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ACTMTATtA DE EDUCAȚII FIZICĂ Șl SPORT 
ÎN DEZBATEREA

ASTĂZI Șl MÎINE, ÎN SALA FLOREASCA

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
CIILEGIIJLIJI MINISTERUIUI INVĂTĂMÎNTULUI

Colegiul Ministerului Invăță- 
mintului a dezbătut vineri, in 
prezența tovarășului Leonte 
Răutu. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, activitatea 
de educație fizică și sport în 
invățămîntul de toate gradele.

La lucrările ședinței lărgite 
a colegiului, conduse de Mircea 
Malița, ministrul învățământu
lui. au fost prezenți Angliei 
Alexe, președintele Consiliu
lui Național pentru Educație Fi
zică și Sport, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Sănă
tății, Comitetului de stat pentru 
economie și administrație loca

lă, Uniunii Tineretului Comu
nist. Uniunii Generale a Sindi
catelor, Uniunii Asociațiilor Stu
dențești, Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, rectori 
și prorectori ai unor instituții 
de învățămint superior, inspec
tori generali școlari, directori 
de școli, cadre didactice de 
specialitate.

Participanții au discutat mă
surile necesare pentru dezvol
tarea activității de educație 
fizică și sport din invățămîn
tul de toate gradele, prin mă
rirea numărului de ore desti
nate acestui obiect în grădi

nițe. școli generale și licee, re
vizuirea planurilor și programe
lor de invățăinînt in facultă
țile de educație fizică și sport, 
îmbunătățirea pregătirii cadre
lor didactice care predau a- 
ceastă disciplină, crearea unor 
licee de profil — gimnastică, 
înot, schi, constituirea unei 
societăți a profesorilor de spe
cialitate și a Consiliului de 
educație fizica ei sport de pe 
lingă Ministerul InvățămîntrKui 
și alte măsuri.

(Agerpres)

PE AGENDA flCTUALITĂȚII FOTBALISTICE
Trimisul nostru special transmite din Paris:

RAPID SE ÎMBARCĂ
PARIS, 29 (prin telefon)
La ora 22,45, cînd transmit 

aceste rînduri, fotbaliștii giu- 
leșteni se îndreaptă spre 
poarta nr. 24 a marelui ae
roport parizian Orly, pentru 
a se îmbarca într-un Boeing 
707 al companiei braziliene 
Varig cu care va traversa Cl- 
ceanul în cursul nopții.

Echipa a venit cu avionul

Adunări 
în cluburile 

sportive

LA CRIȘUL ORADEA
NUMAI TREI SPORTIVI

VIZEAZĂ
TITLUL OLIMPIC.
NU-I PREA PUȚIN ?

Crișul Oradea este unul din 
cluburile sportive de performan
ța în care saltul spre calitate a; 
pare, în ultima vreme, tot mai 
evident. In sprijinul acestei afir
mații trebuie luate în considerare 
promovările echipelor de lupte 
greco-romane și floretă bărbați 
In divizia A, prezența aproape 
an de an a echipei de șah la 
turneele finale republicane pre
cum și comportarea fotbaliștilor: 
lideri, la finele turultii, în divizia 
B, ei sînt ferm deciși să forțeze, 
în primăvară, ultimele redute 
pentru a reveni în prima divizie. 
Este de apreciat totodată că o 
reprezentantă a Crișului, Sorana 
Prelipceanu a cucerit titlul de 
campioană a țării la sărituri în 
apă și împreună cu Ildiko Csiki 
a făcut parte din lotul național 
de senioare. Alt exponent al clu
bului orădean, Kocsis, s-a numă
rat printre componenții lotului o- 
limpic de fotbal, iar o baschet- 
balistă. Ileana Ghiță, din cel na
țional de senioare.

Reține, însă, în același timp a- 
tenția, preocuparea tot mai vi
zibilă de a se urmări performan
ța într-o viziune ceva mai largă, 
lntr-0 perspectivă nu neapărat 
imediată. La această concluzie 
poți ajunge lesne urmărind ac
țiunea multor antrenori de la 
Crișul îndreptată către alcătuirea 
unor grupe de copii (15 cu 231 
de membri) și juniori (1.4 cu 174 
de componenți), la capătul unui 
proces foarte complex de selec
ție. care a însemnat trierea a 
mii și mii de elevi. Ulterior, prin- 
tr-o muncă de instruire care 
trădează infinite virtuți, antreno
rii Crișului au putut trăi — îm
preună cu sportivii lor — multe 
clipe de satisfacție echipa de 
minibaschet fete a ocupat locul I 
Pe țară și a promovat în divizia 
școlară și de juniori, înotătorii 
au cucerit nu mai puțin de 12 
titluri de campioni naționali, iar 
luptătorii 7 titluri la greco-ro
mane și unul la libere.

Așadar, rezultate menite să a- 
sigure secțiilor mature un per
manent schimb de mîine foarte 
valoros, să consolideze în ansam
blu acest club, să-1 facă cunoscut 
tot mai mult în principalele com
petiții autohtone.

Dar. mai departe, pe plan in
ternațional, cu ce realizări, cu

Tiberiu STAMA

PENTRU SAO PAULO
de la Praga unce a făcut o 
escală de o noapte ?i unde azi, 
Ia prînz, a sosit și jucătorul 
Dumitru, plecat mai tîrziu din 
București.

După ce Rapid va sosi, sîm- 
bătă dimineața, la Rio de 
Janeiro, va pleca imediat la 
Sao Paulo, de unde vă voi 
transmite primul reportaj 
transoceanic.

Marius POPESCU

Victor Stănculescu — 
antrenor in Tanzania

Zilele acestea urmează să 
plece în Tanzania fostul an
trenor al Progresului, prof. 
Victor Stănculescu, care va 
antrena — în virtutea unui 
contract semnat pe un an — 
echipa Young Africans din 
Dar-es-Salaam.

LIVIU COLCERIU — 
.,SECUND“ LA PROGRESUL

După cum sîntem informați de 
către conducerea clubului Pro
gresul București, prof. Liviu 
Colceriu (cîndva jucător al echi
pei din str. dr. Staicovicl; a fost 
numit antrenor secund la „A“.

PE
LA 
i

Beatrice
Huștiu
— 9 ani 
de patinaj
(din 14!).
două titluri 
și... o păpușă

în campionatul masculin de handbal

„TURNEUL DERBY-URILOR"
OFERĂ PARTIDE DRAMATICE

Astăzi meciul Steaua-,,U“ București in care campionii 
vor juca probabil fără Gruia

CLUJ, 29 (prin telefon de la trimisul nostru). Acest „tur
neu al derby-urilor“, cum pe bună dreptate l-au numit 
majoritatea tehnicienilor handbalului, nu a dezmințit pro
nosticurile. în Sala Sporturilor din Cluj, el a oferit chiar 
din prima etapă o suită de meciuri care mai de care mai 
interesante, mai dramatice. Sîmbâtă după-amiază (n.r. as
tăzi) este programat un alt derby — Steaua — Universita
tea București — dar, este posibil ca echipa campioană să 
joace fără Gruia, accidentat în meciul cu „U“ Cluj.

REZULTATELE REUNIUNII
DE VINERI

Dinamo București — Știin
ța Lovrin 22—14 ; Voința 
București — Dinamo Brașov 
1G—18 ; ' Politehnica Timișoara 
— Sport Club Bacău 18—18; 
Steaua — Universitatea Cluj 
15—14 ; Politehnica Galați — 
Universitatea București 17—28.

(Continuare in pag. a 3-a)

DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA LOVRIN 22—14 
(10—4). Cu toate că dinamo- 
viștii au prezentat o formație 
cu multe rezerve, ei au în
vins mult mai ușor chiar decit 
o arată scorul. Au marcat 
Moidovan 10, Bota 4, Nica 3

LUPTĂTORI ROMÂNI EVOLUEAZĂ ÎN SUEDIA

Papp 3, Smerea și Dinea — 
pentru Dinamo București, Lam
brecht 4. Niess 3, R. Schmid*
2, Riegelmayer 2, M. Schmidt, 
Espelschid și Koch — pentru 
Știința Lovrin. Au arbitrat i
1. Crețu și Gh. Crîsnic (Petro
șani).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 16—18 
(8—9). Odată cu această parti
dă a început serialul întîlni- 
rilor echilibrate, cu miză. In 
acest joc, în care s-au aflat 
față în față două echipe de 
valoare sensibil egală, scorul a 
evoluat pasionant, învingătoarea 
reușind să se contureze abia 
în ultimele 12 minu
te. Au înscris : Pali 4,
Schmidt 4, Messmer 3, Allies
3, Lechner 3, Radu și Hotnog 
pentru Dinamo Brașov, Nițescu 
3. Fabian 3, Anghel 3, Roșescu
2, D. Popescu 2, Lăpușan, Mu- 
reșan și Martini pentru Voin
ța București. Au condus VI 
Cojocaru și I. Mihăilescu (Cra
iova).

Un lot de luptători români va 
participa la cea de a V-a edi
ție a turneului internațional de 
lupte greco-romane de la Kli- 
pan (Suedia). Au făcut deplasa

rea M. Dumitru (cat. 52 kg), I. 
Păun (57 kg), S. Popescu (68 
kg), M. Vlad (74 kg) și N. Mar- 
tinescu (100 kg).

Călin ANTONESCU

(Continuarea în paq. a 4-a)

TOATE RECORDURILE

MONDIALE, EUROPENE Șl ROMÂNE

REUNITE IN ACEEAȘI PAGINĂ DE ZIAR
UN GRUPAJ STATISTIC SI DOCUMENTAR, D3 MAXIM INTERES, PENTRU 

TOȚI IUBITORII SPORTULUI
conținînd performanțele supreme la zi, cu numele realizatorilor lor, locul 

și data la care au fost obținute

MÎINE 31 IANUARIE ÎN SJJOftUl,

DE JUDO ALE ROMÂNIEI
Doi campioni europeni în formația U RSS

• PRIMA EDIȚIE A CAM
PIONATELOR INTERNAȚIO
NALE DE JUDO (tineret) ALE 
ROMÂNIEI ÎȘI INAUGU
REAZĂ ÎNTRECERILE AS- 
TAZI, ÎN SALA FLOREAS
CA DIN CAPITALA. Iată, de 
altfel, programul complet al 
competiției : ASTAZI, de la 
ora 16, festivitatea de deschi
dere, meciurile tururilor I, II 
și III. MÎINE, de la ora 10, re
calificările, sferturile de fina
le, semifinalele și finalele.

• Federația română de judo 
va decerna primilor trei cla
sați la fiecare categorie, fru
moase trofee : cupe din cera
mică neagră, 
chete.

• Studioul 
va transmite 
nică, de la ora 12,30 la 13,30, 
întrecerile semifinale și finale.

• Ieri au sosit la București 
loturile Ungariei, U.R.S.S., 
Bulgariei, Cehoslovaciei și 
R.D. Germane.

• Reprezentativa . U.R.S.S 
are în componența ei, printre 
alții, pe campionii europeni de 
la Bordeaux (1970), Alexei 
Voloșov (cat. 70 kg.) și Oleg 
Vakulenko (cat. +93 kg). Va
kulenko a cucerit titlul conti
nental (la juniori) și în 1969,

• Bulgaria a comunicat 
chiar de la sosirea în Capitală 
echipa pe care o va alinia:

medalii și pla-

de televiziune 
în direct, dumi-

Z. Osmanov (cat. 63 kg), I. A- 
postolov (cat. 70 kg), G. Panov 
(cat. 80 kg), ~ 
93 kg) și Al. 
+ 93 kg).
• Ultimii 

polonezi, vor sosi astăzi, la ora 
7,30, și vor fi prezenți la fie
care categorie cu doi concu- 
renți.

• Din reprezentativa R.D. 
Germane care va alinia la 
unele categorii cîte 2 și chiar . 
3 concurenți, face parte 
campionul european K. 
ber (cat. 93 kg).

• Aseară, Ia ședința 
nică, s-au făcut și tragerile 
la sorți. Iată cîteva partide 
ale sportivilor noștri din pri
mul tur : cat. 63 kg : L. Mol
dovan — Z. Osmanov (Bul
garia), FI. Cireș — K. Tau 
(R. D. Germană) ; cat. 70 
kg : D. Hîrșan — V. Nevzo
rov (U.R.S.S.), Al. Toth — 
M. Keserii (Ungaria) ; cat. 80 
kg : M. Florea — T. Rohlich 
(R. D. Germană), L. Pali — 
Al. Voloșov (U.R.S.S.) ; cat. 
93 kg : D. Alexandru — B. 
Kirkov (Bulgaria), FI. Secu 
— G. Quitter (R. D. Germa
nă)

B. Kirkov (cat. 
Alexandrov (cat.

oaspeți, sportivii

Și 
We-

teh-

Gh. 
(K.

și cat. +93 kg : V. Pîrvu 
O. Vakulenko (U.R.S.S.), 
Heldsdolfer — D. Quick

D. Germană).
Costin CHIRIAC

LUCIUL GHEȚII,
6 DIMINEAȚA...

Beatrice Huștiu se antrenează pentru 
asistată de antrenor și de

„europene"
o... păpușa I

*
Ieri, la puțin timp 
după sosire, for
mația Uniunii So
vietice a efectuat 
un antrenament in 
sala de sport de 
la „23 August". 
Iată-l, in imaginea 
realizată de foto 
reporterul nostru 
V. Bageac, pe 
„greul" Oleg Va
kulenko finalizind 
o spectaculoasă 
roată in jurul u- 
merilor (kata-gu- 
rumaj.

i

Pe Beatrice am găsit-o la 
patinoar, la acea oră nesigură 
la care zorile luptă încă cu 
noaptea, cină zglobiul „Bună 
dimineața, copii" mai are mult 
pină să răzbată in aparatele 
noastre de radio.

Venise de la 6,00. străbătind 
jumătate din București, traver- 
slnd din Drumul Taberei pină 
la „23 August", drum cit să 
mănincl o pline...

Așa vine in fiecare zi, gră- 
bindu-se apoi spre lecții, in- 
ghesuinău-se in tramvaie.

