano și Perugia, căci a- 
micii s-au concentrat pe 
trei meciuri din A și unul 
din B. (Si signor Minoiu, în 
Italia se transmite și din 
B I). Eu am prins-o pe Ro
ma, într-o zi „felice" la Mi
lano, unde Del Sol a tri
mis „un bel goal" egalînd 
echipa lui Prati, care con
ducea pe teren propriu cu 
2—1 și credea că nu mai 
pierde. Milan — due, Ro
ma — due. La Roma, l-am 
prins pe Inter cîștigînd ca 
pe vremuri cu 1—0, am 
auzit frumoasele melodii

la

ce 
du
pe-

Minunata duminica, cu 
gâluri multe pentru beto- 
niștii aceia, cu cinci victo
rii afară — nu are rost să 
vă spun că n-am prins de
ci! trei exacte. Așa-i cu 
cei norocoși in amor...

Considerații tehnice: 
transmisia se face în di
rect pe patru meciuri, .din 
studio se anunță per
manent orice schimbare de 
scor pe celelalte terenuri, 
inclusiv în B, crainicii 
deși latini — nu se 
tind la vorbă, studioul 
le atrage atenția să 
conciși, descrierea e 
bră, dar foarte rapidă, li
pită de fază, esențială, fă
ră povesti, fără glume, sea
că, poate prea seacă. Dar 
nu reiese nici o clipă că 
reporterii sînt obsedați de 
scriitori 
nici nu 
italieni 
meseria 
înspăimîntîndu-i in 
joi. Fiecare cu meseria lui, 
cu amorul lui — ceea ce 
mi se pare dacă nu ab
surd, oricum straniu. In con
cluzie, n-avem de*  ce ne 
pune cenușă în cap, Domo- 
zină, Elisei, Mureșan sînt 
minunați, dar perche, per- 
che la damenica...

BELPHEGOR

în- 
nu 
fie 
so-

și literatura. Dar 
reiese că scriitorii 

s-ar amesteca Jn 
acestor crainici, 

fiecare

Pe unui din dealurile situai-' 
în frumosul, parc al orașului Ca
racal. peste 451) de elevi șl eleve, 
^oariinind școlilor generale și li
ceelor din localitate, au luat star
tul în etapa orășeneasca a tra
diționalei competiții sportive de 
niasă „SĂNIUȚĂ DE ARGINT".

După dispute aprige, au învins 
cei care in lupta cu adversarii 
și anele cronometrelor au fost 
mal calmt, cei care au fost mai 
bine pregătiți pentru concurs.

Tată acum campionii orașului : 
generale : Marin Gringu- 
(Sc.. get.. 2). Nicoleta Io- 

gen. 2) ; licee : Vic-

școli
rean-u
nescu (Șc.
tor Munteanu (Lie. nr. 2) Ileana 
Bșdea (Lie. Ec.).

r>H. DONCIU-coresp.

UN REUȘIT CONCURS DE 
GIMNASTICA LA ORADEA

„SĂNIUȚA DE ARGINT" 
PARTICIPARE RECORD I

In cinstea semicentenarului Par
tidului Comunist Român. Comi
tetul județean Argeș al U.T.C. șl
C. J.E.F.S. Argeș au organizat o 
competiție de trintă care a fost 
îmbrățișată de o mare masă de 
tineri.

Acest lucru 
concursul de la Școala 
nalâ M.I.U. Pitești, la 
participat peste 100 de 
7 categorii de greutate.

La întreceri au asistat . 
elevi și profesori care nu aplau
dat și au apreciat evoluția com
petitorilor din școală.

Primii clasați : Alexandru Las- 
cSr ( categ. 40 kg),
D. răgușin (c^teg.
I.loreseti (categ. 55 kg). Ion M- 

kg). Nicolae Ma- 
kg). Sabin Popa 

și Gheorghe Nica

1-a demonstrat șl 
profesto- 
care 
elevi,

sute

au 
lr.

Mult stimate BELPHEGOR,

Tele-răspuns

TURNEUL FEMININ

Asistată de Horvath (Crișul), 
tlngherită în meciul disputat în 
cîștigat, cu 55—52, de Crișul

Intrucit sinteți cea mai simpatică fantomă... în viață, 
am convingerea că veți înțelege tonul și sensul prezentului 
tele-răspuns, la care mă obligă ultima dv tele-cronică.

De ce am transmis „SĂNIUȚE" și nu „BOB"? — 
aceasta era întrebarea. Simplu. Deoarece în vederea 
„europenelor" de bob, studioul nostru, nu a putut obține 
tranzit pentru imaginea care urma să ajungă din Aus
tria în România prin una din țările cu care ne înveci
năm la vest. Cum colegii noștri maghiari și iugoslavi 
nu au preluat transmisiile de la Igls, iată-ne în imposi
bilitate de a vedea coborîrile victorioase ale lui Panțuru 
et comp.

Pe vremea cină dv colindați sălile Luvrului în seria
lul (TV, al cărui nume il purtați, pentru a ajunge în 
sala principală, unde era cît p-aci să vă demasc, ați 
trecut prin mai multe coridoare. Dacă le găseați în
chise, așa cum au fost pentru imaginea noastră drumul 
Igls—București ? In viitor, s-ar putea să mai programăm 
astfel de „caraghioslîcuri" (expresia vă aparține) sau sd 
nu preluăm alte „glume... mai serioase", pentru că toate 
transmisiile de peste hotare trebuie să îndeplinească 
două condiții de bază: 1. licență (suma de plată în va
lută) acceptabilă și 2. drum liber pentru imagine pînă 
la noi. In privința „ideilor valutare", trebuie să știfi 
că ele sînt foarte bine „cîntărite" de cei în drept. Chiar 
prea bine uneori. SĂNIUȚELE le-am preluat pe gratis.

Altminteri, petrecere frumoasă la Sinaia. Cu dv pînă 
în pînzele albe (fiindcă sinteți nemuritor).

BELLEGARDE
pt. conf. Telesport

de

Alexandru
50 kg). Ionel

roș (categ. 60 
ne» (categ!. 65 
(categ. 79 kg.) 
(categ. 75 kg).

Demn de subliniat este faptul 
că. în urma acestei competiții. 11 
elevi au fost solicitați de secția 
de lupte a Clubului sportiv Pi
tești.

Asemenea concursuri vor avea 
loc în toate școlile profesionale 
și liceele din Pitești.
I. FEȚEANU — coresp. principal

DE LA TG. MUREȘ
tn urma succesului repurtat de 

întrecerile primului turneu al ce
lui de al doilea tur al diviziei 
feminine A de baschet, interesul 
pentru întilnirile de la Tg. Mu
reș. unde este programat turneul 
secund, este deosebit, datorită și 
cîtbrva meciuri de mare însem
nătate pentru echipele care tind 
să se califice în turneul final sau 
care luptă pentru evitarea retro
gradării. _ ,

Acest fapt a determinat Cole
giul central d? antrenori șă de
lege pe unii dintre cei mai buni 
cavaleri ai fluierului și anume : 
V. Radar I. Balaș. G. Berekmert. 
1. Mihăescu erg. Mureș). I. Dl- 
nescu. D. Ganea. V. Stinghe 
(București), V. Chloreanu (Ciul). 
Gh. lonescu (Oradea, și D. Cră
ciun (Brașov). Clasamentul înain
tea acestui turneu arată astfel :

LA HUNEDOARA, O PORCĂ
RIE CU 6 PISTE

Comitetului 
Combinatul 

recent a

șin- 
side- 
fost

Sipoș (A,S.A.) înscrie nes» 
turneul de la București și

Foto : Dragoș NEAGU

ANGAJAMENTUL FIZIC CORECT Șl DISCIPLINA AU CARACTERIZAT MECIUL OLYMPIQUE 
ANTIBES-OLIMPIA LJUBLJANA

ALDEA, UNUL DINTRE ARBITRII ÎNTÎLNIRIIDECLARĂ DR. M.

zilele 
nastlcă 
calitate, 
concurs 
elevilor

Antrenorul, prof. E 
tat de instructorul I. Stănciuîaș, 
a prezentat o nouă grupă de în
cepători și două grupe alcătuite 
din gimnaste avansate, ale căror 
exerciții au smuls ropote de a- 
plauze din partea spectatorilor, 
inghesuițl 1n mica sală do gim
nastică improprie pentru organi
zarea unor concursuri cu pu
blic.

Tn grupa de începătoare am 
remarcat cîteva fetiție de pers
pectivă (Doina Barna și Rozalia 
Budă). iar din grupele gimnas
telor avansate s-au evidențiat E-

trecute, In sala de gim- 
a Liceului nr. 3 din lo- 

a avut loc un reușit 
de gimnastică rezervat 

Școlii sportive Oradea.
- Ban, aju-

Din inițiativa 
dicatului de ia 
rurgic Hunedoara, 
dată în folosință. în Imediata a- 
propiere a clubului Siderurgis- 
tul, o popicărie modernă cu 6 
piste (dintre care una prevăzută 
cu instalație de ridicare automa
tă a popicelor), vestiare, baie și 
bufet.

După cum ne-a informat tov. 
Vasile Marcu, președintele clu
bului Corvinul, imediat după da
rea în folosință a țpopicăriei, s-a 
trecut la înființarea secției și bi
roului secției de popice și la se
lecționarea jucătorilor. Noua e- 
chipă a și fost înscrisă în cam
pionatul județean. Debutul va a- 
vea loc cu ocazia i,Cupei 16 Fe
bruarie**  și a „Cupei semicente
narului P.C.R.“ la care vor par
ticipa și 15 echipe reprezentative 
ale diferitelor secții din Combi
natul siderurgic Hunedoara.

prof. Ioan VLAD

INIȚIATIVELE LICEULUI 
DIN ZĂRNEȘTI

Zilele trecute, din Inițiativa Li
ceului din Z&mești, eu sprijinul 
Consiliului județean al organiza
ției pionierilor Brașov, la poalele 
masivului Piatra Craiului, în îm
prejurimile cabanei Gura Riulul, 
s-a desfășurat un interesant con
curs de orientare turistică rezer
vat pionierilor și școlarilor. Com
petiția. dotată cu „Cupa Piatra 
Craiului", s-a bucurat de o largă 
popularitate, pe foile de concurs 
fiind înscriși peste 50 de parti
cipant reprezentînd școlile gene
rale din Zărnești, Tohan Blocat'. 
Poiana Mărului. Sinea Nouă. So- 
hodol, Săcele șl, bineînțeles. Li
ceul Zărnești — organizatorul a- 
cestui concurs. Prima ediție a 
„Cupei Piatra Craiului" a revenit 
reprezentanților Școlii generale 
Sinea Nouă, urmați în ordine, de 
Liceul zărnești șt Școala gene
rală Tohan Blocuri.

Tot Liceul din Zărnești a luat 
inițiativa de a organiza luna vi
itoare un concurs de btatlon, cu 
o probă de schi șt alta de tra
gere cu arcul la țintă.

prot. NIC, ERAGOMIR

complet (în 
meciurilor

1. Politehnica 12 11 1 840—672 23
2. Rapid J2 10 2 795—636 22
3. IEFS 12 10 2 777—642 22
4. Sănătatea 12 6 6 841—837 18
5. Voința Bv. 12 5 7 749—860 17
6. Crișul 1? 5 7 683—746 17
7. Constructorul

12 4 8 597—660 16
8. Mureșul 12 4 8 614—696 16
9 Voința Buc. 12 3 9 678—730 J5

10. A.S.A. 12 2 10 628-733 14

Aflată în plină desfășura
re, prestigioasa competiție 
internațională, Cupa campio
nilor europeni, angrenează în 
sferturile de finală cele mai 
valoroase echipe ale Conti
nentului, ele disputîndu-și. 
în partide tur-retur, cinstea 
(ie a se i 
si apoi, 
finală, 
care au 
res. mai 
zultatul 
tre Olimpia Ljubljana și O- 
Ivmpique Antibes, în care 
formația iugoslavă a obținut 
victoria la limită: 89—81 la 
Ljubljana, 67—74 la Antibes, 
deci scor general 156—155.

califica în ; 
cele mai 
Printre 

stîrnit un 
cu seamă 

final, este

semifinale 
bune, în 
întîlnirile 
real inte- 
prin re
cea din-

Iată și programul 
paranteze, rezultatele 
din tur) :

VINERI, fie la ora 9 : Construc
torul — Rapid (43—46), Voința 
Buc. — IEFS (44—61): de la ora 16: 
Politehnica — Sănătatea (70—63). 
Crișul — Mureșul (50—46), Voința 
Brașov — A.S.A. (78—72) ; SIM- 
BATA, de Ia ora 9 : A.S.A. — Po
litehnica (50—61). IEFS — Con
structorul (51—41); de la ora 16: 
Sănătatea — Voința București 
(61—58) Mureșul — Voința Bra
șov (64—69). Rapid — Crișul 
(71-46) : DUMINICA, de la ora 
8.30 : Voința București — A.S.A. 
(42—43). Voința Brașov — Rapid 
(CI—57). Politehnica — Mureșul 
(58—44). IEFS — Sănătatea (76—54), 
Constructorul — Crișul (43—46).

IHNAMO-LIDER DETAȘAT 

IN „CEPA SRORTh"
După cele 22 de etape desfășu

rate pînă acum în divizia mas
culină A, în clasamentul „Cupei 
Snortul" conduce detașat echioa 
Dinamo care după toate (proba
bilitățile. va cuceri și în acest 
an trofeul. Dar, iată clasamentul 
1 ?. z i :

1. Din am o 194
2. „Poli.**  Buc. 157
3. Steaua 153
4. „U“ Timș. 151
5. Rapid 139
fi. ,.U“ Cluj 120
7. T.C.H.F. 114
3. „Poli.**  Galați 10’
9. I.E.F.S. 09

10. „Poli.**  Cluj 48
11. „Poli." Bv. 47
12. Farul 46

P 
P 
P 
P 
P 
D 
P 
n 
o 
p 
P
P

Profilând de faptul că unul 
dintre arbitrii care au con
dus meciul a fost dr. Mihai 
Aldea, l-am solicitat acestuia 
cîteva amănunte asupra jo
cului urmărit de, neste 3500 
de spectatori și 'de sute 
mii de telespectatori.

~ Vă rugăm, mai întîi, 
ne spuneți ceva despre 
mosfera în care a avut 
partida și unele amănunte 
asupra, evoluției <et.

— Publicul francez și-a 
susținut cu un. entuziasm de 
nedescris favoriții. care au 
avut un început foarte bun, 
conducând eu 30—17 în min. 
16. Olvmoique a impus un 
ritm foarte raoid, 
sportivii iueoslavi 
sat angrenați, ceea ce a. fost 
o greșeală din partea, lor. 
Pe parcurs. lucrurile s-au 
schimbat și a fost rîndul e- 
levilor lui Ivo Daneu (N. R.r 
antrenorul formației Olim
pia) să domine, în. primul 
rind prin jucătorii 'săi înalți 
(•Telpvac si ZorgaX Ca ui - 
maro, evoluția scorului a 
venit favorabilă oaspe:.—.
(61—54 în min. 36),, dar nu 
centru multă vreme, «deoarece 
presingul gazdelor Si readus 
acestora nn avans de șase 
nnnete (68—6? în min. 38). 
Rînă la urmă, experiența in- 
ternatonală a jucătorilor din 
repre7»ntafiva Iugoslaviei, 
campioană ’ncnfiiială. și-a 
spus cuvântului a determi-

<le

sd 
at- 
lo-

în -care 
s-au lă-

uc
ilor

nat înlrîngerea Olimpiei, la 
o diferență care l-a permis... 
succesul final, după două 
meciuri.

— Ați avut dificultăți în 
conducerea întîlnirii ?

— Dimpotrivă. Atitudinea 
foarte disciplinată a tuturor 
jucătorilor și absenta protes
telor ne-au îngăduit să lă
săm jocul ,.liber", am putut 
permite angajamentul fizic, 
mai cu seamă în lupta ae
riană. sub panouri. Mențio
nez că, în general, angaia- 
mentul fizic a fost dîrz din 
oartea ambelor formații,' dar 
numai în lupta pentru min
ge. fără a se recurge la ob
strucții.

— Cei mai Luni făcători ?
— Jelovac, Zorga. Gvardan- 

eici si Basin de la Olimpia 
îriubljana. Cachemir, Ro
driquez și Fields (ultimii 
-4oi fiind nord-amerieani) de 
la Olvmpiaue Antibes. Sur
prinzător de slab s-a com
portat Bonato, pivotul națio
nalei Franței, care nici nu a 
fost înlocuit la momentul o- 
portun.

— Cum a fost apreciat ar
bitrajul "dv ?

— Atît eu cît si colegul 
meu T. Scholer (R.F.G.) am 
fost, felicitați 
FT.B.A., dr. 

(Dn garia)...
Rubrică

de Comisarul 
Ferenc Hepp

redactata de
P. STANCULESCU



\lr. ÎÎ55 (6589) (MB til

N-A ABANDONAT
LUPTACONSTATARI PRECOMPETIȚIONALE

Fundașul Apostol (Metalul) nu-l poate împiedica pe înain
tașul dinamoviștt Batacliu să șuteze la poartă.

Foto: M. FELIX

DINAMO (tineret)- METALUL BUCUREȘTI 2-0 (0-0)
Ieri, pe stadionul din șo

seaua Ștefan cel Mare, cade- 
ții dinamoviiști* * au întâlnit In
tr-un meci de verificare for
mația de divizia B Metalul 
București. După o repriză e- 
ehilibrată ca joo și scor, dina- 
mayiștii. reușesc în» partea a 
doua a ’ meciului să-și creeze 
mai multe‘ocazii de'gol. și să 
fructifice 'două dintre. ele prin 
Petre (.Victor și. Nuțu. .

Momentul reluării activită
ții competiționale nu este prea 
departe. Cu gîndul la acest 
eveniment, și preocupat să 
stimuleze în rîndurile spec
tatorilor dorința de a cunoaș
te cît mai bine regulamentul 
de joc — ceea ce, evident, 
ar contribui la crearea unor 
condiții favorabile desfășură
rii meciurilor de fotbal — 
Colegiul de arbitri al Muni
cipiului Lugoj a luat iniția
tiva organizării, în luna fe
bruarie a unui 
premii, cu tema: 
REGULAMENTUL DE FOT
BAL... CÎȘTIGA l“.

Avînd sprijinul C.J.E.F.S. și 
al U.T.C.. Colegiul de arbitri 
din Lugoj speră că această 
acțiune se va bucura de un 
real succes, la concurs urmînd 
să participe elevi ai liceelor 
din localitate, membri ai a- 
sociațiilor sportive și alți 
spectatori obișnuiți ai meciu
rilor de fotbal.

rie 1971, pînă la 
1971 ; în țară de 
bruarie 1971. pînă 
tie 1971, inclusiv,

• Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea LOTO de mîine, care 
atribuie autoturisme la ale
gerea câștigătorilor precum și 
numeroase premii în bani.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL Nr. 4 DIN 27 

IANUARIE 1971
FOND GENERAL DE 

MII : 1.996.656 lei din 
931.570 lei report 
EXTRAGEREA J: 20

10 43 33
FOND DE PREMII: 1.260.812 
lei din care 708.893 lei report 

categoria I
EXTRAGEREA a 11-a : 37 

s ț»l 5 29 33

DINAMO (tineret): Andrei

CARPAȚI SINAIA-I.T.A. PAȘCANI 4-0 (2-0)
pivizionarele C, Carpați Si

naia și I.T.A,? Pașcani s-au 
intîlnit t marți,- la? Sinaia, în- 
tr-un joc#cu’caracter de ve
rificare, Victoria a revenit 
fotbaliștilor s indieni care au

MELENCO Șl PiRVULEȚ - EXCLUȘI 
DE LA PREGĂTIRILE ECHIPEI PORTUL CONSTANȚA
Divizionara ,.B •„ Portul Con

stanța ; își 'efectuează j perioa
da de : pregătire din timpul 
iernii la Predeal, unde susți
ne cîte, două antrenamente 
zilnice. / Lotul,-are în compo
nență destui jucători tineri, 
de la ’carcase așteaptăfo'bună

TREI JUNIORI
LÂ DACIA PITEȘTI

a 
ta
in 

ajun-

Biroul secției de fotbal 
asociației Dacia Pitești a an. 
uizat comportarea echipei : 
turul campionatului, aj_
gînd la concluzia că este ne
voie de întărirea ei cu ele
mente tinere. Conducătorul 
tehnic al formației, P. Atana- 
siu, și-a însușit propunerea 
biroului si a promovat în for
mație trei juniori din pro
pria pepinieră, . Aceștia .sînt: 
V. Stan, I. Neacșu și I,'Tur
cii.