Văzind-o din înaltul tribunei 
— nălucă plutind peste gheață, 
grație coborită parcă din ireal 

—mă gindeam că regimul a- 
cesta (ore poate prea matinale, 
gheață proastă, tăiată de o gră
madă de copii in căutarea ta
lentului) nu este cel mai fericit 
pentru micuța campioană ce va

reprezenta, alături de Gheorghe 
Fazekas. patinajul artistic ro
mânesc la campionatele euro
pene ce încep sătptămîna viitoa
re in Elveția.

Dar in sinea mea parcă mă 
dumiream, zicîntiu-mi că or fi 
știind cei in mustiră — oame
nii federației, nu-i așa ? — ce 
trebuie să facăt. ce trebuie să 
fie. . .

★

Da marginea gheții, Beatrice 
mă privește cu ochi mari, cli
pește des. ferindu-și cîrliontii 
blonzi ce-i acoperă chipul îm
bujorat.

îmi spune că se antrenează 
zilnic, cite două-trei ore, că

Ovidiu IOANIȚOAIA
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mul modern își construiește, cu o ciudată bucu
rie, propriile-i... capcane. Devine, uneori, dușma
nul lui însuși tocmai prin faptul că-și sufocă 
viata cu comodități.

S-a declanșat pe mapamond o cursă nebu
nească: fiecare își dorește automobilul său. Să

facă din locuință numai trei pași pînă la această casă 
mobilă care să-l poarte, cu herghelia sa de cai putere, 
pînă la altă casă — birou, atelier, laborator. Apoi, pe 
aceeași cale, revine în fotoliul așezai în fata televizoru
lui, lîngă masa de scris sau lampadarul care-i luminează 
filele cărții. Și orele trec. Caruselul comodifăților ne 
poartă cu exactitate de ceasornic pe aceleași coordonate, 
ne învîrte în același cerc din care nu dorim pur și sim
plu, să ieșim, cu toate că-i simțim atmosfera poluată, no
civă.

Vicisitudinile războiului, lungile sale perioade de obliga 
torii restrîngeri, ne-au declanșai un nou reflex: dorința 
de a ne alimenta cu nestăvilită abundență. Q transmitem 
si copiilor noștri pe care-i îndopăm cu forța. Ne lăudăm 
cu obezitatea noastră, privim cu satisfacție tendința celor 
mici spre o timpurie deformare fizică. îi obligăm doar 
să învețe și să monînce, să măriînce și să învețe, piemiul 
pentru performante în aceste domenii, ce au devenit te
luri, fiind o oră sau două îh fata „micului ecran*. Soco
tim pierdere de timp, ireparabilă, orice hoinăreală prin 
parcuri, fiecare oră petrecută în tovărășia mingii.

Lumea de la sfîrsitul celui de al XX-lea secol este a 
marilor cuceriri științifice. Se nasc discipline noi, compli
cate, care să descifreze și mai complicatele sensuri ale 
lumii. Există o foame perpetuă de informații. Angaiati 
în acest vîrtej, nu vrem să scăpăm nimic. Citim (și bine 
facem), urmărim cu înfrigurare presa, radioui, televiziu
nea, ne angajăm în lungi discuții. Omitem insă un lucru-, 
să ne ordonăm programul. Ne micșorăm fără știință nu
mărul orelor de odihnă, excludem sau ignorăm alte pre 
ocupări binefăcătoare deopotrivă pentru minte, șl pentru 
trup, ne construim cu mîini proprii capcane în care ne 
aruncăm orbește.

Cineva a sintetizat toate aceste mari vicii ale vieții 
omului modern' în trei cuvinte : sedentarism, sunraalimen- 
tație, surmenaj.

A denumit acest triplu S dușmanul, marele dușman co
lectiv al omului. în esență are dreptate. Am vrea să-l 
completăm, afirmînd, că, de fapt,, omul este uneori duș
manul lui însusi. Fugind de mișcare, ignorînd izvoarele de 
sănătate care sînt muntele, marea și stadionul, neordonîn- 
du-și programul de viată pentru a face permanent loc 
exercițiului fizic, el, omul modern, ăste de vină, triplul S 
fiind doar consecința nechibzuinței sale.

Hristache NAUM
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(iSontinuare în pap. a 2-a)

Momente de tensiune pentru hocheiștii echipei Bucureștiului... Antrenorul secunafi Fțamaro- 
pol și „caschetele albe" urmăresc cu răsuflarea tăiată întrecerea de pe gheață! 1,

CIUCUL PALPITĂ INTENS PENTRU HOCHEI
I

Turneul internațional „Cupa F. R. H." programează jocuri de mare atracție
M. CIUC, 29 (prin telefon, 

de la trimisul nosru).
Confratele Zoltan Morvai, 

de la ziarul local „Harghita11, 
socotea ziua de joi drept mo
mentul de altitudine maxi
mă al interesului declanșat 
în jurul turneului internațio
nal de hochei din localitate. 
Dar iată că vineri — întor- 
cîndu-mă după o scurtă ab
sență — am regăsit orașul

palpitînd tot atît de puter
nic pentru competiția dotată 
cu „Cupa Federației1, capa
citatea patinoarului dovedin- 
du-se insuficientă.

învățasem cîndva, la geo
grafie, că depresiunea în ca
re a fost așezat orașul M. 
Ciuc ar constitui polul fri
gului de la noi, un fel de 
Verhoiansk al României Bă- 
trînii povestesc, chiar, despre

gerul de pomană cînd cră- 
pau pietrele, iar școlile se 
închideau pentru multe zile. 
Acum însă, aici este o iarnă 
de miere, cu soa re dulce, iar 
hala patinoarului pare să .fie 
singurul loc undei este înbr-u- 
devăr frig. Specialiștii cane 
au proiectat palsdul de ghea
ță afirmă că în. incinta lui 
se va patina cam 10 luni pe 
an. într-un treejut nu prej

îndepărtat jucători străluciți 
luau drumul Bucureștiului în 
căutare de gheață artificială. 
Nu este exclus ca în viitor 
fenomenul să se petreacă în 
sens invers... Și, acum, despre 
gala de aseară. Echipa Bucu
reștiului a avut zi liberă. O 
parte dintre jucători și-au 
petrecut-o la Tușnad, unde 
se află cazat lotul, alții au 
venit în Miercurea Ciuc. pen
tru a-j studia pe candidații 
prezumtivi la primul loc — 
jucătorii din Bratislava Re
uniunea de vineri după-amia- 
ză a beneficiat de aceeași a- 
sistență record, cam 3.500 de 
spectatori...

BUDAPESTA — M. CIUC 
ȚȚ_5 (3_3z 2—2, 6—0)

Echipa locală a condus cu 
3—1 și 5—3 (!), lăsînd im
presia că va furniza surpri
za turneului. Jucătorii din 
Ciuc s-au prezentat mult 
mai bine decit in partidele 
anterioare luptîtțd cu ardoa
re și ambiție. Din păcate. în 
finalul meciului — ea și 
cu o zi înainte — resursele fi
zice i-au părăsit, ei rămînînd 
la discreția adversarilor. Au 
înscris Menyhard (3) Klink 
(2), Szitva (2), Horbath, Ba- 
linth, Gogolak si Treplan pen
tru Budapesta, Fodorea (2), 
Csiszer, Boldescu și Pop. Au 
condus A. Anghelov (Bulga
ria) și S. Baștiuga (Ceho
slovacia).

BRATISLAVA — SOFIA 
7—4 (1—0, 3—3, 3—1)

Au marcat pentru Bratisla
va : Ziska, Srliga. Misoveă, 
Krcka, Suviar. Korvin, Cisar 
.și Hristov (3) și Dimitrov 
pentru Sofia. în clasament 
conduce Bratislava cu 4 p, 
urmată de București și Bu
dapesta cu 3 p.

Vaieriu CHIOSE

In programul de azi : ora 
1 (5,00 București — M. Ciuc, 
ora 18,30 Bratislava — Bu
dapesta.
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DIMENSIUNI SPORTIVE ÎN ANII CINCINALULUI

SPORTUL ROMÂNESC ȘI-A CONSOLIDAT 0 
VASTĂ REȚEA DE TEHNICIENI SI ANIMATORI

SĂ ÎNCURAJĂM MECIURILE PENTRU CLASAMENT!

Sportul românesc este un 
angrenaj cu mișcarea declan
șată și întreținută de către 
oameni cu diverse speciali
zări, oameni implicați în 
acest mecanism, în postură 
de forțe dinamice. Cantitatea 
si calitatea acestor forte re
prezintă, alături de baza 
materială si de alți cîtiva 
factori, unul din termenii 
f"Mnmenta!i de care depinde 
cantitatea mișcării noastre 
snor^ive. Antrenorii, profeso
rii de educație fizică, arbi
trii. instructorii activiștii vo
luntari. medicii, cercetătorii 
științifici de profil etc sînt 
nuclee în jurul căreia gravi
tează activitatea pe verticală 
si . orizontală, de enereia si 
vitalitatea lor depinzînd în 
nroporții decisive eficacita
tea soortului nostru de masă 
si de performanță. Planul 
cadrelor de care ne ocupăm 
a evoluat și el în anii cin
cinalului. Selecția, pregătirea, 
•oerfecționarea și utilizarea 
lor sînt factorii pe baza că
rora conducerea mișcării 
sportive a elaborat treptat o 
concepție și un sistem de 
lucru.

PROFESORUL
DE EDUCAȚIE FIZICĂ 

PRIMUL SUPORT AL 
MIȘCĂRII SPORTIVE

La sfîrșitul cincinalului, în 
școlile și universitățile noa
stre aproape 5 000 de oameni 
specializați predau educația 
fizică. Numărul acestora e 
în permanentă creștere, in
fluența lor, de asemenea, de
oarece ei reprezintă cel mai 
întins corp de tehnicieni 
care vitalizează atît sportul 
de masă cît și sectorul eli
telor. prin nm»ăr și prin 
calificare.

Omologarea profesorului 
de educație fizică drept ele; 
ment cardinal al mișcării

me și să supravegheze pe 
practicantul fără pretenții 
pentru realizarea performan
țelor. Deoarece se observase 
la un moment dat că repar
tizarea lor teritorială e ne
omogenă. din 1967 încoace 
au fost întreprinse acțiuni 
menite să pregătească un 
minimum de instructori pen
tru fiecare localitate și aso
ciație sportivă.

de cavaleri aiximativ 1400 
fluierului.

In același timp 
luate măsuri pentru califi
carea cu precădere a foștilor 
sportivi 
pentru 
distinși prin curaj, 
și onestitate.

au fost

de performanță, 
lansarea arbitrilor 

pasiune

400000

O categorie de oameni pa
sionați de treburile sportului, 
categorie numeroasă, sinceră, 
pricepută, vrednică 
teresată, categorie 
care nu se poate, 
nivelul federațiilor,

și dezin- 
fără de 
nici la 

al consi-

• 2829 antrenori recent calificați și 33

cursuri de perfecționare • Profesorii de edu
cație fizică și antrenorii intens promovați spre

forurile de conducere a sportului • 100 000
ANTRENORUL — CATE
GORY PROFFSIONALĂ 

TN PLIN PROCFS 
DE AMELIORARE

de instructori și 400000 de activiști volun

OPORTUNITATEA CERCE
TĂRII ȘTIINȚIFICE

O problematică vastă care 
invită din ce în ce mai mult 
la înțelegeri profunde și la 
unghiuri de vedere care să 
integreze și să utilizeze da
tele atîtor discipline limi
trofe sportului a convins la 
un moment dat că mișcarea 
noastră sportivă are nevoie 
de un centru de cercetări 
științifice propriu.

Unitatea a fost înființată 
în 1967 și de atunci ea ș-a 
remarcat prin lucrări initia
te în jurul unor întrebări 
importante pe care practica 
le ridica tehnicienilor. Cen
trul de Cercetări Științifice 
pentru Educație Fizică și 
Sport a clarificat o serie de 
aspecte metodice de primă 
importanță și a oferit pentru 
' ■ celor

de

Timidă încă, fiind la în
ceput, reacția lumii pugilis
tice tinde să corespundă tot 
mai mult 
din clipa cind ani publicat 
clasamentul primilor III bo
xeri români Ia toate catego
riile, anunțind totodată că 
vom reîntocmi aceste ierarhii 
în fiecare trimestru. Fiind 
prima tentativă de acest fel 
este posibil ca în clasamen
tele noastre să se fi strecu
rat inexactități, precum este 
sigur — așa cum se întîm- 
plă de obicei cu orice fel de 
ierarhizare — că listele noas
tre au stîrnit fie nemulțumiri,

intențiilor noastre

fie contestații. Aceste ipoteze, 
învederate de... noi chiar din 
momentul însăilării clasamen
telor, nu ne-au produs prea 
mari îngrijorări întrucît pri
mul nostru scop a fost toc
mai de a trezi rivalitățile 
sportive, de a alimenta în rîn- 
durile boxerilor și ale antre
norilor lor ambiția de a pro
gresa, de a urca pe scara 
ierarhică. Nu în ultimă in
stanță ne-am gîndit tocmai să 
dăm prilej de contestație (nu 
de dragul ei), stimulînd or
ganizarea de revanșe, de me
ciuri menite să schimbe or
dinea valorilor.

Din 1966 pînă în 1970 au 
fost calificați pentru diverse 
ramuri sDortive 2829 antre- 

majoritatea foști spor- 
____ superioare.

nori, î ‘ 
tivi de categorii 
1075 dintre aceștia au dobîn- 
dit această calitate frecven
tând institutul sau facultățile 
de educație fizică, iar 
lalti. absolvind cursuri 
Hale cu durată de 1 
In 1969 s-a înființat școala 
snecială postlieeală de antre
nori cu durată de doi 
modalitate specifică de șco
larizare, preconizată și aștep 
tată cu mare interes.

Adîncîrea gradului de pro- 
fos tonalitate a antrenorilor a 
fr>st o preocupare de primă 
linie, numai în 1969 și 1970 
organtzîndn-se pentru ei 33 
de cursuri în vederea perfec
ționării la care au participat 
1 mo <1e invitați.