I. FEȚEANU — coresp.

Cît de mult

face parte 

din viața 

noastră...
It.avem-pa Ness' s'l'-pe 

Vidocq...,
Rar,'(prea rar, ■ -ne reintil- 

nim cu Dan Deșliu, omul 
pe 'icare-lî visează ■visătoa
rele'- care rsperă să ajungă 
la San' Remo și la Euro- 
viziune, via „Steaua fără 
nume".
. -' Avem ‘“^soare * înijanwvie',- 

/dar dorim'tzăpada..
Dacă totul ar fH alb\de - 

nea, ne-am gindi cu dor\la 
soare... \

Avem destule^bucuriii dar 
parcă lipsește eepa... \

Romantici maiXmult ca de' 
obicei, sintem sufletește 
victime/ sigure . la auzul 

melodiosului și răscolitorului 
cintec al Judyzei Garland 
care ne aduce aminte de 
Vrăjitorul-din;Oz.sde copi
lăria noasrtră.^. \

Ne lipsește * ceva/; deși se 
spune- că iarna este anotim
pul cel mai propriu. contrac
tării gripei i șiȘnostaîgiilor...

Dimineața, mergind la 
serviciu, consumăm in 7 sta
ții de tramvai,'tot ce se\mai 
aude nou in, (universul ba
lonului rotund'. „Ce gindeșle 
„profesorul" ■ Constantin.. 
„Cum fierbe. Rapid cu gin- 
dul la Pelâ, Zacour și Di
namo”, „UJAima promisiune 
a lui Muhammad Aii' Clay'.ț 
„Supralicita'.ea continuă a 
lui Mărdărescu II de cătrei 
Mărdărescti I. antrenorul! 
(din ramtira ; Hierrera-\Teaș-i 
că) cu inimă'de tată...'

Putin. i/X’oroc; că telexul 
de Rio 'fae răscolește jarul 
dinGnimlă cu veștile despre 
Dumitrațche. s „care driblează 
tot ce-i stăt în j cale.ț.Și 
marchefază !

Știmi echăpelei se /pregă
tesc intens. \JucăHorii 'plear- 
gă prin văii și rmuntL ca.d 
seaira zdrobfiți de obq>sea!ii 
șy dorm făiță vise. , \

Știm, și înțelcgem^că' este' 
firesc/ca fotbalul să lipseas
că o vreme! de pe scenă, de 
Pe scena vieții noastre . de 
toate zilelei, dar'raționamen
tele nu-i (pot 1 înlocui lipsa.

Saturați , uneori de acest 
veșnic „cațsus \belli“ pe care 
prea multi. îl 'privesc ca ata
re și nul ca Pe un, joc —, 
da, ca rie un joc frumos., 
cu mingria —, stăm la gura\ 
sobei, ztinibim privind năs-,\ 

i trușniciilie lui Vidocq, și ne\. 
gindim ț cu dor la ,'rmareleț 
război" ț Rapid — Dînamo\ 
din retorul campionatului. ./

Cit /'de mult ne lipsește- 
fotbal si ? E greu de măstă- 
rat, d^jeîntărit. Greu de răsi 
punsț, 'V-ați întrebat ce-ar\ 
fi c’fecă mugurii de martie' 
nu rne-ar aduce din nou și 
fotbaluiî ||

X

î

Marius POPESCU 

(Eftimescu) — Petre Nicolae, 
Dobrău, Nan (Ion Nicolae), . 
Răutu, Nuțu, Enache, Lăbuș, 
Troi, Bșfacliu, Petre Victor.

METALUL : Petre (Mata- 
che) — Nedelcu (Vasilesou). 
Mora.ru. Apostol (Drăgan), Ră- 
dulescu, Dumitru, Sava. Ma- 
teescu (Căluș), Iancu (Radu) 
Georgescu (D. Emil), Roman 
(Florea).

Florin SANDU

cîștigat cu 4—0 (2—0). prin 
punctele-înscrise de Pavel (2), 
Bălan și Bren.

.VICTOR SBÂRCEA — 
coresp.

comportare în meciurile re
turului. Antrenorii Tîlvescu 
și Bukosi ne-au făcut cunos
cut, printre altele, și un re
gretabil incident pricinuit de 
comportarea nesportivă a lui 
Melenco și a juniorului Pîr- 
vuleț. Ca primă măsură, ei 
au fost excluși de la aceste 
pregătiri,. urmînd ca situația 
lor să fie discutată la reîn
toarcerea în' Constanta.

R. TIMOFTEi

SUPORTERII AU
ÎNCREDERE ÎN

I

GLORIA BISTRIȚA
Va reuși Gloria să părăseas

că „locul periculos" pe .care se 
află in clasament ? Unii, cei 
'mai optimiști, si’nt de părere 
că da : „in retur Gioria va juca 
mai bine I" — spun ei. De 
aceeași părere este și antreno
rul Petre Stănilă. întrucît. de 
la începutul pregătirilor, toată 
lumea se află într-o intensă 
activitate. La cele patru-cinci 
antrenamente șăptămînale par
ticipă cu regularitate toți ju
cătorii. Se lucrează cu multă 
tragere de inimă.

In perioada de pregătire, di
vizionara ,B Gloria Bistrița va 
susține oș serie de jocuri ami» 
cale. Au fost perfectai e me
ciuri cu-Foresta Năsăud, Uni
rea Dej, Minerul Baia Mare, 
Olimpia Satu Mare. A.S.A. Tg. 
Mureș, „U“ și C.F.R. Cluj. în 
plus, sa preconizează și orga
nizarea unei partide internațio
nale cu Skdda Plsen din Ceho
slovacia.

O ultimă noutate : promova
rea în lot a juniorilor Sîngeor- 
zan și Meșter.

I. TOMA
corespondent

EFTIMIE- 
ANTRENOR 
LA SIRENA

Fostul internațional Eftimie este 
de o săptamînă antrenorul echipei 
Sirena București, din campionatul 
diviziei C. seria a IV-a (unde o- 
cupă locul 12). Eftimie spera să 
urce cu noua sa formație multe 
trepte pe scara clasamentului.

Va fi gata la 30 iunie „nocturna" de la „23 August" ?
(Urmare din pag. 1)

susține instalația propriu-zisă.
— Ați vrea să fiți mai con

cret ?
— Venirea lor în decembrie, 

în loc de octombrie cum presu
punea înțelegerea noastră cu 
Uzinele metalurgice de la Boc
șa Română, care a trecut în- 
tîrzierea pe seama unui flux 
sporit de obligații incumbate 
de livrările către hidrocentrala 
de la Porțile de Fier.

— Există și o a treia expli
cație ?

— FRIGUL (subl. n.). Tem
peratura scăzută n-a permis 
abordarea lucrărilor de insta
lare a stilpilor. Așa cel puțin 
pretinde întreprinderea Electro- 
montaj.

Așa stînd lucrurile, ne-am 
adresat la...

★
3. .. .I.E.A.B.S. Directorul a- 

cestei întreprinderi, Traian 
Iliescu, a răspuns cu amabili
tate solicitării noastre, furni- 
zindu-ne următoarele răspun
suri :

• „Stilpii metalici au sosit 
de la Bocșa CONFORM CON
TRACTULUI (subl. n.). care 
prevedea livrarea ultimului 
tronson la 31 decembrie 1970. 
In ultima zi a anului, uzinele 
bănățene ne-au trimis ultima 
parte a ultimului stilp, achitin- 
du-se mai mult decît onorabil 
de un contract sever, întocmit 
pe o lucrare dificilă și într-o 
scadență rapidă. De altfel, 
fragmente de stilp au fost re
cepționate de noi încă de la 
sfîrșitul lui octombrie 1970 1”

• ..întreprinderea Energo- 
construcții, care a procedat la 
ridicarea fundațiilor, a muncit, 
cu spor, ducînd pină aproape 
de capăt o lucrare cu volum 
mare și valoare mică. Din cei 
700 000 lei. cit prevedea contrac
tul nostru in anul 1970, Ener- 
gocoruștrucții a realizat 600 000 
lei." T'

SE MUNCEȘTE. DAR CUM?
$ >

Incontestabil, anul acesta 
debutat, cel puțin sub 

aspectul cantității muncii de
puse de către divizionarele 
A, sub auspicii * mai promi
țătoare. Se pare că impor
tanța condiției fizice, ca a- 
tribut major și indispensabil 
al fotbalului modern, a fost 
bine reținută. Poate la 
aceasta au contribuit și îm 
vățămințele „El Mundialului" 
și, mai ales, corecția severă 
aplicată de inepuizabilii și 
atleticii cpmponenți ai echi
pelor olandeze, iugoslave și 
engleze, care excelează la 
acest capitol. De fapt, „lec
ția" șe putea învăța și fără 
această amendă, cu atît mai 
usturătoare cu cît ea vizea
ză im numai prestigiul clu
burilor Șțeauș, U'T.A. ' ’
namo...

Cu cîțiva ani în 
F. R. Fotbal, pentru 
din impas, a trimis 
hotare, în țări cu 
avansat, un număr aprecia
bil de antrenori. De atunci, 
nu o dată am ascultat la 
reuniunile antrenorilor apre
cieri admirative cu privire 
la regimul de muncă aspră 
al jucătorilor englezi șau 
vest-germani... Dar atît. de
oarece în practică, lucrurile 
își urmau, în general, ve
chea și bătătorita cale a ru
tinei...