Paralel eu aceste realizări 
se cuvin subliniate preocu
pările pentru elucidarea drep
turilor si îndatoririlor ace
stor profesioniști, pentru asi
gurarea stabilității și crește
rea autorității lor, preocu
pări mai vechi, materializate 
în instituirea contractului tip 
de-angajare 
cum și în 
funcțiohare 
definitivat 
Aceste elemente, succint pre
zentate. demonstrează ampli
ficarea influenței antrenori
lor. precum și adaosul de 
prestigiu dobîndit de acea
stă profesie prin statutarea 
ei socială

cei- 
spe- 
an.

ani.

(1. I. 1968), pre- 
regulamentul de 
al antrenorilor, 
în anul 1970.

întrecerile școlilor sportive

100 DE CANDIDAȚI

IA PERFORMANTĂ

Sa! a de jocuri de la stadio
nul Ciulești din Capitală a 
devenit de ieri dimineață are
na unei deosebit de disputate 
întreceri de atletică grea: 
finalele campionatelor școlilor 
sportive la lupte. Peste 100 de 
juniori, din 10 școli sportive 
eu secții de lupte din Bucu
rești, Constanța, Galați, Arad, 
Brașov, Sibiu, Odorheiul Secu
iesc. Iași. Timișoara și Craiova 
se întrec pentru titlurile de 
campioni. în jurul celor două 
saltele, pe care își etalează cu
noștințele tehnice viitorii per
formeri, era o agitație, o gale
rie cum numai colegii de în
trecere pot s-o facă. Aplauzele 
și exclamațiile nu se opreau 
decît o dată cu gongul final a! 
meciurilor. Printre concurenți 
am zărit și figurile unor an
trenori cunoscuți, cum sînt 
brașoveanul Valeriu Bularca, 
craioveanul Hie Marinescu, 
eonstănțeanul Constantin O- 
fițerescu, bucureștenii Marin 
BelUșica și Vasile Pătrașcu, 
tehnicieni care îndrumă pașii 
acestor tineri luptători.

în meciurile primului 
cei mai tehnici și-au impus su
perioritatea. cîștigînd înainte 
de limită prin tuș. Au fost în
să și încleștări de nouă minute 
unde cumpăna arbitrilor nu 
s-a înclinat nici într-o parte, 
dictînd egalitate perfectă. 
Ne-au plăcut cum au evoluat 
tinerii I. Voicu, V. Pop (Bra
șov), A. Kiss (Sibiu). C. Stan 
(București). B. Ghencea (Cra
iova), I. Tirizică (Constanța) 
— la greco-romane, Gli. Do- 
bronel (Brașov), O. Cobzarii 
(București), I. Illihor (Iași). A. 
Kalapacs (Odorhei) și V. Flo- 
rescu (București.

întrecerile continuă azi și 
mîine

tur,

tari de-a lungul magistralei sportului nostru 
• Centrul de cercetări științifice pentru edu-

cație fizică și sport la începutul ofensivei
® Tehnicienii au la dispoziție o documentare

excelentă

sportive este un proces în 
continuă evoluție. O tendință 
similară se manifestă și în 
cazul antrenorului. Aceste 
două categorii de specialiști 
au fost intens promovate în 
ultimii ani spre etajele su
perioare ale sportului nostru. 
Cu prilejul alegerii organelor 
conducătoare sportive efectu- 
nte în anii 1966, s-a urmărit 
și realizat o ascensiune mar
cantă a specialiștilor. în 
comparație cu situația dina
inte de 1965, gradul de pro
fesionalizate al rețelei de or
gane locale pentru educație 
fizică și sport a sporit sub
stanțial, 
cît și 
buri 
etc.

liilor șl comisiilor de tot 
felul, nici la nivelul asocia
țiilor sportive dependente de 
sindicate, U.T.C. și organiza
ția de pionieri, este acea 
impresionantă falangă consa
crată sub numele de activul 
obștesc. Perioada 1966—1970 
a fost marcată de articula
rea mai precisă a masei ace
steia de aproximativ 400 000 
de voluntari ai sportului la 
toate problemele esențiale, de 
sincronizarea ei cu liniile 
preconizate pentru evoluție 
etc.

atit Prin selecție, 
prin consfătuiri, schim- 

de experiență, instruiri

PENTRU FORMAREA 
ARBITRILOR...

documentarea tuturor 
interesați o literatură 
specialitate excelentă

Pattersson a fost foarte afectat de moartea prematură a 
jvsumiui sau învingător, Sonny Liston. ..îmi pare rău“ — a spus Pat
tersson, care urma să-1 întîlnească a treia oară. Liston îl făcuse de 
două ori k.o. pe Pattersson în mai puțin de 6 minute, qîț au durat 
două runduri ale meciurilor lor. La aflarea veștii că Liston a murit 
în condiții misterioase, fostul campion al greilor,, celebrul Joe Louis a 
declarat : ..Regret foarte mult. Liston avea totuși un sttflet bun. El 
nu avea însă la bază o educație solidă". Intr-adevăr, Liston fusese 
închis pînă la vîrsta de 38 de ani de aproape 20 de ori. El era un 
..refractar", mai ales cînd se afla “ J"e’---- "* **’—
doi ani, el adoptase un copil din

• Antrenorii Ion Popa și Al. 
Vladar vor conduce, cu începere 
de la 1 februarie, la București, 
un curs de perfecționare rezer
vat antrenorilor din întreaga iară. 
Sugerăm celor doi antrenori să 
insiste asupra luptei corp la corp, 
armă care se pare că a cam dis-

• Din Brăila ni s-a comunicat

• Floyd 
fostului său

sub influența alcoolului. In ultimii 
Suedia.

din arsenalul boxerilor 
Ar fi recomandabil ca la 
cursuri să fie prezențl și

INSTRUCTORUL 
Șl SPORTUL 

PENTRU TOTI

Sînt două noțiuni legate, 
deoarece structura sportului 
nostru de masă 
concepută îneît se . , 
cu precădere, din punct de 
vedere tehnic, pe o rețea 
compusă din instructori, din 
oameni cu un anumit grad 
de pregătire asimilat, în 
stare să orienteze, să îndru-

e astfel 
sprijină

...au 
prinse 
mii 5 
reușit _ 
valideze numărul de arbitri 
necesar pentru activitatea 
competițională a fiecărei ra
muri sportive. Ameliorarea 
continuă a randamentului 
acestei categorii de specia
liști în sport a fost urmărită 
cu asiduitate, fapt exprimat 
în cele 35 de cursuri de 
perfecționare organizate din 
1966 pentru perfecționarea 
arbitrilor, absolvite de apro-

fost gîndite ți între- 
multe acțiuni în ulti- 
ani. Federațiile au 

să pregătească și să

ÎN SFÎRSIT, 
MEDICINA SPORTIVĂ 
între anii 1966—1970, re

țeaua de medicină sportivă 
s-a dezvoltat și 
rînd, în prezent, 
dre medicale 
specializare.

★
Rememorînd datele 

sus se poate formula 
ficiul sportului românesc a 
fost mai bine susținut în ul
timii 5 ani de o vastă rețea 
de tehnicieni cu profil divers. 
Pe lingă sporul numeric am 
semnalat pe scurt cîteva 
dintre acele permanențe ini
țiative și acțiuni desfășurate 
în vederea adincirii capaci
tăților profesionale. Consiliul 
Național 
Fizică și . ___
Ministerul lnvățămîntului au 
construit un sistem din ce în ce 
mai bun, mai dens, prin 
care trec anual tot mai multi 
specialiști în scopul infor
mării și menținerii în actua
litate. La modalitățile folo
site în interior trebuie să 
mai adăugăm că în ultimii 
ani peste 60 de profesori, 
antrenori și medici au par
ticipat la schimburi de ex
periență efectuate peste ho
tare. cu specialiști reputați.

Scurta noastră retrospec
tivă subliniază, de fapt,'! că 
sportul românesc are în pre
zent un sistem propriu adec
vat și eficace de pregătire și 
perfecționare a cadrelor. Este 
in ultimă instanță cea mai 
remarcabilă realizare obținu
tă în această direcție, prin- 
tr-o întreagă gamă de efor
turi lucide, întreprinse în ul
timii 5 ani.

Romulus BALABAN

ea,
145 

în

numft- 
de ca- 
această

de mai 
că edi-

pentru Educație 
Sport precum și

C P L REGHIN
REALIZĂRI Șl

Despre Fabrica ae articole spor
tive și ambarcațiuni din cadrul 
Complexului pentru prelucrarea 
lemnului Reghin, sau, pe scurt. 
C.P.L. (fost C.I.L.), auzisem mul
te lucruri așa că. în urmă cu 
cîteva zile, am făcut o vizită 
făuritorilor de bunuri necesare 
sportului, pentru a afla acum la 
începutul anului, noutățile pe 
care ni le-au pregătit, dar și rea
lizările și... eșecurile din anul.tre- 
cut. Am discutat cu directorul 
complexului, ing. Emil Moldovan 
și cu șeful Fabricii de articole 
sportive și ambarcațiuni, ins. 
Andrei Gencsi. Am vizitat, apoi, 
halele în care se nasc bărcile, 
sehiurile. săniuțele, mesele de te
nis șl de șah, rachetele, spalie
rele, bîrnele. caii și caprefle de 
gimnastică, arcurile pentru tir și 
multe alte articole sportive, no- 
tîndu-ne o sumedenie de lucruri 
interesante despre trecutul, pre
zentul și viitorul acestei fabrici 
pe care vom căuta să lfe prezen
tăm și cititorilor noștri,

RACHETE ÎN PLUS, 
SCHIURI TN MINUS...

De la bun început Socotim ne
cesară o incursiune îh lumea ci
frelor planificate și realizate de 
întreprindere. în cirfcinalu) care 
a trecut. C.P.L. a lansat pe pia
ță 80 de noi articole sportive șl 
ambarcațiuni. Treciftd la con
cret, vom enumera cîteva cifre, 
pe sortimente (prințul număr re- 
prezentînd cifra planificată, iar al 
doilea cea realizată, livrată). Să
niuțe : 99 800 — ții 300 : rachete 
tenis : 4 770 — 5 200 : crose ho
chei : 11910 — 13000 : arcuri de 
tir : 720 — 800 etc. Deci un mare 
procentaj de depășire a planu
lui. Și totuși au existat articole 
la care cifra planificată nu a 
fost realizată. Esle vorba de pro
ducția schiurilor teî 000 — 25 000 !). 
precum si de câa a meselor de 
tenis (710 — 670).

Și, firesc, ne-am interesat care 
au fost cauzele neîndeplinirii pla
nului la respectivele articole, cu 
atît mal mint "" “
de schiuri s*a 
ficlentă pentru 
terne.

In
nis, 
s-a 
fost 
nelul de plop), la schiuri dificul
tățile au fost mult mal mari și 
mal complexe, ele datorîndu-se, 
în bună măsdră, utilajului Insu
ficient și demodat. (în mare par
te) de care dispune fabrica.

De altfel, această problemă este

Cu cit producția 
dovedit a fi insu- 
cererile pieței in

vreme ce 
nerealizarea 

datorat întîrzlerll cu care a 
primită materia primă (pa-

la mesele de te- 
cifrei propuse

T. RABȘAN

TINERETUL ÎN CEHOSLOVACIA Șl R. F. G.
bruarie, la campionatele inter
naționale ale Cehoslovaciei de 
la Marianske Lazne, iar apoi 
în zilele de 27 și 28 februarie, 
la campionatele europene de ti
neret pentru boburile de 2 per
soane. competiție ce a fost mu
tată — din pricina condițiilor 
atmosferice neprielnice — de 
la St. Moritz la Konigssee (pis
tă artificială).

Lotul de tineret al 
românesc, format din 
Eugen Bogdan. Ion Stoian și 
Constantin Vulpe, frinarii Ion 
Juncu, Ștefan Panaitescu și Pe
tre Lospă, are un bogat pro
gram international în cursul 111- 
nii februarie. Sub conducerea 
antrenorilor Tita Radulescu și 
Constantin lovan, lotul acesta 
Va participa, între 13 și ii fe-

bobului 
piloții

părut
noștri, 
aceste._ ____ ,r„ x_____
cei mai buni arbitri, care în ul
timul timp s-au obișnuit să sanc
ționeze lupta corp la corp, dic
tînd deseori despărțirea.

v -urni xjianCT o - ------------- știrea că talentatul pugilist localnic
Cornel Gutui (ușoară), învingătorul lui Antoniu Vasile (Dinamo), se 
pregătește cu o mare atenție. El l-a provocat la un meci. amical pe 
campionul european Calistrat Cuțov, care deține centura națională la 
ușoară. Meciul se va disputa după încheierea pregătirilor lotului re
publican de la Păltiniș.
• Cu prilejul turneului între

prins de clubul Nicotină Iași în 
Italia celebra galetă „11 Resio 
del Carlino" din Bologna îl ca
racteriza astfel ■ pe pugilistul 
Gheorghe Călin : „de clasă in
ternațională, bine pregătit, cu un

• Federația unională de box a -- *- ~ '-- A «v» oii rotii

încheierea pregătirilor lotului re-

bagaj tehnic impresionant. Călin 
ne-a demonstrat lovituri date în
tr-o manieră rar văzută pe rin
gurile noastre. Multi dintre spec
tatori l-au botezat, și nu pe ne
drept, „profesorul".

$ r LUCiClția mkxv.am.» ---------- — stabilit ca întrecerile campionatelor
U.R.S.S. să se dispute în cursul lunii martie, înaintea 
europene. Campionii unionali vor fl în mod automat 
prezentatlva care va face deplasarea la Madrid.

a Fostul campion european, spaniolul Josd Manuel
va boxa, la 5 februarie, la Frankfurt, cu s.emlgreul 
Prebeg.

campionatelor 
Incluși în ra-

Ibar „Urtaln" 
Iugoslav Ivan

Intențiile noastre au dat 
roade. Alături de cîteva vesti 
acum cunoscute (privind m 
special meciurile în provin, ie 
ale greului Ion Alexe). iată 
că ne parvine o nouă știre. 
Boxerul Dumitru Găinaru. o- 
cupînd locul 10 în clasamen
tul nostru pentru categoria 
mijlocie, l-a provocat pe Ni- 
colae Moț (locul 8). în urma 
acordului intervenit între clu
burile Crișul Oradea și Mo
torul Arad, meciul va avea 
ioc mîine ia Oradea (Preci
zăm că la finalele campiona
telor naționale, Găinaru a 
fost învins în turul prelimi
nar de finalistul Năstac, iar 
Moț, după ce l-a învins pe 
băimăreanul Man, a pierdut 
greu în sferturi de finală in 
fața rapidistului Tecuceanul.