Aceasta a fost și rațiu

și Di

urmă, 
a ieși 
peste 

fotbal

„ vi V i

După două săptămâni petrecute la Sdănicul Moldovei,, fotbaliștii de la Progresul au re
venit în Capitală. Iată-i surprinși de fotoreporterul nostru — V. Bageac — la unul din ulti
mele antrenamente. AZb Pe stadionul din ștr. dr. Staicovici. (de la ora 15,30), Progresul va 

susține un meci de pregătire cu Granitul.

aproximativ trei săp- 
de la începerea pe- 
pregătitoare demon- 
în modul cel mai 

o schimbare de op-

nea de bază, a măsurii luate 
în toamnă de F. R. ~ 
de a introduce teste 
torii, cu consecințe 
(ceea ce este cît se 
de echitabil) morale și mate
riale... asupra eventualilor 
culpabili, considerând că în 
felul acesta acordul dintre 
vorbele frumoase și fapte va 
fi deplin.

Cele 
tămînj 
rioadei 
strează 
evident 
tică. Se pare că s-a înțeles, 
în sfîrșit, faptul că, fără o 
pregătire fizică superioară, 
nu se pot realiza pe deplin 
atributele fotbalului modern : 
angajament total, zone mă
rite, circulație rapidă, sarcini 
duble (atac, apărare), presin
gul și altele. Practica a do
vedit că si cele mai auten
tice talente, dacă sînt lipsite 
de suportul vitalității cedea
ză lamentabil în fața echipe
lor viguroase (vezi Steaua — 
Eindhoven).

Este un cîștig mare, cel 
puțin cantitativ, pentru mo
ment. Atenție, însă, ca acea
stă vîlvătaie să nu se stingă 
prea repede.,.

Fotbal, 
obliga- 
directe 

poate

• „Din cele aproximativ zece 
milioane alocate, beneficiarul 
nu poate reporta, ca investiții, 
decît două milioane opt sute 
de mii. restul pînă la cinci mi
lioane — contravaloarea stupi
lor metalici de susținere — 
urmînd să fie reportați după 
instalarea acestora."

• „Deși contractul inițial 
prevede terminarea tuturor lu
crărilor pînă la 30 iunie. 
CNEFS și IEABS au solicitat 
reducerea termenului și, după 
toate probabilitățile, luminile 
se’ vor aprinde deasupra sta
dionului „23 August” cel mai 
tirziu la 15 mai."

— Sînteți mulțumit de actua
lul stadiu al lucrărilor ?

— Da.
— Nu credeți că toate aceste 

zile primăvăratice ar putea ii 
exploatate de către constructor, 
iar acțiunea de ridicare a stîl
pilor, în sfîrșit, începută ?

— Asta e treaba executantu
lui. De altfel, cred că zilele 
astea se va apuca de lucru.

Așadar, forul tutelar e ne
mulțumit, în timp ce beneficia
rul nu are decît cuvinte de 
laudă Ia adresa furnizorilor. 
Există evidente discrepanțe în 
privința datelor, a volumeter, 
a cifrelor, dar cum nu avem 
decît două păreri, să încercăm 
a o dobindi pe a treia, capa
bilă să confirme unul șau altul 
din aceste puncte de vedere...

★
4. La Energoconstrpcții, di

rectorul Ion Ionescu are o eu 
totul altă părere :

— întreprinderea noastră și-a 
realizat integral obligațiile 
stipulate in contractul pe 1970 
cu I.K.A.B S.

— Vi se reproșează neînde- 
pRnirea unor lucrări în valoare 
de 100 000 lei I

— Absolut fals. Am încheiat 
ultimele două fundații încă din 
noiembrie '70. îndeplinind un 
deviz de 865 855 lei !

«portul

© 0 întrebare firească: e nevoie sau nu e nevoie de medic ?
• Zile de muncă, iar nicidecum de vacanță I ♦ Șablonul, sursă 

de plictis, de monotonie

faptul 
Argeș, 
C.F.R. 

și-au 
munte 
medic, 

reclamat 
din

Contactele tehnicienilor 
federației cu terenul au re
levat însă în continuare, pe 
lingă multe aspecte pozitive 
întâlnite la Steagul roșu, 
Universitatea Cluj, Universi
tatea Craiova, Farul, Steaua 
ș.a.m.d., și unele discrepanțe, 
pe care considerăm- oportun 
să le abordăm acum, la 
începvt de drum.

Iată unele din aceste ano
malii :

SURPRINDE ÎN MOD CU 
TOTUL NEPLĂCUT 
cȘ 6 echipe (F. C. 
Progresul, Ș. C Bacău, 
Cluj, U.T.A., Farul) 
început pregătirile la 
sau chiar acasă, fără 
situație care a 
măsuri . corespunzătoare 
partea Biroului F.R, Fotbal. 
Și această deficiență tocmai 
în perioada cînd prezența 
medicilor era mai mult 
cît indispensabilă, căci 
rile eforturi fizice cer o 
praveghere permanență 
atentă, precum și 
indicilor 

de- 
ma- 
su- 

ȘÎ 
folosirea 

fiziologici în diri-

jafea ' rațională, a antrena
mentelor. Se pare că optica 
rudimentară a unor condu
cători de club (secție) în 
virtutea căreia medicul este 
considerat personajul care 
distribuie hapuri, sau care 
aleargă pe teren cînd se 
ivește cîte un mic acci
dent mai persistă încă.

de ASEMENEA, ESTE DE 
NEÎNȚELES cum unii antre
nori și conducători consi
deră perioada pregătitoare 
la munte ca un fel de va
canță. care, ca toate vacan
țele, trebuie să fie și agre
abilă. Altminteri este de 
neînțeles opțiunea masivă 
pentru pregătiri în stațiunile 
de pe Valea Prahovei (lip
site de săli de sport și de 
terenuri de joc) — contra
indicate pe de o parte da
torită marii aglomerări și pe 
de altă parte datorită me
diului uneori prea atractiv...

După cum se știe, 
tuirea antrenorilor 
nari din decembrie a dez
bătut, pe 
turului, 
îmbunătățirii 
pregătirilor din această etapă, 
ba, s-au făcut și demon
strații practice de exerciții

consfă- 
divizio-

concluziilor 
ale 

conținutului

baza 
unele cerințe

— Cu aceasta Energocon- 
strueții și-a terminat activita
tea la stadion ?

— încă nu. dar ceea ce vom 
mai face, unele mici amenajări 
electrice, necesită în prealabil 

. instalarea stîlpilor, care deo
camdată zac în parcul stadio
nului.

Fără comentarii : o diferență 
de peste 150 000 de care niițeni 
nu știe nimic...

★

fost
mai 
pre- 
dacă

5. După vum se vede, toate 
drumurile — inclusiv ale noas
tre — duc spre... ridicarea 
stilpilor, adică spre ERciro- 
montaj.

Acolo, in lipsa directorului 
întreprinderii, Ș. Macioc, ple
cat la Afumați, sțăm de vorbă 
cu șeful serviciului „Rețele ae
riene", ing. Virgil Rădulescu. 
pe care — de ce n-am spune-o? 
— intervenția noastră a 
departe de a-1 bucura.

— Noi ne-am fi apucat 
devreme de lucru și am fi 
zentat lucrările in termen, 
fundațiile care ar fi trebuit 
predate, conform contractului, 
la 10 iulie 1970, ar fi fost ter
minate înainte de noiembrie 
(n.n. o altă versiune I A cita ?)

— Ce ne puteți spune despre 
venirea stilpilor de ‘ ~
Română ?

— Ce-i cu stilpii ? 
sit la București in 
intre 30 septembrie și 15 de
cembrie (n.n. zău așa. pe cine 
să crezi ?). pe cind contractul 
nostru cu beneficiarul (n.n. nr. 
1267 din 25 aprilie) prevedea, 
predarea lor la 30 VI 1970 !!

— Atunci ?
— Am fi vrut să incepdm 

imediat dificila operație de 
înălțare a lor (n.n. același con
tract stipula terminarea ridică
rii insta.ației la 31 decem
brie !!!), am întocmit chiar co
manda pentru venirea, de la 
Cimplna. a unei macarale ..Co
les" de 60 tone, dar Uzinele de

la Bocșa
Ei au so- 
intirziere.

orien- 
loc 

iniți- 
antre-

stabi- 
reieșit din- 

analiză a Birou- 
trebuie spus că 
antrenorilor, la 
efectuate, s-au 
condițiuni bune

pentru dezvoltarea diferitelor 
calități fizice, iar colegiul 
antrenorilor a elaborat și o 
instrucțiune metodică 
tativă, lăsînd suficient 
și pentru manifestarea 
ativelor creatoare ale 
norilor.

In legătură cu cele 
lite, așa cum a 
tr-o recentă 
lui federal, 
majoritatea 
controalele 
prezentat în 
din punct de vedere al cre

ai 
de 
să 
pe 

sterii efortului și chiar 
îmbogățirii mijloacelor 
pregătire, însă nu putem 
nu semnalăm, fie chiar și 
scurt, unele dificiențe care 
mai persistă. Astfel, ÎNVIO
RAREA DE DIMINEAȚA, 
atît de recomandabilă și de 
necesară în perioadele de 
cantonament, este privită 
încă de majoritatea echipe
lor drept o corvoadă inutilă 
(exceptînd Rapidul) și nu ca 
un mijloc de a trezi gradat 
marile funcțiuni, de a spori

ȘI, MAI ALES 
LUCRULUI E- 

a 
care se pre-

ni cu

ne în-
POATE

tonicitatea generală și de a 
pune organismul într-o stare 
corespunzătoare efortului din. 
ziua respectivă.

DOCUMENTELE DE PLA
NIFICARE 
EVIDENȚA 
FECTUAT, cerință legică 
oricărei munci 
tinde cît de cît științifică, se 
rezolvă încă formal 
multe lacune.

Pe bună dreptate, 
trebăm CUM SE 
APRECIA EVOLUȚIA UNUI 
PROCES FĂRĂ A MĂSURA 
LUCRUL EFECTUAT ȘI 
FĂRĂ A COMPARA PERIO
DIC DATELE OBȚINUTE 
(indici fiziologici, norme de 
control, lungimea bucăților 
alergate, repetările, pauzele 
etc). Este cazul antrenorilor 
de la Progresul, S. C. Bacău 
etc.

Și cînd te gîndești că în 
ședințe se vorbește atît de 
des de obiectivizarea proce
sului de antrenament, de 
modelarea lui, făcîndu-se 
apel, cel puțin teoretic, la 
metode matematice și la alte 
științe ajutătoare...

Un alt aspect, UNILATE
RALITATEA ANTRENA

MENTELOR. Se știe că mul- 

la Bocșa au refuzat atacarea 
lucrării, întrucît sudorii de re
zistență nu puteau lucra la o 
temperatură sub minus 5 grade.

— Cînd este prevăzută re
luarea lucrului pe șantier'?

— La 15 martie. Poate mai 
repede.

— Credeți că incepînd de la 
15 martie, veți reuși predarea 
completă a instalației la sfîrși- 
tul lui aprilie — începutul lui 
mai ?

— Foarte puțin probabil. A- 
vem nevoie de cîteva luni. Tre
buie să vă spun că întreprin
derea noastră nu prea are ex
periență în asemenea lucrări 
de anvergură."

— Bine faceți că ne spuneți, 
tovarășe inginer...

★
Acesta este stadiul lucrărilor 

de la instalația de nocturnă a 
stadionului „23 August".

Cei răspunzători — beneficiar, 
furnizori sau executanți — ex
primă opiniile cele mai contra
dictorii, intercalind în dialogul 
lor nepotriviri fundamentale, 
dovedind pe alocuri o nepermi- 
să atrofiere a responsabilități
lor.

în ciuda pesimismului, voalat, 
al principalului executant, care, 
la urma urmei, gindim. ARE 
DATORIA să-și achite obliga
țiile contractuale, credem că 
există, însă, suficiente capaci
tăți și resurse mobilizatoare 
pentru ca lucrarea să fie ter
minată la termenul prevăzut, 
la 30 iunie, în așa fel Incit 
vara să se poată beneficia de 
avantajele unor meciuri de fot
bal ferite de căldura toridă a 
soarelui, mai ales că recent 
Federația de fotbal a comuni
cat organizarea unui mare tur
neu internațional de sezon.

Acest reportaj, scris în timp 
ce stilpii de susținere ai viitoa
rei instalații ruginesc în preaj
ma stadionului, nu se vrea decît 
un semnal de alarmă, arătînd 
adevărata față a lucrurilor. 

tilateralitatea (complexitatea) 
antrenamentului răspunde la 
cîteva cerințe: ajută dezvol
tarea și a altor deprinderi și 
grupe musculare decît cele 
solicitate de obicei în efor
tul specific ; fortifică și rafi
nează deprinderile specifice 
prin multilateralitatea acțio
nării, prin crearea de noi 
excitanți ; sporește interesul, 
atractiyitatea și eficiența an
trenamentului respectiv. Cu 
toate acestea, puține echipe 
folosesc în această etapă 
lucrul la sală, precum și 
aparatul și mijloacele reco
mandate (și văzute de mulți 
din antrenori atunci cînd 
au _ fost în străinătate). Fo
losirea mingilor medicinale, 
a halterelor, extensoarelor, a 
lăzilor de sărit, a lucrului 
la spaliere, a aparatelor 
pentru măsurarea detentei și 
altele, pătrunde încă greu în 
practica cotidiană și aceasta 
în perioada pregătitoare, ne- 
maivorbind de cea competi- 
țională, cînd grija celor 2 
puncte duminicale „cumințe
ște" inițiativele.

O serie de echipe se com
plac în folosirea exercițiilor 
specifice jocului, iipsindu-se de 
beneficiile multilateralității. 
Pînă și liderul de toamnă, 
Dinamo București, s-a depla
sat la Sinaia înaintea ple
cării sale în Brazilia numai 
cu cîteva corzi (?!), fără a 
mai vorbi de alegerea cu to
tul greșită a locului de pre
gătire. Poate numai timpul 
scurt să acorde niște palide 
circumstanțe atenuante unui 
antrenor atît de experimentat 
ca Traian Ionescu.

S-ar putea aminti și faptul 
că TRANSFERUL DE EXPE
RIENȚĂ SE FACE DIFICIL 
ÎN FOTBAL.
Progresul și 
vecini la 
Antrenorul 
zilnic, în mod corespunzător, 
și un antrenament de sală- 
P. Moldoveana, argumentînd 
că sala nu-î corespunzătoare, 
preferă numai alergarea 
fără, reducând 
aria lucrului și, 
eficiența, lui.

Iată, pe scurt, 
constatările acestui început 
de an,. în final, Să salutăm 
noua atitudine față de volu
mul și intensitatea crescută 
a . antrenamentelor, dar să 
scuturăm repede rugina ruti
nei tradiționale. O ecuație 
elementară demonstrează re
lația; aceleași metode = 
celeași rezultate.

Cu toții dorim mai mult. 
Cerințele actuale ale fotba
lului sînt prea mari și com
plexe pentru a fi rezolvate 
simplist.

S-a vorbit destul, s-a scris 
foarte mult. Este timpul să 
manifestăm în practică acea 
exigență proclamată atît de 
des în ultimul timp.

Iată un caz. 
S. C. Bacău, 

Slănic Moldova.
Rădulescu are

a-
subslanțial 
bineînțeles.

cîteva din

I. MITROFAN

Concurs cu premie la Lugoj

CINE ȘTIE REGULAMENTUL DE JOC... CÎȘTIGĂ

concurs cu
„CINE ȘTIE

LOTO
ÎN ATENȚIA ClȘTIGĂTOItl 
LOR DE LA TRAGEREA EX
CEPȚIONALĂ LOTO DIN 26 

IANUARIE 1971
• Depunerea biletelor câști

gătoare se va face pînă sîm- 
bălă 30 ianuarie 1971, la ara 
13,00 în orașele de reședință 
județeană, iar în celelalte lo
calități pînă vineri 29 ianua
rie 1971, la ora 13,00.

• Omologarea biletelor câș
tigătoare -se va face în ziua 
de joi 4 februarie 1971.

• Plata premiilor va înce
pe în Capitală de la 9 februa-

20 martie 
la 12 fe 

la 20 mar-

PRE- 
care

24 7
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Băile Herțulane. Oa
meni din toate colturile 
țării vin aici pentru a 
se trata la renumitele 
izvoare și băi calde 
Îmbrăcați în halate și 
Ou capul bine înfășurat 
într-un prosop, toți 
seamănă ca... două pi
cături de apă.

Un astfel de... pacient 
avea să treacă, acum 
cîteva zile. pe lingă 
noi, și „trecut" ar fi 
rămas, dacă, alături, 
cineva n-ar fi șoptit: 
„E „Piu" Crăiniceanu. 
Ce de ghinioane a avut 
fi băiatul ăsta!"...

Nu ne-a fost greu să 
intrăm în 
misteriosul...

Am aflat 
aici mai bine de 20 de 
zile, adică o „cură" 
întreagă. Cînd

vorbă cu 
bolnav, 

că a slat

a venit

la Băile Hercuane, tri
mis de dr. Tomescu, 
,,a nu știu cita opera
ție" la genunchiul cu 
pricina, nici măcar nu 
putea să miște piciorul 
ca 1 tunea.

— Speri să 
fotbal, Piule?

mai joci

mă gin-

necăjiț

— Nici nu 
dese altțel.

— Ce te-a 
aici ?

primul 
ăsta 
care 

dată.

rînd, a- 
de ge 

nu mai
Ultima

— In 
jurisitul 
nunchi, 
trecea o 
intervenție a fost și cea 
mai grea, 
complicații 
meritele și 
cui. pe care 
tensivele băi
masajul si razele ultra
scurte le-au făcut, in 
fi,n,e. de domeniul tre
cutului.

Am avut 
cu liga 

cu menis 
numai in- 
sulfuroase.

sper să 
să jiu 
totuși.
— la 
După 
simt, i

— Și, pentru viitor?
— îmi reiau 

namentele, sau, 
bine-zis, : 
reiau O 
să aștept, 
medicului 
bruarie. 
cum 
nesc 
voi 
tapă

antre- 
mai 

mi ln 
nevoit 
avizul
5 fe- 
fel-ul 

îndrăzmă
chiar să spun c<î 

,,prinde" primu e
a returului...

D. GRAUR

Asemenea acțiuni merită a 
fi inițiate și în alte orașe unde 
activează formații de divi/ble 
A, B și C.

NOli AMPtNOR
LA A.S.N. lt(T(l

La adunarea de la A.S.M. Tecuci 
s-a hotărit ca, printre disciplinele 
care trebuie sprijinite mai mult 
să figureze și fotbalul. Astfel, e- 
cltipa de fotbal, care a terminat 
turul pe locul lo în seria t Il-a 
a diviziei C. Va fi în,tărită cu jo 
cători tineri, din localitate. Ca 
antrenor a fost numit tinărul Con
stantin Suciu. Jucătorii frecven
tează cu regularitate ședințele de 
pregătire și, în curiud, vor susține 
joouxl de verificare iu, compania» 
unor formații puternice, cum sînt: 
Oțelul și Politehnica din Galați» 
Progresul Brăila. (C. FIL1ȚA — 
cpresp.).

PRONOSPORT
FOND DE PREMII: 729-844 lei 
din care 222.677 lei report 
categoria A.