Exemplul de mai sus arată 
o bună înțelegere a spiritu
lui întrecerii într-un sport ca 
boxul- Așteptarea exclusivă a 
ocaziilor oficiale de a urca în 
ring nu este în măsură nici 
să satisfacă ambițiile unui 
boxer și nici să asigure o ac
tivitate pugilistică mulțumi
toare, raportată mai ales la 
masa de simpatizanți pe care, 
fără un puternic reviriment, 
boxul îi va pierde.

Repetăm apelul pe care 
l-am mai lansat către sec
țiile de box, către antrenori, 
de a ne anunța intențiile e- 
levilor lor sau chiar meciu
rile stabilite în vederea unei 
eventuale modificări a clasa
mentelor la începutul trimes
trului II. Asemenea anunțuri 
ne-ar da posibilitatea să sus
ținem și publicita respective
le gale. De altfel, s’item in
formați că și Admi- .rația de 
Stat Loto-Pronosport caută o 
formulă de stimulare compe
titivă, prin instituirea unei 
centuri (după modelul centu
rii „Sportul"). Considerăm că 
orice intenție, orice 
vă în acest sens este 
nită pentru viitorul 
românesc.

inițiati- 
bineve- 
boxului

(vib)

n Echipa Farul Constanța a 
fost invitata să evolueze în Ita
lia în a doua jumătate a lunii 
februarie. “ " '
care s-au comportat 
în toate turr.rclc 
la care au participat pînă acum, 
•se pregătesc intens In vederea a- 
cestui eveniment. Se pare că 
după demonstrația dinamoviști- 
lor, boxerii români sînt din ce 
în ce mai apreciau în Italia. 
Așn se explică noua invitație -a 
cluburilor din Reggio Emilia, so
liciting ca Farul să evolueze aici 
unde locuiește ex-campionul eu
ropean Gino Bondavali. Turneul 
este prevăzut pentru 15—29 
bruarie.

Boxerii constănțeni, 
remarcabil 

turneele internaționale

fe-

H, 
u-

e Președintele A.I.B.A., R. 
Russell, a declarat în cadrul 
nel conferințe de presă, care a 
avut loc la Londra, că se studia
ză posibilitatea ca la viitoarele 
ediții ale Jocurilor Olimpice tur
neul pugilistic să reunească mai 
puțini partlcipanțl ca la Ciudft'd. 
de Mexico. Dl. Russell a demons
trat, pe bună dreptate, că prac- I 
tic,'
403
două săptămîni șl devine isto
vitor atît pentru partlcipanțl cît. 
și pentru spectatori. El a arătat 
că se preconizează ca flecare 
țară să fie acceptată cu maxi
mum 7 sau 8 pugillști.

Paul OCHIALBI

PE LUCIUL GHETII9

(Urmare din Pag. 1) ori. îi cunosc fiecare

speră să faci în Elveția o fi
gură mult mai bună decît. anul 
trecut, la Leningrad, cind era 
„o debutantă speriată. Speriată 
de mulțimea spectatorilor, de 
tumultul concursului si... dacă 
vreți... de înălțimea sălii I Zău 
așa, tare, mai era înaltă sala 
aceea..

— Ce ti-ai ales pentru „li
bere" ? — o întreb.

Suride. Face un gest cu mina 
și se repede sțrrț mijlocul în
tinderii lucitoare.

atîtea 
notă,— Spune-mi, Beata, 
dintre note crezi că 
cazi ?!

la 
ai

de

care 
să...

loc ! 
foar-

fl

o participare- de pest^r.^;pu
de boxeri, turneul durează

PE RSPECTIVE

să verifice trăinicia schiului...Nu plrtia, ci mașina trebuie
a fi

pe cale de a fl rezolvată, urmînd 
ca, în foarte scurt timp, să fie 
importate o serie, de mașini mo
derne, care să permită — o dată 
cu sporirea cifrei de schiuri fa
bricate — asigurarea unei calități 
foarte bune.

In ceea ce privește prototipul 
de Schiuri „Bebe“, destinat copi
ilor, dar respins de contractanțl 
din cauza prețului prea mare 
(130 lei), acesta a fost modificat, 
legăturile de piele fiind înlocuite 
cu altele din material plastic, iar 
procesul tehnologic mult simpli
ficat, urmînd ca ..Bebe" să a 
anul acesta pe piață la un 
convenabil.

CERERI MASIVE 
PE PIAȚA 

INTERNAȚIONALA
Faptul că cifra propusă

realizată prin export pentru 1*70 
(5.8 milioane lei) a fost aproape 
dublată, livrlndit-se articole spor- 
ttve în valoare de 10 milioane 
lei, ne edifică din plin asupra 
interesului și aprecierii cu care 
sînt privite produsele C.P.L. și 
peste hotare. Interesant de sub
liniat : țări cu industrii puterni
ce în această ramură, ca R. F. a 
Germaniei, Austria. Danemarca. 
Olanda și Anglia importă de la 
Reghin schiuri, săniuțe, 
cațluni de performantă 
ment etc.

După 
Andrei 
nul de 
prevede 
cifre —
de ambarcațiuni, 
dește că cererile sînt mari tar 
aprecierile corespunzătoare.

ANUL ACESTA —
10 ARTICOLE SPORTIVE 

ÎN PREMIERA

ambar- 
și agre-

cum ne-a spus 
Gencsl
export
— ți
130 000

inginerul 
1971 pla-pentru

al C.P.L. Reghin 
dăm numai două
Săniuțe și 750 000 

ceea ce dove-

In finalul vizitei noastre ne-am 
interesat de noutățile pe care 
C.P.L. Reghin le va prezenta pe 
piață, unele dintre ele fiind, 
deja, intrate în fabricație de se
rie. O trăsătură generală și ca
racteristică a noilor produse : În
trebuințarea tot mai deasă a com
binațiilor de metal, ilbră de sti
clă și lemn.

Arcul „Zimbrul"» prezentat fi
nul trecut spre omologare, după 
ce ? îndeplinit sufragiile specia
liștilor, va fi fabricat pe scară 
largă. Rachetele de tenis confec
ționate din fibre de sticlă șl fi
liate în curs de omologare, vor 
atinge, pînă la sfîrsitul anului, 
cifra de 8 000. O altă noutate o 
reprezintă bărcile de agrement 
d-in placaj, mult mai ușoare si. 
evident, mai ieftine. De aseme
nea. bărcile din material plastic 
(a căror omologare este aștepta
tă cam de... multișor) vor apare

și ele, probabil, în comerț. în 
final, două noutăți așteptate cu 
justificat interes de specialiști și 
sportivi : mesele de tenis con
fecționate dintr-un material nou 
(ni s-a spus de o calitate apro
piată cu a tipurilor „Stiga“ sau 
„Dunlop" !) precum și sehiurile 
metalo-plastice. Din cele 27 000 
de perechi de schiuri, planificate 
pentru anul 1971, 1 700 vor fi cu 
inserții de sticlă, 300 metalice și 
300 combinate (metal cu plastic). 
Un capitol aparte 11 reprezintă 
sehiurile pentru copii, care vor 
beneficia de mai multe tipuri noi 
(probabil 4), precum și de o ci
fră mult măritâ față de cea a 
anului precedent.

★
In curind, deci, magazinele 

sportive vor primi de la C.P.L. 
Reghin noi sortimente, iar Iubi
torii de mișcare ca și sportivii 
de performanță vor avea la dis
poziție un sortiment mal variat, 
mai bun — calitativ și cantitativ 
— decît în anii trecuți.

Huria ALEXANDRESCU

PRINTRE CULOARE
Ne aflăm în plină perioadă de concursuri pe teren acope

rit. Corespondenții noștri ne-au comunicat rezultatele celor 
mai semnificative dintre aceste competiții.

TIMIȘOARA. Campionatul 
municipal de juniori. Au luat 
parte și atleți din Arad. Ju
nioare I: 50 ni V. Dancio 
6,9: greutate: Ec. Opșitaru 
10,64; juniori I! 50 m: C. An- 
ghel 6,0 (HG. T. Szabo, Em. 
Tobias, M. Vosminsciii — 5,9); 
50 mg: V. durea 7,9; lungime: 
M. Borceanu 6,39: triplu: I. 
Popa 13,85. La înălțime ju
niori II Gabriel Guțuleac cu 
1.85 m a stabilit un 
cord județean. (EM. 
ZESCU).

BRAlLA. In Sala 
rilor a avut loc un
inter-județean cu participarea 
îeprezentativelor de juniori 
din Buzău, Vaslui, Vrancea

nou re-
GRO-

sportu- 
cencurs

și Brăila. Fănel Iliescu (Bu
zău) a 
blican
6,0 pe 
Brăilei 
județene: Victor Grigore (14 
ani) 12,55 m la greutate (7.257 
kg), Rodica Draga 1,45 m la 
înălțime, Stela Grigore 11,08 
m la greutate. Argentina Ne- 
griu 5,37 m la lungime I și 
Lenuța Petcu 5,08 m ia lun
gime II. Milica Muhjiev a 
egalat recordul județean la 
lungime II cu 6,10 m (N. 
COSTIN).

PLOIEȘTI. Concurs pentru 
juniorii mari. Băieți: 60 m: 
V. Chioreanu 7,3; lungim?: S. 
Rusu 5,95; greutate: H. Groș

egalat recordul repu- 
pentru juniorii II cu 
50 m. Reprezentanți 

au corectat 5 recorduri

]
I

(Brașov) 11,19; fete: 60 m î 
Carmen, lonescu (Br.) 8,5 ; 60 
mg : Cornelia Ispas (Br) 10.0; 
greutate: Crista Lautman (Br) 
10,30 m. (M. SIMA),

ASTAZI (DE LA ORA 15) 
SI MÎINE (DE LA ORA 9,30) 
ÎN SALA DIN PARCUL „23 
AUGUST" VA AVEA LOC 
CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR MARI.

• Comitetul municipal UTC 
în colaborare cu Comisia de 
atletism a orașului București 
va organiza la 6 șj 7 febiua- 
rie primul concurs în cadrul 
anului atletic școiar. Compe
tiția, deschisă elevilor bucu- 
reșteni nelegitiunați, va avea 
loc în sala „23 August" și va 
cuprinde probele : 60 >n, lun
gime, înălțime, greutate pen
tru băieți și tete.

Născulă îh‘ București, la 
2 septembrie 1966.

înălțime — 1.54 m; greu
tate — 43 kg.

A început patinajul la 
vîrsta de S ani. -șub îndru
marea lui Gheorghe Ron- 
cea. A continuat, în ca
drul clubului .,Dinamo", cu 
Bela Horos și — din 1965
— cu actualul antrenor. 
Victor, Neagu,

DP mal multe ori campi
oană nâționâiâ de junioa
re (prima oară la 8 ani I); 
în 1969 și 1970 — „medalii 
de aur” la campionatul 
republican al senioarelor.

Cea mal tînără partici
pantă la J.O. de Ia Gre
noble (1968) Și C.E. de la 
Leningrad (1970).

Palmares : locul II la 
campionatele internațio
nale ale Bulgariei (19,0), 
locul IH la ------
internaționale de 
șovia șl Iaroslav
— 1970.

Este elevă, în 
VH-a a Școlii 
nr. 195 din București.

— Ba n-am să cad 
Am pregătit o combinație 
te grea, un dublu Lutz urmat 
de un dublu Axei, pe care le 
fac destul de bine ! Antrenorul 
meu e mulțu'mit.

★
Intr-adevăr profesorul Victor 

Neagu e mulțumit, crede că 
eleva sa a progresat, speră s-o 
vadă la Ziirich pe un loc mult 
mai bun decît la Leningrad.

îmi explică că „bătaia pe 
stingul e mai puternică", că 
„întoarcerile «au mai multă 
rotunzime", îmi dă o mulțime 
de informații de „meserie", pe 
nerăsuflate, citind parcă într-o 
carte, iar eu nu mai prididesc 
să notez...

★
Cînd am rugat-o să pozeze 

colegului Dragoș Neagu. n-a 
vrut nici în ruptul capului, s-a 
eschivat cu o cochetărie de-a 
dreptul feminină, și ne-a ami- 
nat cu zece minute, ca să-și 
pună... rochița de concurs !

La sfîrșit, după antrenament, 
s-a reîntors pe gheață, în ciz
me. pășind cu atenție.

A ajuns la jumătatea 
noarului, s-a aplecat, a 
ceva de jos..;

Sub pieptul mantinelei, 
uitase păpușa.concursurile 

la Var- 
(URSS)

clasa a 
generale

O muzică cuceritoare ne în
văluie : ;,DP departe vin bravi 
eroi, ce-au învins pe .dușman..."

Plutește spre mantinelă. își 
îndreaptă bluza treningului:

— Marșul triumfal din 
„Aida".