Plata premiilor la acest con
curs se va face astfel :

In Capitală de la 4 februa
rie la 13 martie 1971 inclusiv;;

tn '
pină
siv

țară 
la 13

de la 8 februarie 
martie 1971 inclu-

O T •
TRAGERII DIN

L
PREMIILE

22 IANUARIE 1071 ■
EXTRAGEREA 1 : Catego

ria a 
53.626 
lei; a 
a 5-a: 
342,65

REPORT CATEGORIA I : 
225.048 lei

EXTRAGEREA a ll-at 
Categoria A: 0.10 variante a 
78.701 lei: B: 3 a 26.234 lei; 
C; 11,05 a 7.122 lei; D: 22.45 
a 3.506 lei; E: 54,40 a 1.447 
lei; F: 61,30

AMBELE 
Categoria Z: 
a 100 lei

Premiul de categoria A a 
fost obținut de GHEORGHl- 
ȚA IANCU din Constanta, iar 
premiul de categoria 2 (100;'o) 
de BADEA MARIA dip Mo- 
reni jud. Dîmbovița, ambii 
cîștigâ la alegere, un auto
turism conform listei, plus 
diferența în bani, sau premiul 
integral în numerar.

variante a

a 1.284 lei.
EXTRAGERI;

1778,15 variante

Mora.ru


MIERCUREA CIUC, 27 (prin 
telefon, de la trimisul nos
tru). Ciucul a făcut hocheiu
lui o primire triumfală. Inte
resul în jurul turneului inter
național la care participă re
prezentativele Bratislavei, 
Budapestei, Sofiei, Bucu- 
reș.tiului și M. Ciuc este i- 
mens. > Biletele pentru cele 
cinci zile de întrecere s-au e- 
puizat ■ într-un timp record, 
deși, au fost tipărite cam 3.000 
de fiecare. reuniune.

• înainte de toate, se cuvin 
fără îndoială cîteva cuvinte 
despre noul patinoar acope
rit. Este o construcție monu
mentală, o veritabilă citadelă 
de beton. Sala se află în sta
diul finisării, înăuntru mi
roase a var și mortar, cimen
tul nu s-a uscat încă iar din ta
van mai cad picături de apă. 
Dar nu este greu de întrevă
zut, de pe acum, palatul în 
care se va transforma marea 
hală, atunci cînd totul va fi 
terminat, cînd vor fi montate 
fotoliile, cînd va începe să 
funcționeze instalația de aer 
condiționat, cînd spectatorii 
își vor lăsa tacticos paltoane
le la garderobă. Indiscutabil 
la M. Ciuc a fost înfăptuită 
una din cele mai remarcabi-

le construcții sportive ale ul
timilor ani.

Prima etapă a „Cupei fede
rației**,  dotată cu un trofeu 
transmisibil, s-a bucurat — 
cum spuneam — de o asis
tență record, cum n-am mai 
văzut de mult la o gală de 
hochei. Spectatorii au fost 
răsplătiți cu două jocuri di
namice și interesante. Le vom 
relata pe scurt.

un meci disputat în limitele 
deplinei sportivități, 
Tasnadi (România) și A. 
ghelov (Bulgaria).

BUCUREȘTI — 
BUDAPESTA 4—4 
(2-2, 1-1, 1-1)

Gh.
An-

/ SPARTACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE

SOFIA — M. CIUC 6—1 
(2—0, 3—1, 1—0)

Oaspeții alcătuiesc, de fapt, 
selecționata secundă a Bul
gariei, prima reprezentativă 
aflîndu-se într-un turneu în 
Franța. Formația sofiotă a e- 
voluat excelent în fața unei 
echipe locale care ni s-a pă
rut oarecum, timorată, jucînd 
mult mai slab decît în parti
dele de campionat. Hocheiș- 
tii bulgari au fost mai iuți și 
mai îndrăzneți, s-au găsit 
mai bine, au profitat cu 
promptitudine de ezitările și 
greșelile apărării adverse. Ei 
au obținut o victorie indiscu
tabilă.

Au înscris: Dimov (2), 
Gheorghiev (2), Ioncev și S. 
Mihailov — pentru Sofia, 
respectiv Bako. Au arbitrat,

în ultimul meci, dintre se
lecționatele orașelor Bucu
rești și Budapesta, după o 
întrecere dramatică partida 
s-a încheiat la egalitate. Au 
marcat: G. Szabo 2, Scheau, 
Tureanu (București) j Palia, 
Horvath, Bankuty șj ‘ Balint 
(Budapesta).

Azi, de la ora 16: Bratisla- 
va-M. Ciuc și de la ora 18,30: 
București—Sofia.

Valeriu CHIOSE

CI0CÎ1TEA
X REMIZAT 

Cil JANSA
runda a 12-a a turneului 

cadrul Festivalului 
Wijk

SURPRIZĂ IN ȘTAFETA BIATLONULUI
POLONIA A ÎNTRECUT U.R.S.S.

România pe locul IV

■

■

CAMPIONATELE EUROPENE

DE PATINAJ ARTISTIC

la Zurich cea 
ediție a cam- 

europene de 
artistic. Țara

In 
maeștrilor din 
internațional șahist de la 
aan Zee, V. Ciocîltea (cu piesele 
negre) a remizat eu cehoslovacul 
Jansa. Același rezultat a lost 
consemnat și în partidele Minicl 
— Adorjan, Claussen — Forintos 
și Danov — Witkowski. Hartoch 
a cîștigat la Krabbe și Tîmman 
la Denker. In clasament conduc 
Adorjan șl Hartoch cu cîte 8 p. 
Ciocîltea ocupă locul S cu 6‘/> p.

In grupa marilor maeștri, pe 
primul loc în clasament a trecut 
Ivkov cu 8 p, urmat de Gligorici 
șl Petrosian cu cîte 7*/s  p. In 
runda a 12-a. Petrosian l-a învins 
pe Ree. Ivkov pe Van den Berg 
și Hiibner pe Kuypers. Gligorici 
a remizat cu Langeweg.

In turneul feminin, Cohn a în- 
vlns-o pe Timmer. Lazarevici pe 
Vokralova și Ivanka pe Vreeken. 
Polihroniade a întrerupt cu Szo- 
ta.

In clasament conduc Lazarevici 
și Ivanka cu cîte 6V» P. Polihro- 
niade se află pe locul 7 cu 3% p, 
și o partidă întreruptă.

ZAKOPANE, 27 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial).

Excepțională,... întrecerea de 
ștafetă a biatloniștilor. Atenția 
numerosului public a fost reți
nută de disputa dîrză și extrem 
de echilibrată ce s-a dat între 
schiorii polonezi și cei sovie
tici, care vizau primul loc, ca 
și între cei din R. D. Germană 
și România, pentru medalia de 
bronz. Dar să încep cu între
cerea pentru locul I. Gazdele, 
prin Rozak, au plecat tare in 
primul schimb și — după ce 
polonezul și sovieticul Kovalov 
sparg toate baloanele la prima 
tragere — pornesc tare mai 
departe. Imediat au sosit in 
poligon și sportivii din R.D.G., 
Bulgaria, Cehoslovacia, Unga
ria și România, dar numai 
Mirza și Koch continuă con
cursul fără ture de penalizare... 
și se așteaptă cu interes trage
rea la poziția în picioare. Aici, 
toți schiorii fac cîte 4 ture de 
penalizare, iar românul și re
prezentantul R.D.G. (pentru 
..simetrie”) execută cîte 5. A- 
cum lucrurile s-au mai clarifi
cat. în. schimbul doi, polonezul 
Rapacz (5 ture pen.) și so
vieticul Kolmakov (2 ture) 
luptă pentru supremație. Ra
pacz aleargă însă excelent pe 
schiuri și predă ștafeta schim
bului trei cu un avans de a- 
proape 50 de secunde față de

sportivul sovietic. Intre timp, 
Mîrza — neatenția organiza
torilor — a făcut în loc de 5 
ture 6 . . , __ ______
său s-a distanțat. In schimbul 
doi am avut însă în Constan
tin Carabela un excepțional 
trăgător și alergător, care a 
fost aplaudat din plin pentru 
performanța realizată : primul 
sportiv care nu a greșit nici 
un cartuș la tragere pînă atunci.

In disputa pentru medalia 
de aur, în schimbul trei se 
află polonezul Fiedor (4 ture 
pen.) și sovieticul Krakosievici 
(doar un tur). Astfel că în 
ultimul schimb, cîștigătorul 
probei individuale, Ușakov, 
pornește cu 15—20 sec. avans 
in fața polonezului Slopka. 
Cînd toată lumea vedea echipa 
U.R.S.S. .........................
apare în 
tragere, 
niei. iar 
tanță în 
lor este 
la gură, 
care au satisfacția de 
pe Stopka scăpind fără pena
lizare. Ușakov se concentrează,

și. firește, adversarul

virtuală învingătoare, 
poligon, pentru prima 
reprezentantul Polo- 

Ușakov Ia 15 sec. dis- 
urma lui !
urmărită cu 
în special

Tragerea 
sufletul 

de gazde 
a-1 vedea

nu greșește nici el și pornește..: 
glonț după polonez. La ultima 
tragere, cei doi sosesc în ace
eași ordine și fiecare cartuș 
înseamnă aur sau argint. Ambii 
sportivi sparg toate baloanele 
și Stopka pleacă din poligon 
cu același avans de aproxima
tiv 15 secunde. El face, în 
continuare, o cursă strașnică 
și cîștigă locul I pentru Polo
nia. între timp, Wiegand și 
Bărbășescu efectuează cîte 
două ture, dar distanța defa
vorabilă nouă se menține. In 
ultimul schimb. Fontana caută 
să recupereze, însă nu sparge 
un balon (la fel ca și Tiel), 
astfel că echipa R.D.G. ocupă 
locul III. Clasament ștafetă 
biatlon 4X7,5 km : 1. POLONIA 
2hl8 :58.4 (13 ture penalizare), 
2. U.R.S.S. 2h20 : 06,2 (7), 3.
R.D.G. 2h28 : 03.3 (12), 4. Ro
mânia 2h29 :20,3 (8), 5. Bul
garia 2h39 :17,1 (18), 6. Ceho
slovacia 2h41 :44,7 (19), 7. Un
garia 2h55 : 19,3 (31), 8. Mon
golia 2h59 :46,1 (22).

Intre 2—7 februarie se 
desfășoară 
de-a 61-a 
pionateiar 
patinaj
noastră va fi reprezentată 
de campionii naționali, 
maeștrii sportului Gheor- 
ghe Fazekas și Beatrice 
Huștiu.