— îl știi bine ?
Ochi man, neliniștiți, sau — 

mai degrabă — surprinși:
— Desigur. L-am ascultat de

V otel
PROGRAMUL SI SERIILE

..EUROPENELOR”
Campionatele europene de vo

lei, programate anul acesta în 
Italia, se vor desfășura între 23 
septembrie și 1 octombrie, după 
următorul program : 23—25 sep
tembrie, jocuri în serii : 26 sep
tembrie — pauză ; 27 septembrie 
— 1 octombrie, partide în cadru* 
turneelor finale. Iată cum arata 
cele 6 serii masculine și feminine, 
și localitățile desemnate să găz
duiască acesțe campionate : MAS
CULIN — Polonia, Olanda, Fran
ța, Scoția (Forli) ; Cehoslovacia, 
Israel, Turcia. Anglia (Bergamo); 
U.R.S.S».. Belgia, Albania, Dane
marca (Milano) ; R. D. Germană, 
Bulgara. Elveția Suedia (Anco
na) ; Italia, România. Finlanda, 
AustrSa (Torino) ; Ungaria, Iu
goslavia, R.F.G., Grecia (Modena). 
Turneul final pentru locurile 1—6 
se va desfășura la Milano. FE
MININ : U.R.S.S., Turcia, Elveție 
(seria I) ; Polonia, Italia, Belgia 
(seria a H-a), — . la Gorizia ;
Cehoslovacia, R.F.G.. Suedia (se
ria a III-a) ; R.D.G». România.
Damemarca (seria a iV-a) — la 
Hejggio Emilia ; Ungaria, Israel, 
Iugoslavia, Franța (seria s. V-a) ; 
B/ulgaria, Olanda, Anglia, Austria 
(tteria a Vl-a) — într-o localitate 
wedesemnată încă. Turneul final 
pentru locurile 
mat la Reggio

1—6 este progra- 
Fmilia.

Ceahlăul P. Neamf

fără antrenor

Echipa feminină Ceahlăul P. 
Neamț, din prima divizie, a ră
mas fără antrenor, prin elibera
rea din funcție a prnt. Constan
tin Hîncu, ,pe motiv că nu a pre
gătit corespunzător echipa în 
timpul turului campionatului. 
Prin această m’suril. conducerea 
clubului pietrean urmărește sal
varea echipei (singura de divizia 
A în P. Neamț — oraș cu tra
diție în voleiul feminin-)- de la 
retrogradarea care o ■ am'enință 
serios, nar returul se apropie (7 
februarie) și nu a fost găsit un alt 
antrenor pentru Ceahlăul, pregă
tirea echipei fiind, lăsată pe sea
ma metodistului C. Blaga. Va 
reuși, nare, acesta să o salveze 
d„ la rn^ronrsdare ? Tn orice caz. 
faptul că o echipă de A nu nre 
antrenor spune multe...

își

patl- 
luat

★
urmi patinoarul, 
ziuă curată, lu-

Lăsasem în 
Era de-acum 
mina învinsese încă o dată, in 
acel război cu întunericul care 
are 365 de bătălii peste an.

Aș fi vrut să găsesc pentru 
reportajul acesta, cu „Aida" și 
păpuși, un final frumos, pe mă
sura caligrafiei pe care Bea
trice Kuștiu o lasă, dimineață 
de dimineață, înscrisă pe luciul 
gheții de la „23 August". 
N-am găsit.

mergem
S1MBATA

ATLETISM; Sala (>23 Au
gust", de la ora 15 c campio
natul național de sală al Ju
niorilor mari.

BOX : Sala clubului Gtivtta 
Roșie, ora 13.30 : gală în ca
drul „Cupei 16 Februarie".

JUDO : Sala Floreasca, de 
la ora 16 5 campionatele inter
naționale (tineret) ale Româ
niei.

LUPTE : Sala Giuleștl. de 
la ora 9 și 16 : finalele de li
bere și greco-romane ale cam
pionatelor școlilor sportive.

PATINAJ : Patinoarul aco
perit „23 August", ora 13 : 
campionatele naționale de pa
tinaj artistic, seniori și juniori 
(faza municipală).

DUMINICA
ATLETISM : Sala .-,23 Au

gust", de la ora 9.30 : cam
pionatul național de sală al 
juniorilor mari.

BOX : Sala Progresul (str. 
dr. Staicovlci), ora 10 : gală 
în campionatul de juniori, e- 
tapa municipală ; sala clubu • 
lui Grlvlța Roșie, ora 10 : gală 
în cadrul „Cupei 16 Februa- 

de 
ln- 
Ro-

rie".
JUDO : Sala Floreasca, 

la ora 10 : campionatele 
ternaționale (tineret) ale 
mâniei.

VOLEI ~. Sălile Steaua, 
namo. Palatul Pionierilor 
la ora 8.30), Progresul < 
9.30) și Giulești (Ora 16) 
jocuri în cadrul diviziei națio
nale școlare, turul III.

LUPTE : Sala Giuleștl, de la 
ora 9 : finalele de greco-roma- 
ne Șl libere ale campionatelor 
școlilor sportive.

ÎNOT : Bazinul ;,23 August", 
de la ora 17 : concurs pentru 
copii și juniori.

PATINAJ : Patinoarul aco
perit „23 August", orele 7 și 
14 : campionatele naționale de 
patinaj artistic, seniori și ju
niori (faza municipală).

FOTBAL c Stadionul Dina
mo. de la ora 9.30 i: Dinamo 
(juniori) — Sirena și Dinamo 
(tinn — Chimia Tr. Măgurele; 
Stadionul Giulești, ora 10.30 : 
Rapid (tin.) — Sportul Stu
dențesc Stadionul Progresul, 
de la ora 9 ț Progresul (tin.) 
— Abatorul și Progresul (div. 
A) — Flacăra roșie.

Di- 
(de 

(ora
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LA CARANSEBEȘ

SILVIU PLOIESTEANU'

MÎINE, MECIURI

29 (prin telefon). — 
am mai anunțat, în

PROGRAMUL CUPEI

DE VERIFICARE divizionară C, C.F.R. 
a întilnit, pe teren 

într-un meci de verifi-

IN CAPITALA
■ • Pe 
Capitală 
neuță două meciuri amicale de 
fotbal. I)e la ora 9,30, juniorii 
dinamoviști joacă cu Sirena (di
vizia C), iar de la 11,15, Dina
mo (tineret-rezerve) întîlnește 
pe divizionara C Chimia Tr. 
Măgurele.

• In Giulești, Rapid (echipa 
de tineret-rezerve) întîlnește 
de la ora 10,30 formația Spor
tul studențesc (dlv. B).

• Pe stadionul Progresul (str. 
Dr. Staicovici), un interesant 
cuplaj : ora 9 —■ Progresul (ti
neret-rezerve) — Abatorul (cat. 
promoție), ora 11 — Progresul 
(div. A) — Flacăra roșie (divi
zia C).

stadionul Dinamo din 
au loc mîine dimi-

Formația 
Caransebeș 
propriu, ' .__ ____ -
care, pe F.C. Argeș. Piteștenii au 
eiștlgat cu 6—(1—0) prin golu
rile înscrise de Dobrin. Frățilă 
(3), ștefan și Dobrescu. Deși se 
află în perioada de pregătire. F.C. 
Argeș s-a mișcat bine, o impre
sie bună a făcut jocul apărării și 
evoluția iui Frâțllă.

F.C. Argeș a aliniat următoarea 
echipă : Niculescu (Ariclu) — 1’1- 
gulea. Vlad, Olteanu, Crăciunes- 
cu. Prepnrgel. M. Popescu (Ro
șu), Radu (Dobrescu), lancu (Fră
ții*), Dobrin (Ștefan), Jercaa. 
Toate schimbările s-au efectuat 
la pauză.

M. MUTAȘCU — corasp.

■ ■ ■ IAR C.F.R. TIMIȘOARA LA ODORHEI
într-o partidă de verificare, la 

care au asistat peste 1 ooo de 
spectatori, Lemnarul Odorheitil 
Secuiesc (divizia C> a întilnit e- 
chipa C.F.R. Timișoara. Meciul a 
luat sfirșit cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (0—0). localnicii reu
șind să dea o replică dirză ecni- 
pei de divizia A. Autorii goluri
lor Szell (min. 55. din 11 m) 
pentru gazde și Floareș (min. 60) 
pontru feroviari.

Pe parcursul jocului, antreno
rul D. Macri a folosit următorii 
jucători : Corec si Tatar (portari). 
Pirvu, Hangan, Mehedinți. Bocșa, 
Speriosu (fundași), Bodrojan, 
Tonca, Seceleanu (mijlocași), 
Hergan, Chimiuc, Periatu. Nesto- 
rovici, Regep. Bojin, Panici, Floa
reș (înaintași).

BRAȘOV.
După cum 
cursul lunii februarie, diviziona
rele A, B șl C din județul Bra
șov îșjî vor disputa prima ediție 
a „Cupei Silviu Ploieșteanu“.

Cele’ oț)t echipe participante : 
Steagul roșu (pînă la revenirea 
primei echipe din Grecia, va juca 
formația de tineret), Metrom, 
Carpați, Tractorul (toate din Bra
șov), Chimia Făgăraș, Chimia — 
Orașul Victoria, Colorom Codlea 
și Torpedo Zărnești șj-au inten
sificat pregătirile, iar unele dintre 
ele au susținut chiar și jocuri da 
verificare.

Startul tn această competiție se 
va da în ziua de 4 februarie, eta
pa I cuprinzînd următoarele me
ciuri: Grupa 1 : Chimia Orașul 
Victoria — Tractorul Brașov ; 
Steagul roșu Brașov — Carpați 
Brașov ; Grupa a II-a : Colorom 
Codlea — Metrom Brașov; Chimia 
Făgăraș — Torpedo Zărnești.

ANGELO NICULESCU

„LA VARNA 0 UTILA
CONFRUNTARE DE OPINII

• în pofida eșecului 
din Mexic, antre
norii bulgari nu 
sint descumpăniți

• Despre jucătorul 
universal

• „Libero“-ul viitoru
lui ? Un Schnellin-
ger, un Beckenba
uer, un Overath, 
un Miiller... toți 
același timp

® „Se c r e t u 1“
Schbn...

Nu încape vorbă, Angelo Niculescu, se bucură, după 
„Mexic ’70“ de o „presă" bună. Cu o cotă crescută printre 
specialiști, antrenorul echipei noastre reprezentative este tot 
mai adesea solicitat la diferite seminarii internaționale. La 
puțin timp după „Split", el a fost invitat ia .Varna, unde 
— între 25 și 27 ianuarie — a avut loc un curs. de reîmpros
pătare a cunoștințelor fotbalistice, la care, au. /participat an
trenori bulgari din diviziile A și B.

— Ce concluzii a prilejuit seminarul de la Varna? — 
a fost prima noastră întrebare.

— Nu și-a propus ceva în sensul acesta. Scopul lui a fost 
să-i înarmeze pe antrenorii bulgari cu ultimele noutăți în 
materie de pregătire și joc. Deși în Mexic fotbalul bulgar a 
înregistrat un eșec, tehnicienii lui nu se arată descumpăniți 
sau grăbiți. în momentul de față, ei vor să adune opinii, 
chiar diverse, și abia după aceea vor cîntări și... alege.

— Totuși, de la ce pleacă ? . . ;. ?
— Tot de la „lecția Mexicului". Au avut acolo 

nori-observatori, care-și compară părerile cu ale 
liștilor străini pe care-i invită să Ie vorbească.

— Dv., de pildă, despre ce le-ați vorbit ?
— Referatul meu a fost intitulat „Observații

La Sinaia

MKRO-INTERVIU
...Vila 12 a Complexului 

Cumpătul din Sinaia. Totul 
e cufundat 
mic nu te 
că aici ar

De fapt.
fotbaliștii de la Universitatea 
Craiova, lipseau. După o 
oră de căutări, reușim să-i 
depistăm pe aceștia la ca
bana Cumpătul, unde ascul
tau muzică ușoară. Momente 
de destindere după o zi de 
antrenament și... învățătură.

Profităm de situație și îl 
„răpim" 
nute pe ‘ȘTEFAN COIDUM. 
Amabil 
trenorul studenților din Ce-> 
lalea 
temă 
pentru noul sezon.

— Cum 
petrecută

în liniște și ni- 
face să bănuiești 
locui cineva.
locatarii, adică

pentru cîteva mi-

ca întotdeauna. an-

Băniei ne pune în 
privind pregătirile

folosiți perioada 
la munte ?

â t-B

CU ST> COIDUM S minute cu
EMERICH DEMBROVSCHI

o cît mai 
fizică. în același scop, și în 
mod special pentru creșterea 
rezistenței, efectuăm crosuri 
pe distanțe de 7—8 km. De du
minică, am început să lucrăm 
și cu mingea. De asemenea, 
pregătirea sportivă se îm
bină cu pregătirea sesiunii 
de examene.

— Ce lot aveți la 
ziție ?

— Cu excepția lui 
teanu (rămas acasă 
susținerea examenului 
stat), toți jucătorii din 
sînt prezenți la Sinaia.

— Adică ?
— Notați: Oprea, 

Nîculescu. Deselnicu, 
Bîtlan, Smarandache, 
Lepădatu, Strîmbeanu, 
Dinu (de la tineret), Marti- 
noviei, Niță, Oblemenco, 
Bălan, Dașcu. Țarălungă. Do- 
nose. Hîrșoveanu (de la ti
neret) și Neagu.

bună pregătire

joc atins
dispo-

Boșo- 
pentru 

de 
lot

Pilcă, 
Mincă, 
Velea, 
Ivan,

Absența destul de Înde 
lungata de pe terenurile de 
Joc a internaționalului ba 
căuan Emerich Dembrov- 
schl — urmare a acciden
tului suierit in vara trecu
tă — a fost regretată no 
numai de către s9P°rtel! 
echipei sale de club, ci 
putem spune — fără tea
ma de a exagera — de 
toți iubitorii fotbaluiui de 
la noi. De aci șl Interesul 
unanim cu care a fost șt 
este urmărită evoluția res
tabilirii sale, rămasă lnca 
— se pare “* o chestiune 
deschisă, deși la un mo
ment dat, spre sflrș'.țul 
toamnei, Dembrovschl șv;a 
făcut o scurtă reapariție 
In activitatea competițio- 
nală, după care, însă, s-a 
văzut nevoit a relua tra
tamentul.

Zilele trecute, l-am re
găsit pe valorosul jucător 
In stațiunea Slănic-Moldo- 
va. In mijlocul coechipie
rilor de la Sport Club 
Bacău, angajat in efortul 
comun de pregătire a re
turului campionatului,

— Cum te simți cu sănă
tatea ? a fost prima între
bare ce l-am adresat-o.

— Ne 
efectuînd 
mente pe 
120—150

pregătim intens, 
cîte două antrena
și, cu o durată de 
minute. Urmărim

CAMPIONATULUI

Constantin ALEXE

INTERCLUBURI

A. PI ALO G A — coresp. Aurel PĂPĂDIE

ÎNSEMNĂRI DE LA ȘEDINȚA DE ANALIZĂ A COMPORTĂRII
în

lui

Cre?l că vel

■ f ’

de

I
SPORTIVE de IPERSPECTIVE...

I
C. FIRANESCU

pentru 
în lo-

— In privința concuren
tei pentru echipa naționa
lă, speri să al și tn 1971 
succesul din anul trecut ?

evolu- 
club, 
catn-

— Cum anticipezi 
tia echipei tale de 
tn partea a doua a 
pionatului ?

zele care 
rezultate 
fotbal șl

— Sint sigur că 
Club Bacău va i

de perspectivă pentru 
1971—1975 cuprinde o se-
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____ ... . pulea 
deveni pe deplin apt de 
joc. încă din prima etapă 
a returului î

au condus la slabele 
obținute de echipele 
handbal fete.

'•‘z

„SECRETELE

9 antre- 
specia-

tehnico- 
metodice <le la campionatul mondial". în linii mari spus, el 
s-a axat pe probleme de strategie și tactică și anume pe: 
elasticitatea jocului (element observat la majoritatea echi
pelor) și, în cadrul ei, pe universalism, pe importanța care 
s-a acordat mijlocului terenului, ca zonă-laborator de pre
lucrare a acțiunilor de atac și de apărare.

— Se vorbește foarte mult și foarte... divers, în ultimii 
ani, de acest universalism. Unii antrenori au tras concluzia 
că așa-zisul jucător universal trebuie Să știe din toate cîte 
puțin. împărtășiți această opinie ?

— Nicidecum. După mine, universalismul trebuie să aibă 
la bază, totuși, o specializare pe posturi. Ponderea trebuie 
să cadă pe ceva. Nu s-a născut încă fotbalistul care să fie
— în aceeași măsură — și atacant, și apărător...

— Se va ajunge la așa ceva cu timpul? Ce credeți?
— O opțiune în această direcție ar fi „libero“-ul în ac

cepțiunea modernă. Chiar Ia această consfătuire, Helmut 
Schon, vorbind despre rolul tot mai accentuat al jucătorului 
„libero", spunea că el va trebui să devină un fotbalist com
plet ; adică să fie — în același timp — un Schnellinger, un 
Beckenbauer, un Overath și un Miiller...

— Ce mai spunea Schon ?
— Foarte multe și foarte interesante lucruri! „Fotbalul

— spunea el — va progresa neîncetat, întrucît și rezervele 
jucătorului sînt inepuizabile". Și a dat exemple tot de la 
campionatul mondial din Mexic, unde, în condiții extrem de 
dificile — se referea, desigur la climă și Ia altitudine — ju
cătorii au făcut deseori față chiar și... prelungirilor. în
trebat de antrenorii bulgari dacă deține cumva vreun secret 
la acest capitol, Helmut Schon a răspuns următoarele : „da. 
îl dețin. El se numește PREGĂTIRE și — mai ales — RE
CUPERARE ȘTIINȚIFICĂ". Ce este științific în materie de

a 
fi

Carol GRUIA, 
coresp. principal

Șutul puternic și plasat al lui Morarii — unul din bunii jucători ai Pe
trolului — nu a putut fi parat de Andrei și golul va contribui la victoria 
ploieștenilor. Fază din partida Petrolul — Dinamo.

foto : DRAGOȘ NEAGU

SPECTACULOASEI RELANSĂRI A PETROLULUI

recuperare? a mai fost întrebat. „Odihnă, baie, masaj" — 
răspuns el foarte simplu. Și a adăugat: „Altfel, cum ar 
rezistat Seeler la vîrsta de 33 de ani? .. .“

Interviu luat de G. NICOLAESCU

Acum, după ce am asistat 
la ședința de analiză a com
portării Petrolului în turul 
campionatului, după ce am 
ascultat o informare a sec
ției de fotbal și cuvîntul u- 
nor jucători (Mihai Ionescu, 
Mircea Dridea, Nîcolae Io
nescu, Mihai Mocanu, Dragu 
Bădin), al unor tehnicieni și ■ 
membri ai biroului de sec
ție (A. Vasilescu, metodist cu 
fotbalul la C.J.E.F.S., Mircea 
Ionescu), sau al lui Teodor 
Constantinescu, președinte al 
C.J.E.F.S. Prahova, putem 
spune. Că la ședința cu antre
norii de divizia A, ce a avut 
loc după terminarea turului, 
antrenorul Cernăianu a sin
tetizat bine secretele specta
culoasei reveniri a echipei, a- 
rătînd că ele constă în „re
căpătarea încrederii în forțele 
proprii, muncă, multă muncă, 
și modestie, și o conducere 
competentă din partea secției".

Petrolul datorează „reabi
litarea" în fața suporterilor 
(la cele 8 jocuri de la Plo
iești au fost 128 291 de plă
titori) unei noi optici în pre
gătire, participării fiecărui ju
cător Ia efortul colectiv, eli
minării unCi nejustificate ne
încrederi în forțele proprii,

Cu argumentul cifrelor și 
al graficelor, Mircea Ionescu, 
din secția de fotbal, a pus 
față-n fațăi comportarea Pe
trolului în turul campionatu
lui trecut și în cel actual, 
evidențiind' saltul înregistrat. 
Atunci, în dreptul echipei 
ploieștene erau trecute urmă
toarele ciffre : locul 12. 5 vic
torii, 4 egaluri. 6 înfrîngeri, 
golaveraj 16—18, 14 puncte. 
Acum, dinamica e alta 2 8 3 
4 20—15 19. Cum a fost po
sibil saltul respectiv ?

„Această revenire a fost 
cu putință pentru că s-a con
solidat. în primul rînd, apăra
rea, aceeași ca formulă, cu 
jucători destul de apropiați în 
randament. Acest comparti
ment a fost, de fapt, atu-ul 
principal al echipei. De la 24 
de goluri primite in returul 
campionatului trecut, numărul 
acestora a scăzut la 15, dintre 
care 5, să nu uităm, le-am 
primit la Bacău, într-un sin
gur meei“ (Gh. Urich). „A- 
tunci. cu Sport Club spunea 
fostul internațional Mihai Io
nescu. am capotat datorită u- 
nor elementare greșeli în a- 
părare, a unei demoralizări ce 
cuprinsese cu ușurință echi
pa.

Petrolul, scăpat de retrogra
dare prin intermediul altora 
(așa cum spunea și metodis
tul A. Vasilescu), a ajuns as
tăzi să 
(„De ce 
la acest 
clară M. 
chipei). Salt spectaculos, con
cretizat nu numai prin locul 
ocupat în ierarhia primelor 
noastre echipe, dar și prin, 
valoarea jocului realizat în 
întîlnirile cu Steagul roșu, 
F. C. Argeș, Rapid, Univer
sitatea Craiova. Dar, ședința 
de analiză, discuțiile purtate, 
au arătat că nimeni nu se 
supraestimează,

Materialul prezentat a ară
tat fiecărui jucător în parte 
ce mai are de făcut, amintin- 
du-le unora de evoluțiile mai 
slabe din partidele cu Sport 
Club, C.F.R. Cluj, C.F.R. Ti
mișoara (ni s-a părut, totuși, 
exagerat să se dea înfrînge- 
rile de la Bacău și Cluj nu
mai pe seama lui N. Iones- 
cu, Care, de altfel, și-a recu
noscut lipsurile), de incon
stanța manifestată, uneori, de 
la o etapă la alta (N. Io- 
nescu și Grozea fiind exem
plele cele mai tipice), de in
trarea anevoioasă în forma

lui Bădin — revenit 
cunoscutul accident-

ADUNARI IN CLUBURILE
(Urmare din pag. I)

ce performanțe pot apărea în 
prim plan sportivii de la Crișul 
Oradea ? O asemenea întrebare 
a fost pusă recent activului clu
bului, cu prilejul conferinței 
care a analizat activitatea din 
ultimii ani și a desemnat noul 
consiliu de conducere. Firește, o 
întrebare logică. Fiindcă în ulti
mă esență acesta este criteriul 
de apreciere a valorii unui club 
de performanță. Crișul a 
doi. sportivi în măsură să-1 facă 
cunoscut în afara hotarelor : pe 
Sorana Prelipceanu, medaliată cu 
argint la Campionatele balcanice 
de . sărituri în apă, și pe Alexan
dru Szabo, răsplătit cu bronz la 
Campionatele europene ale juni
orilor din Suedia. Nu-i prea pu
țin ? Pentru un club cu tradiția 
Crișului, care dispune 
corp de antrenori select precum 
și de condiții materiale 
mat bune, „cartea de vizită** este 
încă săracă, cu mult sub posibi
lități și implicit sub cerințe.

Este adevărat că în planul de 
măsuri al clubului se prevede ca 
în viitorul apropiat un număr de 
trei sportivi (Sorana Prelipceanu 
— sărituri. Alexandru Szabo — 
lupte și Alexandru Sătmăreanu —- 
fotbal) să ajungă componenți ai 
loturilor olimpice ale României 
pentru Miinchen. Foarte bine ! 
Dar de ce numai trei ? De ce nu 
și reprezentanți ai altor discipli
ne olimpice prezente în viața 
clubului orădean, ai scrimei, ai 
polo-ului. ai natației ? Dacă am 
înțeles și am apreciat curajul 
antrenorilor acestui club, atunci 
cînd s-au hotărît.să abordeze o 
acțiune pornind ? aproape k de la

avut

de un

mereu

candideze Ia titlu, 
să nu ne gîndim și 
vis frumos" — de- 

Mocanu, căpitanul e-

bună a 
după 
Toate acestea au fost puse 
în contrast cu evoluția mereu 
valoroasă a lui Mocanu și M. 
Ionescu, Gruber și Moraru, 
cu intenția de a stimula in
teresul în pregătire și a-i a- 
duce pe toți la nivelul celor 
mai buni și mai sîrguincioși.

La ședința la care am luat 
parte, Petrolul de azi și cel 
de mîine a fost zugrăvit cu 
simțul realității, cum nu se 
putea mai bine,

„tn rîndUrile echipei există 
o atmosferă favorabilă, de 
muncă și prietenie, de Coeziu
ne sufletească, fapt ce se 
manifestă și pe teren". „To
tuși este necesar ca cei mai 
tineri să se pregătească cu 
seriozitate, să se dăruiască 
mai mult". „Pentru a păstra 
poziția ciștigată, trebuie să 
ne pregătim fiecare mai bine, 
să dăm un randament sporit". 
(Idei expuse de C. Cernăianu, 
M. MocanU, Bădin).

Amintind de atmosfera ce 
există la Petrolul, propice u- 
nor bune performanțe, cre
dem că e cazul să subliniem 
din nou grija pe care clubul 
ploieștean și secția de fotbal 
(ea însăși condusă de inai

bine de 10 ani de Gh. Urich) 
o manifestă față de antrenori, 
față de stabilitatea lor. După 
ce echipa a trecut prin 
emoțiile retrogradării, caz 
rar, antrenorii C- Cernăianu 
și N. Marinescu n-au fost 
schimbați, cum se întîmplă 
prin alte părți, ci au primit 
în continuare girul de a lu
cra la această formație. Și 
așteptările n-au fost înșelate. 
Dar, după cum am văzut, a- 
cest succes neașteptat n-a a- 
mețit pe nimeni. Toți sînt 
dornici să mențină poziția 
fruntașă cucerită, dar . ideea 
că la Petrolul e loc pentru 
nlai bine a fost însușită de 
cei ce au participat la anali
za respectivă. Pe de altă par
te,' însă, nimeni n-a ocolit 
faptul că valoarea jocului 
mai are de crescut, că ran
damentul înaintării poate fi 
îmbunătățit, că echipa trebuie 
să aibă o mai mare persona
litate în joc, iar în loturile 
reprezentative — așa cum 
sublinia și N. Pantilie, pre
ședintele clubului — lui Mo
canu și Bădin trebuie să li 
se alăture și alți fotbaliști 
ploieșteni.

— Nu sînt încă total re
făcut, ne-a răspuns el. Du
pă citeva antrenamente 
mal tari, s-a semnalat din 
nou prezența la plcio’ ' .... . r

cure
nou prezența 
accidentat a unei 
cantități de lichid, 
prin odihnă se retrage, 
dar la efort reapare. Caut 
In această perioadă să lu
crez cît mai variat, tn sală 
și fn aer liber, pentru re
facerea musculaturii. Une
le dureri le resimt și in 
exterior, dar după încăl
zire ele dispar. Cred că și 
terenul tare (în lipsa ză
pezii) pe care lucrăm are 
partea sa de influență.

In plus, din cauza urne-

zelil de aici, din stațiune, 
reumatismul tmt provoacă 
deseori dureri în articula
ții. De aceea aștept C» 
nerăbdare turneul echipei ' 
noastre de club, în Liban, 
unde sînt convins că tem
peratura mai ridicată îmi 
va face bine.