TELEX
Pentru prima oară „flacă

ra olimpică**  a fost aprinsă 
miercuri pe stadionul olimpic 
din Munchen. Este vorba de 
o verificare a instalației în 
care va fi pusă adevărata fla
cără olimpică, ce va sosi de 
la Atena.

sosi de

sfîrșit 
ale Ce-

Paul IOVAN

La Fraga au luat 
campionatele de tenis 
hoslovaciei pe teren acoperit. 
Titlul a fost cucerit în mod 
surprinzător 
Pala, care 
cu 6—2, 
Kodes.

de Frantisek 
în finală a dispus 
7—5, 6—1 de Jan

3 MAȘINI ALPINE-RENAULT CONDUC IN CLASAMENTUL
NEOFICIAL AL RALIULUI MONTE CARLO /

Premiu internatio-

cupă de șampanie 
pentru campionii Euro
pei : Ion Panțuru, Du
mitru Pascu, Ion Zan- 
gor și Dumitru Focșe
neanu

nia explică intr-un fel supe
rioritatea manifestată de echi
pajele italiene. Este. însă, 
ceasta singura explicație 7

„PANȚURU VA INTRA IN BAT ALIA
PENTRU PRIMELE LOCURI"

— Nu! Italienii dispun 
ora actuală de 7—8 piloți 
valoare foarte ridicată. 1 
suficient să amintesc că 
Sorto, campionul mondial de
anul trecut, nu a putut , obține 
selecția. în plus, cei doi italieni 
constructori de boburi (Podar 
și Siorpaes). care asigură mate
rialele . tuturor concurenților, 
este normal să dea compatrioți- 
lor lor tot ce au mai bun...

— Ce noutăți -ne puteti fur
niza de la Congresul F.l.B.T. 1

Interviu tu prof. Petre FOCȘENEANU, secretarul F. R. S. B.

Recent, s-a întors din Italia prof. Petre Focșeneanu, secretarul general al F.R.S.B., care 
a participat la Congresul Federației internaționale de bob și a fost membru în juriul interna
țional la campionatele europene de bob 4 ■ persoane de la Innsbruck precum și la campio
natele mondiale de bob 2 persoane. Și pentru că oricît de fidele și detaliate ar fi relatările 

telefonice ele nu pot cuprinde 
cîteva amănunte.

toate aspectele unei mari competiții, ne-am grăbit să aflăm

Pentru început, l-am rugat 
Pe prof, P. Focșeneanu să ne 
spună ceva despre ecoul victo
riei lui Panțuru și a echipaju
lui său la „europenele" din 
Austria.

— Fără îndoială. Panțuru a 
fost și este-considerat în lumea 
bobului unul din cei mai fini 
tehnicieni. Victoria de la Igls 
a ’ surprins doar prin faptul 
că se bănuia că nu este prea 
bine pregătit. Cunoscînd însă 
pîrtia și famili.arizîndu-se cu 
viteza (să nu uităm că această 
pîrtie este cea mai rapidă, din 
Europa), ajutat și de coechipie
rii săi care au avut o pregăti
re foarte bună, animai. în plus, 
de o măre ambiție. Panțuru a 
reușit pînă la urmă să învin
gă. Presa a avut numai cuvinte

elogioase despre el, iar boberii 
italieni îl consideră cel mai de 
temut adversar pentru campio
natul mondial de bob 4 per
soane. în orice caz, această vic
torie a făcut ca boberii români 
să revină pe primul plan al 
atenției generale.

— Ce ne puteți spune des
pre pîrtia de la Cervinia și 
cum explicați numeroasele ac
cidente ?

— Modificările aduse în vara 
aceasta pîrtiei au făcut ca vite
za medie să se ridice de la 
circa S0 km/oră, la 105 km/oră, 
ceea ce înseamnă că spre so
sire bobul de 2 persoane atin
ge 135 km/oră. iar cel de 4 pes
te 140 km/oră. Această viteză 
face pîrtia dificilă, dar r.u pe-

riculoasă. Cred că accidentele 
se datoresc, mai ales, faptului 
că boberii care s-aU antrenat 
îndelung pe pîrtia artificială 
de la Kdnigsee, unde viteza 
medie este în jur de 90 km/oră 
și virajele cu rază mică, și-au 
format deprinderi specifice aces
tora si nu s-au putut adapta 
ușor virajelor lungi, rapide. 
Floth, de exemplu, a coborît 
la jumătatea virajului cînd s-a 
răsturnat. De altfel, și Monti 

—multiplul campion din anii 
trecuți — crede că pîrtia de la 
Konigsee trebuie folosită doar 
la începutul sezonului pentru 
acomodare, coborîrea ei nepu- 
tînd suplini total antrenamen
tul pe piftiile mari.

— Discuția majoră s-a purtat 
în jurul încălzirii patinelor 
înainte de start. Pînă la urmă 
s-a luat hotărîrea — aolicată 
și la campionatele mondiale in 
curs de desfășurare — să se 
interzică complet încălzirea lor, 
chiar prin 
lină. Prin 
restabilește 
concurența 
condiții. ----... ..
mai luat în discuție programul 
competițiilor mai importante 
din sezonul 1972, hoțărînd locul 
campionatelor europene (St.

Moritz — ..Elveția in primele 
duminici ale lunii ianuarie) și 
europenele de tineret (Cortina 
d’Ampezzo — Italia).

simpla frecare cu 
această .măsură se 

lin echilibru, toți 
.. piecînd în aceleași 
Congresul F.l.B.T. a

’’an**’

în decor de iarnă autentică, mașina Alpine-Renault a 
suedezilor Waldegaard și Thorsenius, pe șoseaua spre Mont- 
Auban

— Pregătirea îndelungată a 
gazdelor pe pîrtia de la Cervi-

— In încheiere, cum apreciați 
șansele echipajelor la campio
natul mondial de bob 4 per
soane ?

— Și de data aceasta, italie
nii au cele mai. mari șaiise, 
dar Panțuru va intra și el in 
bătălia pentru primele locuri, 
puțind ciștiga o medalie.

— I-o dorim din toată inima.
Interviu realizat de

Gh. EPURAN

v 'c 'O 'o -?*z
'.S Z.X

CLASAMENTUL

celebruPattersson,
olimpici și mon-

goalkeeper al re-
Angliei, Bart 

nu de 
o școală 

a

Fostul 
prezentativei 
Williams, a deschis 
mult, la Londra 
pentru portari. Succesul

ființează de mult 
de acest gen. La

doar de o 
se găsesc 
Nakayama 

Urmează, în
3. Voronin

GIMNAȘTILOR

: Agenția : I.S.K.—Stuttgart a 
.'alcătuit un clasament al ce- 
■lor mai buni gimnaști din 
lume pentru anul 1970. La 
Stabilirea ierarhiei s-a ținut 
seama de punctele și notele 
Obținute la cele mai impor
tante competiții ale sezonului 
trecut. Fe primele două

PORTARI CU DIPLOMĂ

locuri, departajați 
zecime de punct, 
sportivii japonezi 
și Kenmotsu.
continuare:
(U.R.SS.), 4. Tsukuhara (Ja
ponia), 5. Klimenko (U.R.S.S.) 
6. Honma (Japonia) etc.

MONTE CARLO, 27 (Ager- 
pres). După încheierea par
cursului comun (Monaco-Vals 
Ies Bains-Chambery-Monaco, 
1516 km),1 care a cuprins 9 
probe speciale, pe primul loc 
în clasamentul (neoficial) al 
Raliului Monte Carlo se află 
echipajul condus de suedezul 
Ove Andersson pe „Alpine 
Renault**  cu 250 minute și 
16 secunde. îl urmează fran
cezii Jean-Claude Andruet pe 
„Alpine Renault**  cu 250 :48 
și Jean Luc Therier pe „Al
pine Renault**  
Suedezul Bjoern 
(pe „Porsche**),  
ultimelor două 
competiției, se află pe locul 
4 cu 251 : 23.

Clasamentul oficial va fi 
cunoscut joi dimineață- în 
continuare, primii 60 clasați 
vor lua startul în ultima pro
bă de departajare — parcur
sul complimentar — ce se va 
desfășura în noaptea de 28 
spre 29 ianuarie pe un tra
seu de 630 km și va cuprinde 
7 probe speciale.

cu 250 :48. 
Waldegaard 
cîștigătorul 
ediții ale

PORTUGUESA SAO PAULO -
SPARTA PRAGA 2-0

MATUSALEM — 
CANDIDAT OLIMPIC

Tom Bingle a ieșit în
vingător la o competiție de 
tir, desfășurată în Canada, 
întrecere La care au partiei- 

kpat și doi membri ai renre- 
^zentativei de tir a țării. 
IBingle — complet necunoscut 
'^pînă la această competiție 
)f-r- a declarat ziariștilor că e 

’ ferm hotărît să ia parte La 
JO. de la Munchen. Faptul 

;..n-ar trebui .să mire pe nimeni, 
Adacă vîrstă trăgătorului n-ar 
«fi cam înaintată — 83 de ani 1

fost neașteptat, din primele 
zile înscriindu-se la cursurile 
sale zeci de tineri solicitanți. 
Comentînd acest eveniment, 
ziarele britanice arată că în 
Europa 
cursuri 
școala de la Split (Iugosla
via), condusă de celebrul 
Vladimir Beara, federația de 
fotbal din Suedia a trimis 
nu mai puțin de 12 viitori 
portari, pentru perfecționare.

CASSIUS CLAY, POET ?

un satelit negru 
spațiul cosmic".

Intervievat de ziariști, Cas
sius Clay a declarat că după 
meciul cu Frazier se va re
trage diri box „întrucît nu va 
mai exista nici un boxer care 
să-i devină adversar". Va 
continua însă ca poet...

Frații 
campioni 
dinii de ciclism, într-o ți
nută mai puțin cunoscuta. 
De la stingă la dreapta, 
Sture (28 ani), Erilc (26) și 
Gosta (30) — Thomas (23) 
fiind autorul acestei imagini 
— fotografiau în drum spre 
panta de schi, excelent mij
loc de pregătire

• Sparta Fraga a jucat la 
Sao Paulo cu formația locală 
Portuguesa. Fotbaliștii brazi
lieni au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (2—0) prin
golurile înscrise de Cabinho 
(min. 38) și Basilio (min. 41).

• Karol Dobias, a fost de
semnat cel mai bun fotbalist 
al anului 1970 din Cehoslo
vacia.