_  Doresc acest lucru. 
Dacă urmările accidentu
lui suferit vor dispărea 
complet plnă atunci, mă 
voi strădui să depășesc 
chiar nivelul de joc atins 
în anul trecut. Sper să fiu 
tn retur cît mai util echi
pei mele și — totodată — 
antrenorului Costlcă Rădu- 
lescu, căruia îl port sti
mă șt recunoștință “.....
tot ceea ce a făcut 
losul meu.

zero (ne referim la selecția pen
tru grupele de copii), în schimb 
este greu de explicat prudența 
lor într-o altă acțiune destinata 
să-i lanseze, să-i consacre defi
nitiv, aceea a ridicării unor spor
tivi pe primele trepte valorice. 
Este mai mult decît o datorie, 
care ar face cinste oricărui an
trenor : ea reprezintă o obliga
ție patriotică, un prilej de înaltă 
satisfacție. Ne spunea într-o pau
ză a conferinței antrenorul de 
lupte Iuliu Pantici: „Stau deseori 
și mă gîndesc cît de fericit tre
buie să fie un tehnician care reu
șește să-și poarte elevii pe pri
mele trepte ale podiumului olim
pic ! Numai că pînă acolo este 
nevoie de multă, de foarte multă 
muncă și dăruire*... Iuliu Pan
tici, deși are în spate o activi
tate de patru decenii, se află 
printre acei antrenori orădeni lio- 
tăriți să participe la această bă
tălie pentru calitate, manifestînd

PROMOVAREA TINERILOR
Clubul sportiv universitar Po

litehnica Galați îșl desfășoară ac
tivitatea prin cele opt ramuri de 
sport șl anume : volei, baschet, 
handbal, fotbal, judo, tenis de 
mașă, șah, navomodele, secții ce 
însumează 263 de sportivi legiti
mați, dintre care 3 sint maeștri ai 
sportului. Prezența echipelor gă- 
lățene în campionatele republica
ne este următoarea : ditlzla A — 
volei, handbal. baschet băieți ; 
divizia B — volei și fotbal. In lotu
rile republicane, olimpice și uni
versitare activează un număr de 
12 sp.onivi.

o prospețime de-a dreptul sur
prinzătoare. Și dacă decanul de 
vîrstă al tehnicienilor de la Cri- 
șul Oradea poate să se angajeze 
într-o asemenea întrecere sui ge
neris, de ce atunci la ea n-ar 
lua parte și antrenorii mai ti
neri, recunoscuți îndeobște pen
tru competență. Le lipsește oare 
entuziasmul ?

La Crișul Oradea există condi
ții ca saltul calitativ de care a- 
minteam la început să continue 
într-un mod și mai spectaculos. 
Și fără îndoială că așa se vor 
petrece lucrurile în 1971, dacă an
trenorii, în totalitatea lor, vor 
sprijini și mai mult noul consi
liu desemnat (președinte, Bujor 
Mera, vicepreședinți, Alexandru 
Torjoc și prof. Ilie Puia) și se 
vor identifica integral cu rostu
rile unui club care prin esență 
trebuie să țintească tot mai sus, 
către vîrful performanțelor spor
tive.

LA POLITEHNICA GALATIo

Clubul dispune de un stadion 
cu o capacitate de 4 500 de locuri, 
o pistă de atletism, un complex 
sportiv care cuprinde terenuri de 
handbal, baschet, volei și o tri
bună cu o capacitate de 1 000 de 
locuri, un teren de antrenament 
cu zgură in Valea Grădinii. De 
relevat că majoritatea sportivilor 
studențl au o bună comportare 
atît pe terenurile de sport cit și 
in laboratoarele și sălile de 
cursuri ale Institutului politehnic. 
M. Băutu, C. Condre, E. Menan, 
R. Martinescu. V. Kăileanu. M. 
Popa, V. Lehăduș sînt numai 
cițiva dintre sportivii studentl

Intre două jocuri sau antrenamente, chiar după fiecare ședință 
de pregătire, intervenția medicului specialist, acest prețios cola
borator al antrenorului, este necesară.
Iată-i in fotografia realizată de V. Bageac pe fotbaliștii D. 
Georgescu și Rotaru de la Progresul în timpul controlului medi
cal, efectuat sub atenta supraveghere a medicului N. Stănescu 
(dreapta):

fruntași la învățătură. In anul 
1970 clubul s-a bucurat de spri
jinul multilateral acordat de or
ganele locale de partid și de 
stat, de Ministerul Invățămîntu- 
lul, de unele federații de specia
litate precum șl de catedra de 
educație fizică a institutului.

Cu ocazia recentei adunări s-a 
făcut o analiză detaliată a activi
tății desfășurate în cele opt sec
ții de performanță. Atît referatul 
prezentat de secretarul clubului, 
C. Bataragă, cît și discuțiile pur
tate au încercat — și în mare 
măsură au reușit — să eviden
țieze o serie de aspecte pozitive 
precum și 
nat buna 
studențesc, 
fate unele 
ținute de __ .___ _ __
volei, navomodele, handbal. O tră
sătură caracteristică și lăudabilă în 
același timp a echipelor de bas
chet, volei, handbal este fără în
doială procentajul ridicat de ti
neri. promovați cu un deosebit 
curaj de antrenorii Kramer, Va- 
siliu, Sirbu, Brandabur. Prezența 
în loturile de performanță a unor 
elemente dotate cum ar fi Du
mitrescu, Stere, Popescu, Bologa, 
Pădurarii (volei). Răileanu, Dor- 
neanu. Niculescu, Tirilă (baschet) 
a creat premisele unei indiscuta
bile activități de perspectivă. Am 
vrea să facem însă o paranteză: 
infuzia tineretului este fără dis
cuție binevenită, dar să nu se 
omită faptul că majoritatea din
tre ei provin din alte orașe. Nu 
demonstrează oare aceasta slaba 
preocupare pentru depistarea și 
creșterea elementelor autohtone ? 
Noi credem că da.

S-au adus elogii — șl pe bună 
dreptate — secției de navomo
dele (antrenor maestrul sportu
lui Gheorghe Angliei) care nu
mai după doi ani de activitate 
a adus clubului — în 1969 și 
1970 — cite 3 titluri șl medalii 
de eamoicni naționali.

Au fost analizate critic cau-

pe acelea care au Irî- 
dezvoltare a sportului 
Astfel, au fost relie- 

rezultate meritorii ob- 
secțiile de baschet,

Planul 
perioada 
rie de masuri șl oble’ctive menite 
să ducă la o reconsiderare a 
sportului studențesc de masă și 
performanță. In ce privește baza 
materială, inventarul actual se va 
îmbogăți în următorii ani cu un 
modern complex sportiv ce se 
construiește în Valea Grădinii și 
care va cuprinde terenuri de fot
bal, handbal, volei, baschet, exe
cutarea instalației de nocturnă la 
actualul complex de la Casa stu
denților și mărirea tribunei, a- 
menaiarea la flecare cămin a u- 
nei camere de forță pentru prac
ticarea gimnasticii. Din planul 
activității de performantă șl de 
masă am reținut următoarele : 
consolidarea secțiilor de perfor
manță, introducerea gimnasticii 
de înviorare, instituirea „Cupei 
Politehnica", creșterea cu încă 
90 a sportivilor clasificați, dez
voltarea cercetării științifice etc. 
O grijă deosebită se va îndrepta 
asupra grupelor de copii exis
tente în cadri.l clubului la dis
ciplinele baschet, volei, fotbal, o 
mal bună organizare a sportului 
de masă prin atragerea în com
petițiile organizate a 75 la sută 
din numărul studenților, amena
jarea unei baze pentru navomo
dele Șl a unei cabane nautice.

★
In urma participării la această 

interesantă adunare a sportivilor 
de la clubul Politehnica am des
prins o concluzie : în anii ce ur
mează spoitul de performanță de 
ia acest club se va ridica la ni
velul dezvoltăr'l economice im
presionante ce o cunoaște Gala- 
țiul zilelor noastre.

T SIR1OPOL, 
coresp. principal
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PANIONIOS REPREZINTĂ 
GRECIA ÎN CUPA BALCANICĂ

Sîntem informați că Fede
rația de fotbal din Grecia a 
desemnat echipa PANIONIOS 
pentru a reprezenta fotbalul 
grec în ediția 1971 a „Cupei 
Balcanice" intercluburi.

TURNEUL STELEI 
ÎN LIBAN

După cum am mai anunțat, 
Steaua întreprinde în luna 
februarie un turneu de 6 
jocuri în Liban și Iran. Tn 
Liban, fotbaliștii bucureșteni 
vor susține două partide, la 
9 și 21 februarie, întîlnind — 
la Beirut — pe Racing și Ho- 
menetmen, din prima ligă li
baneză.

I Sport 
marca o 

ascensiune. Pledează In a- 
cest sens. în primul rlrut. 
pregătirea fizică foarte 
intensă pe care o efec
tuăm acum. Toți băieții 
din lot lucrează cu depli
nă conștiinciozitate, poate 
și din motivul că se în
trezărește. mal mult deed 
altădată. o concurență 
strlnsă pe posturi. Dispu
nem, de pildă, la ora ac
tuală, după opinia mea, de 
două linii de atac cu ju
cători de valori apropiate, 
care pot da un randament 
superior celui din toamnă, 
mai ales la jocurile din 
deplasare.

UNIVERSITATEA CLUJ 
ÎN ALBANIA

— Nici nu vreau sd mă 
glndesc că aș putea lipsi 
dintre tricolori la dificila 
dispută care se va da pen
tru ctștigarea seriei 1 a 
campionatului european. 
Voi face totul pentru a 11 
șl eu printre acela ce vor 
aduce — sint sigur — ca
lificarea în sferturile 
finală ale competiției con
tinentale.

Divizionara A Universitatea 
Cluj va susține — cu înce
pere de la 6 februarie — mai 
multe partide amicale în Al
bania. Turneul a fost perfec
tat pentru „rodarea" echipei 
universitare înaintea începe
rii returului campionatului și 
pentru o luare de contact cu 
fotbalul albanez, viitorul nos
tru adversar din- prelimina
riile olimpice.

— Aștept cu emoție vi
itoarea călătorie în /Wer'c. 
legată de acel eveniment 
(n.a. inaugurarea aleii ce
lebrităților ultimului cam
pionat mondial), care va 
onora întreg fotbalul ro
manesc.

LOTO-PRONOSPORT
ULTIMA ZI PENTRU DEPUNEREA BULETINELOR LA 

CONCURSUL PRONOSPORT DE MIINE
Programul concursului Pro

nosport de mîine este alcătuit 
în întregime cu meciuri din 
campionatul italian divizia A.

înainte de a vă completa bu
letinele este bine să consultați 
„Programul Loto-Pronosport“ 
care cuprinde amănunte asu
pra meciurilor incluse în pro
gramul de concurs.

în continuare, publicăm con
cursul următor de duminică 7 
februarie 1971, pentru partici
pant! i care doresc să-1 cu
noască din vreme : I. Bolog
na — Juventus; II: Cagliari 
— Lazio : III: Catania — La- 
nerossi ; IV: Milan — Foggia; 
V: Napoli — Sampdoria ; VI: 
Roma — Internazionale: VII: 
Torino — Varese ; VIII:
rona — Fiorentina; IX : Ata-

lanta — Ternana; X: Novara 
— Catanzaro; XI: Pisa — 
Mantova; XII: Reggina — 
Bari; XIII: Taranto — Bres
cia.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 29 IANUARIE 1971

Fond §eneral de premii: 1 537 596 
report.

37 9

Ve-

lei. din care 225 048 lei
Extragerea I : 3 53 61 

90 78 66 33.
Fond de premii : 891191 

din care 225 048 lei report
Extragerea a II-a : 86 49 

12 28 81.
Fond de premii646 203 lei.
Plata premiilor pentru aceas

tă tragere se va face astfel : în 
Capitală : începînd de la 6 fe
bruarie la 15 martie 1971 ; in 
tară : de lș 9 februarie pînă la 
15 martie 1971 inclusiv.

lei, 
cat. 1.
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Trimisul nostru special, C. COMARNISCHI, transmite:

„INTERNAȚIONALELE CEHOSLOVACIEI- 
REPETIȚIE A PALETELOR EUROPENE 

ÎNAINTEA MONDIALELOR
OSTRAVA, 29 (prin tele

fon). Tîrziu, după miezul 
nopții, joi spre vineri (după 
o călătorie de 30 de ore cu 
trenul) au sosit la Ostrava — 
veritabilă cetate a 
giei cehoslovace — 
tativele de tenis de 
României. Timp de 
■de sîmbătă pînă luni, această 
localitate va deveni capitala 
tenisului de masă continental. 
Se vor afla în fața meselor 
verzi, ca participanți la In
ternaționalele Cehoslovaciei, 
așii europeni ai mingii de 
■celuloid — cu excepția spor
tivilor vest-germani. întrece
rile de la Ostrava contează, 
de fapt, ca penultimă repeti
ție (ultima va fi la Interna
ționalele Angliei, peste o lună) 
a- paletelor din Europa, îna
intea mondialelor de la Na
goya (Japonia).

Așadar, vom avea ocazia să 
asistăm la meciuri a căror 
semnificație este lesne de în
țeles în contextul amintit. De 
altfel, participarea este ex-

metalur- 
reprezen- 
masă ale 
trei zile,

valoroasă : 13 ȚĂRI
DE SPORTIVI (55

trem de 
CU 144
FIIND OASPEȚI). Dintre cei 
mai cunoscuți sînt reprezen
tanții U.R.S.S. în frunte cu 
campioanele mondiale și eu
ropene Zoia Rudnova și Zve- 
tlana Grimberg, Gomoskov, 
ai Angliei — jucătoarele Shir
ley și Matws, Neale, apoi Res- 
ler, Korpa, Surbek, Karaka- 
sevici (Iugoslavia), Kishazi, 
Klampar, Jonier, Helesznai 
(Ungaria), Alser, Johansson 
(Suedia), Hovestadt și Step
han (R.D. Germană), Kalins- 
ka și Noworita (Polonia), pre
cum și concurenții țării gaz
dă : Vostova, Karlikova, Sta
nek, Dvoracek, Mike. Alături 
de aceștia vor evolua și MA
RIA ALEXANDRU, ELEONO
RA MIHALCA, GH. TEODOR 
și AUREL OVANEZ. Ei au 
folosit ziua de vineri pentru 
odihnă, urmînd ca sîmbătă, 
în ziua inaugurală a compe
tiției (rezervată probelor pe 
echipe) să intre în focul în
trecerilor. în primul tur, fe-

petele vor avea ca adversare 
jucătoarele olandeze, urmînd 
ca în caz de victorie să întîl- 
nească pe câștigătoarea parti
dei Polonia — Cehoslovacia B. 
Băieții au de susținut, chiar 
în întîlnirea de debut, un 
meci foarte greu, cel cu pri
ma formație a Cehoslovaciei.