. SPECTATORI GRĂBIȚI

>. Clubul englez de fotbal 
. Carlisle United, care acti- 
î vează în liga secundă, a cerut 
federației ca meciurile pe 

jcare această echipă le susține 
i pe teren propriu să înceapă 
i cu o oră mai devreme, adică 
la ora 14 în Ioc de 15 Mo- 

' tivul acestei cereri este foarte 
simplu. In ultimul timp; nu
mărul spectatorilor a scăzut 
brusc. Agricultorii din îm
prejurimi, care veneau de 

■obicei să asiste La meci, au 
preferat să stea acasă, 
deoarece totdeauna, înainte 
de , terminarea jocului, tre
buiau să plece acasă pentru... 
a mulge vacile.

Cassius Clay și-a redesco
perit dragostea pentru poe
zie. Cîteva din ultimele sale 
creații, poetul ș-i le-a recitat 
personal, săptămîna trecută, 
într-o emisiune a televiziunii 
din Chicago. Printre acestea 
s-a aflat și, o poezie consa
crată apropiatului său meci 
pentru titlul mondial cu Joe 
Frazier. In versuri nu lipsi
te de umor, 
că Frazier va

UN MANAGER SUPĂRAT

Clay a afirmat 
fi expediat din

„DURA

nu s-a întîm- 
ca portarul u- 

hochei să ia loc 
în-

Și așa ceva se poate în- 
tîmpla în boxul profesionist: 
un manager este supărat pen
tru faptul că elevul său a 
ajuns prea bine cotat pe lis
ta , celor mai buni pugiliști 
din lume...

Andy Smith, managerul 
speranței engleze la categoria 
grea, Joe Bugner, nu și-a 
putut ascunde nemulțumirea

LEX"
Pînă acum 

plat vreodată 
nei echipe de 
pe banca penalizaților, 
trucît, potrivit regulamentu
lui, pedeapsa lui putea să 
fie executată de un jucător 
de cîmp. Federația suedeză 
de hochei a hotârît ca înce- 
pînd din actur/lul sezon com- 
petițional, regulamentul sau 
să sufere o modificare : por
tarul va putea să fie, la rîn-

dul său, eliminat din joc, 
locul său urmînd să fie luat 
de portarul de rezervă, care 
nil va beneficia însă de drep
tul de a se încălzi, așa cum 
este în cazul accidentării a- 
pârătorului porții. Prima 
„victimă**  a acestei noi re
guli a fost Thor Svensson, 
portarul echipei din prima li
gă, I.F.K. Urnea, care a fost 
eliminat din joc pe timp de 
două minute.

atunci cînd a văzut că acesta 
a fost trecut, în decurs de o 
lună, de pe locul 22 pe locul 
9. în lista celor 
boxeri elaborată 
Boxing Councils**.
în vîrstă de 20 
cîștigat pînă acum 30 din 32 
de meciuri susținute. „Joe 
este un mare talent, dar pla
sarea lui pe locul 9 in lume, 
este lipsită de sens — a 
declarat managerul. (Aceasta 
nu poate decît să-i ’dăuneze. 
Cînd un manager crește un 
boxer tinăr, este ca și cum 
urcă, înipreună cu el, încetul 
cu încetul, pe un munte. Este 
obositor, dar poate fi con
trolat în permanență. Cînd un 
boxer crede însă că a ajuns 
deja în vîrf, devine greu 
să mai fie ținut sub control".

Concluzia : Joe Bugner este, 
fără îndoială, un pugilist ta
lentat, dar are și un manager 
inteligent.

mai buni 
de „World
Pugilistul, 
de ani, a

Marele
nai la schi, desfășurat la Aa
ron, a fost cîștigat de Danie
le Debernard (Franța), care 
a terminat învingătoare în 
proba de slalom uriaș, rea- 
lizînd timpul de 1 :18,51. Sla
lomul special a revenit cole
gei sale Dominique Mathieu 
în 83,421

Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit concursul interna
țional de sărituri cu schiuri- 
le, desfășurat pe trambulina 
de la Engelberg (Elveția). Vic
toria a revenit schiorului nor
vegian Inge Bjoemeby, care a 
totalizat 238,3 p.

Boxerul francez la cat. semij- 
locie, Marcel Cerdan jr., nu 
l-a putut învinge, la Paris, 
pe fostul campion mondial, 
italianul Sandro Lopopolo, cu 
care a terminat la egalitate 
după 10 reprize.

pugilatului 
olimpic la 
Chris Fin-

Marea speranță a 
englez, campionul 
categoria mijlocie 
negan, care a trecut cu suc
ces la profesionism, devenind 
Zilele trecute campion la cat. 
semigrea, a fost desemnat șa- 
langer oficial la centura eu
ropeană. El urmează să-l în- 
tîlnească acum pe vest-ger- 
manul Conny Velensek, deți
nătorul titlului.

FOTBAL Șl COMERJ
Nu de mult, din pagi

nile programelor de joc 
editate de F.C, Liverpool 
aflam despre existența 
unei noi competiții fot
balistice ,,Texaco Cup", 
reunind echipe dirt prima 
ligă engleză, 
du-ne despre 
cadrul acestei 
obținut lămuriri de la 
managerul Bill Shankly, 
care mi-a răspuns cu 
umorul său caracteristic: 
„La noi fotbalul este o 
industrie, 
gat coada 
Gestul său 
lăsat, insă 
nu-i chiar 
Cluburile engleze de pri
mă ligă, adevărate so
cietăți pe acțiuni, 
rămin indiferente în fața 
tentațiilor pe care marile 
firme le pun în mișcare 
în lumea soccerului in 
schimbul publicității.

Si dacă prin interme
diul firmei ,,Esso“ s-a 
perfectat meciul West 
Ham-Celtic (echipa sco
țiană nemaievoluînd de 
ani de zile la Londra), 
interesul suscitat a me
ritat reclama făcută pa
tronajului firmei. Nimeni 
nu e supărat în Anglia 
că, de pildă, Cupa ligii, 
una din prestigioasele și 
tradiționalele competiții, 
este finanțată chiar de 
forul profesionist (Foot
ball League), care scoate, 
astfel, și unele serioase 
beneficii, Sînt admise

Interesîn- 
scopul și 

cupe, am

Acum și-â bă- 
și comerțul !“. 

a lehamite m-a 
să înțeleg că 

totul în ordine.

nu

chiar „recompense indivi
duale sau colective care 
nu influențează direct jo
cul**  — după cum scrie 
revista WORLD SOCCER 
Este adevărat că e greu 
să stabilești așa ceva 
atunci cînd firma,,Ford" 
își motivează recompen

sele, dar forma este 
deplinită...

Introducerea unor 
competiții finanțate 
afara forurilor fotbalistice 
(Texaco Cup, Watney Cun 
etc) a început, insă să 
deranjeze. Argumentul i- 
nițial ? Aglomerarea se
zonului competițional. „în 
doze prea mari, jocul df» 
fotbal se transformă în 
opusul său — scrie Leslie 
Vernon în același WORLD 
SOCCER. 
extenuează, 
dovedesc 
precară 
Dar — 
motivul 
ziției — „spectatorii nu-și 
pot permite să vadă fot
bal de riouă ori pe săptă
mână, regulat. Extinderea 
unor turnee stupide nu 
numai că minimalizează 
importanța unei chestiuni 
serioase, dar și determină 
scăderea 
spectatori 
ligii De aceea 
trebui să combată activ 
această formă de amestec 
comercial din afaFă**.  Am 
încheiat citatul.

în-

noi 
din

Jucătorii se 
multe echipe 

o rezistență 
Texaco Cup“. 

aci intervine
în
?î
esențial al opo-

numărului de 
la meciurile 

Liga ar

Paul SLAVESCU

MORTENSEN REDIVIVUS

satiri*  ultimele sitiri*ultimele  st • ultimele i

La Copenhaga a avut loc 
tradiționala întîlnire dintre e- 
chipele masculine de handbal 
ale Danemarcei și Suediei. Ju
cătorii danezi au obținut o vic
torie clară cu scorul de 20—13 
(8—5). Eroul meciului a fost 
portarul Mortensen, în vîrstă de 
35 de ani, care a apărat exce
lent.

NADEJDA CIJOVA
18,62 M IN SALĂ

NATAȘA UR.BANCICI 
60,18 M LA SULIȚĂ

Intr-un concurs atletic des
fășurat la Sydney, spotiiva iu
goslavă Natașa Urbuncici a a- 
runcat sulița la 60.18 m, stabi
lind un nou recoird național 
și cea mai bună performanță 
a anului.

DYNAMO WEISSWASSER 
DIN NOU CAMPIOANA

La Leningrad, Nadejda Ci- 
jova a ameliorat cea mai bună 
performanță mondială de sa
lă la aruncarea greutății, cu 
rezultatul de 18,62 m (vechea 
performanță era de 18,60 m 
și aparținea aceleiași atlete).

MIKE BURTON ÎNVINS ÎN AUSTRALIA
Grupul de înotători 

câni care întreprinde ____
mente un turneu în Australia 
a luat primul start într-un con
curs desfășurat la Sydney. Cu 
acest prilej, tînărul Graham 
Windeatt (16:45,9) l-a întrecut 
pe campionul olimpic Mite 
Burton (16:54.9) pe distanța de 
1 500 m liber. Alte rezultate : 
Karen Moras 9 : 18.2 — 800 m

ameri- 
actual- liber ; Shane Gould 2:11,1 — 

200 m liber ; Debbie Cain, 
68.0 — 100 m spate ; Bewerley 
Whietfield 2:46,9 — 200 m bras.

HEIDE ROSENDAHL —

Cîștigînd derbyul cut Dynamo 
Berlin la scorul de ti—5, for
mația Dynamo Weisswaaser și-a 
păstrat titlul de campioană a 
R.D. Germane la hochei pe 
gjheață.
6,45 M LA LUNGIME

Recordmana mondială Sa 
săritura în lungime, atleta vest- 
germană Heide Rosendahl, a 
pășit cu dreptul în actualul se-

zon. La concursul de sală des
fășurat la Dortmund ea a rea
lizat o săritură de 6,45 m.
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