Aici, la Ostrava, nu este 
numai o reuniune a celor mai 
buni jucători și jucătoare. 
Paralel cu concursul va avea 
loc și o întîlnire a Comite
tului de direcție al U.E.T.M. 
la care va fi prezent și secre
tarul general al F.R.T.M., 
SEVER DÂNEȚ, membru al 
acestui organism internațional.

în sfîrșit, Internaționalele 
Cehoslovaciei se bucură și de 
o uvertură ia fel de presti
gioasă : cu cîteva minute îna
inte de a mi se da legătura 
cu Bucureștiul a început în
tîlnirea oficială, contînd pen
tru liga europeană, dintre se
lecționatele mixte ale Ceho
slovaciei și Uniunii Sovietice.

SPART ACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE

FRAȚII BACHLEDA DIN NOU IN FRUNTE
• Dan Cristea — locul IV, la repetarea slalomului uriaș

ZAKOPANE, 23 (prin tele
fon, de Io trimisul nostru spe
cial).

Slalomul uriaș disputat joi 
a fost considerat ca înlocuitor 
al probei de coborîre (care nu 
s-a putut ține din. cauza lipsei 
zăpezii pe toată lungimea pîr
tiei). Se vede însă că această 
coborîre poartă pecetea ghi
nionului, așa că și vineri 
cursa — neavînd condiții mi
nime de desfășurare — a tre
buit să fie înlocuită din nou 
cu un slalom uriaș, devenit 
un Jolly Jocker.

Dimineața, la reședința de
legației noastre, toată lumea

FLORETIȘTII ROMANI

LA „CUPA MARTINI-
Astăzi și mîine, în sala 

„Pierre de Coubertin11 din Pa
ris, marile valori ale floretei 
masculine de pe continent se 
vor întîlni în „Cupa Martini", 
prima competiție de anver
gură a anului.

La această importantă în
trecere, România va fi repre
zentată de Mihai Țiu, Tănase 
Mureșan Ștefan Haukler, Iu- 
liu Falb'și Ștefan Ardeleanu.

era optimistă și se spera în
tr-o evoluție și mai bună de
cît în ajun a slalomiștilor ro
mâni, fapt care — din anu
mit punct de vedere — nu s-a 
dovedit un deziderat neînte
meiat. La plecarea spre lo
cul de start, timpul era fru
mos, fără vînt, soarele își tri
mitea blajin primele raze. 
Dar cu cît autobuzul ne urca 
spre Kuznice (1.100 m altitu
dine) temperatura scădea, iar 
fulgii de nea deveneau tot mai 
insistenți. îmbarcarea în tele- 
cabină s-a făcut rapid și am 
pornit spre punctul interme
diar de la Myslenicke Turuie 
(1.352 m) unde ne-am trans
bordat în altă telecabină, 
care ne-a lăsat peste 15 mi
nute Ia locul de start de la 
KASPROWY WIERCH (1.988 
m).

Dar a venit și ora startu
lui, cu vînt puternic, nin
soare abundentă și o vizibi
litate sub 60 m. Satisfacția 
noastră a celor care am fost 
la start era dublă: schiorii 
români, în special Dan Cristea, 
au mers bine, iar noi am 
putut sta cu un picior în 
Polonia și cu celălalt în... 
Cehoslovacia pe vîrful Kas- 
prowy Wierch la granița dintre 
cele două țări. La fel ca în 
cursa anterioară, schiorii po
lonezi au monopolizat primele 
locuri prin frații Andrej și 
Jan Bachleda (imbatabili po 
pîrtiile proprii) și Ryszard 
Cwykla, al patrulea sosit, 
spre bucuria noastră fiind

Van Cristea. Din păcate, Do
rin Munteanu a greșit ceara 
(nu a respectat sfaturile an
trenorului) și s-a clasat cu 
mult sub posibilități. Pe de 
altă parte, Virgil Brenci a 
avut o evoluție curajoasă, dar 
ghinionistă, pentru că un ta- 
luz din a doua treime a tra
seului (a avut nr. de start 
14) l-a obligat să piardă su
timi prețioase. Totuși, el s-a 
situat pe locul 10. Rezultate 
tehnice slalom uriaș (1650 m, 
52 porți): 1. Andrej BACH- 
LEDA (Polonia) 1:16,74, 2.

Jart Bachleda (Polonia) 1:18,72, 
3. Ryszard Cwykla (Polonia) 
1:20,30, 4. Dan Cristea (Ro
mânia) 1:20,44, 5. Jerzy Chra- 
miec (Polonia) 1:21,14, 6. Mi
roslav Sochor (Cehoslovacia) 
1:21,44... 10. V. Brenci 1:22,07, 
14. G. Văideanu 1:23,17. 18- 
D. Munteanu 1:24,02.

S-a încheiat și combinata 
nordică (probă la care nu am 
participat). Pe primele locuri: 
1. Josef GASIEN1CA (Polo
nia) 432 p. 2. $tefan Huda 
(Polonia) 421.98 p. 3. K. Dlu- 
gopoiski (Polonia) 369,34 p.

Sîmbătă, pe program: sla
lomul special și ștafeta 4x10

AZI CAMPIONATUL MONDIAL DE BOB 4

Astăzi, în cursul dimineții
— dacă nu cumva capriciile 
vremii vor decide altfel — se 
dispută la Cervinia / Breuii 
(regiunea Aosta), sub obrocul 
teribilei și copleșitoarei pira
mide a muntelui Cervino 
(Matterhorn), primele două 
manșe rezervate boburilor 
mari, de 4 persoane, în cadrul 
celei de a 37-a ediții a campio
natelor mondiale.

Pista de lîngă Lago Blu, re
făcută anul acesta, a devenit
— prin eliminarea unor sinuo
zități —• mult mai rapidă, în 
așa fel încît intrarea în cele 
patru viraje, dar mai ales în 
curba Bianca, cere o dexteri
tate și o stăpînire a fiselelor 
aproape perfecte. Sporul de vi
teză este evident pentru că bo
lidul italianului D’Andrea, ca
re deținea recordul pîrtiei în 
1970 cu 1:11,78, a realizat anul 
acesta timpul elocvent de 
1:10,35, (ceea ce reprezintă o 
viteză medie de 102 km/h). Pe 
de altă parte, curba Bianca, de 
pildă, a devenit o adevărată 
capcană, de ale cărei dificul
tăți s-au convins pînă acum 
destule echipaje bune, printre 
care și perechile Floth—Ba
der și Panaitescu—Pascu. Cine 
nu alege corect trasa optimă, 
în acest loc, riscă accidentul, 
în general, concurenții consi
deră pista de la Cervinia drept 
dificilă, dură.

în consecință, pentru mulți 
antrenori sarcina selecției s-a

complicat. Eugenio Monti, ca 
de obicei foarte sever, n-a e- 
zitat să renunțe la tînărul 
foarte talentat, dar lipsit de 
experiență, Maurizio Compag- 
noni și la celebrul (dar lipsit 
de formă) Nevio De Zordo, 
campionul mondial titular (ca
re, jignit de hotărîrea selecțio
nerului, și-a anunțat retrage
rea din activitate, după săptă- 
mîna preolimpică de la Sappo
ro) ; în schimb, i-a reținut pe 
rapidul Oscar D’Andrea și pe 
Giorgio Alverâ. Vest-germanii, 
privați de serviciile pilotului 
■Floth, s-au oprit la conducă
torii de bob Wolfgang Zimme- 
rer și Herbert Pitka, .elveție
nii au numit pe Jean Wicki și 
pe Rene Stadler, iar austriecii 
au aies pe Werner Delle Karth 
și pe Gruber. Cu totul, vor lua 
startul 16 echipaje reprezen- 
tînd 11 țări (Anglia, Austria, 
Canada, Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, R.F.G., Italia, Româ
nia, S.U.A., Suedia).

într-o companie extrem de 
puternică (detașîndu-se în spe
cial italienii și elvețienii), sar
cina echipajului românesc, 
proaspăt campion european, 
devine dificilă. Numerele de 
start trase la sorți nu sînt rele; 
coborîre pilot, nr. 11 și 3 în 
prima manșă, nr. 6 și 14 în 
manșa secundă. Ion Panțuru și 
însoțitorii săi (Ion Zangor, Du
mitru Pascu, Dumifiru Focșe- 
neanu) se vor strădui să re
intre printre primele echipaje

Același echipaj victorios la lumina reflectoarelor de la Igls — 
își va încerca șansa și astăzi la Cervinia: Ion Panțuru, Ion 
Zangor, Dumitru Pascu, Dumitru Focșeneanu.
ale lumii, dacă nu chiar să ob
țină o medalie (știut fiind că 
singura medalie românească la 
campionatele mondiale de 
bob 4 — și aceea de argint — 
datează din 1934, fiind obținu
tă de echipajul condus de pilo
tul E. AngelesCu la Garmisch 
Partenkirchen).

Prospectiva
olimpică

PELE IA CEL DE Al
1000-lea MECI!
PARAMARIBO, 29 (Ager- 

pres). — Vedeta nr. 1 a anului 
trecut, brazilianul Pele, a sus
ținut la Paramaribo (Surinam) 
cel de-al 1000-lea meci al ca
rierei sale, jucînd cu echipa 
Santos împotriva formației lo
cale Transvaal, pe care brazi
lienii au învins-o cu scorul de 
4—1. Golurile oaspeților _ au 
fost marcate de Edu 
și Arlin.

în cei 16 
fotbalistică, 
1 500 ore de 
ciuri oficiale.

activitate 
efectuat

ani de
Pele a 
joc numai în me-

UN MARE TURNEU

DE HANDBAL FEMININ

Paul IOVAN

f O

TURNEUL DE BASCHET DE LA Tg. MUREȘ

A fost comunicat programul 
marelui turneu de handbal 
feminin, care va avea loc 
între 2 și 7 martie la Neu- 
brandemburg (R.D.G.):

2. III: U.R.S.S.—Cehoslova
cia, Ungaria—R.D.G., România 
—Iugoslavia ; 3. III : România 
—Ungaria, U.R.S.S.—Iugosla
via, R.D.G.—Cehoslovacia ; 4. 
III: România—U.R.S.S.,Unga
ria—Cehoslovacia, R.D.G.— 
Iugoslavia ; 6. III : Ungaria— 
Iugoslavia, Cehoslovacia—Ro
mânia, R.D.G.—U.R.S.S. ; 7. 
III : Iugoslavia—Cehoslovacia, 
Ungaria—U.R.S.S. și R.D.G.— 
România.

CEHOSLOVACI

O selecționată masculină de 
baschet a Cehoslovaciei, afla
tă în turneu în S.U.A., a ju
cat la Sterling (Illinois) cu 
reprezentativa Colegiului uni
versitar din localitate, pe care 
a învins-o cu 85—77 (42—32). 
în cadrul acestui turneu, din 
cele 10 meciuri susținute, oas
peții au repurtat 8 victorii.

ÎNDERBYUL ZILEI: CRIȘUL-MUREȘUL 57-54 I

AU CÎSTIGAT RALIUL MONTE CARLO•»
MONTE CARLO 29 (Ager- 

pres). — Cel de-al 40-lea Raliu 
automobilistic Monte Carlo s-a 
încheiat o dată eu desfășurarea 
probei complimentare (Monaco 
— Monaco, 670 km) cu victo
ria echipajului Ove Andersson 
(Suedia) — David Stone (An
glia), care au concurat pe o 
mașină „Alpine Renault". Tim
pul învingătorilor (realizat in 
probele speciale plus minutele 
de penalizare) este de 6h 32:04. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine echipajele Jean

Luc Therier — Marcel Calle- 
waert (Franța) pe „Alpine Re
nault"—la 40 sec., Jean-Claucle 
Andruet — Guy Vial (Franța) 
pe „Alpine Renault" și Bjorn 
Waldegaard — Hans Thorzelius 
(Suedia) pe „Porsche” — am
bele la 1:51, Rauno Aaltonen 
(Finlanda) — Paul Easter (An
glia) pe „Datsun" la 7:27, Simo 
Lampinen (Finlanda) — John 
Davenport (Anglia) la 8:53 etc. 
„Cupa feminină" a revenit in 
acest an echipajului vest-ger- 
man Hannelore Werner — Oda 
Dencker—Andersen. Echipajul 
fraților Ilia și Nikolai Ciu- 
bricov (Bulgaria), pe Alpine- 
Rengult, care a luat startul 
din București, s-a clasat pe lo
cul 21.

S-a ajuns Ia situația neobiș
nuită ca, după parcurgerea tra
seului comun prin Alpii Mari
timi, din cauza condițiilor at
mosferice nefavorabile, să se 
înregistreze zeci de abandonuri. 
Astfel, nu a mai fost respec
tată tradiția ca primele 60 e- 
chipaje să-și dispute victoria 
finală în proba complimentară: • 
la start s-au aliniat numai 30 
de echipaje din care doar 22 
au trecut linia de sosire.

Șampanie pentru vedetele 
schiului alpin ! Jacqueline Rou- 
vier, Wiltrud. Drexel și Anne- 
Marie Proell (de la stingă la, 
dreapta) — învingătoarea și 
următoarele două clasate, ale 
c.oborlrii de la Pra-Loup (Fran
ța) — sînt sărbătorite chiar pe 
pista de concurs, unde au ob
ținut puncte prețioase pentru 
clasamentul „Cupei Mondiale" 
— Trofeul Evian.

Telefoto : A. P. -AGERPRES

WIJK AAN ZEE:
Korcinoi și Olafsson - noii lideri

TG. MUREȘ, 29 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Primele trei meciuri, progra
mate azi în turneul de bas
chet feminin al diviziei A nu 
au fost prea interesante de
oarece s-au întîlnit echipe 
disproporționate ca valoare : 
ultimele, în schimb, au ofe
rit întreceri echilibrate, ur
mărite cu sufletul la gură de 
un numeros public.

RAPID — CONSTRUC
TORUL 62—33 (27—13). So
site în localitate vineri la 
ora 6 dimineața, baschetba
listele de la Constructorul au 
intrat pe teren la ora 9 ceea 
ce a facilitat sarcina rapidis- 
telor, care și așa porneau 
mari favorite.

I.E.F.S. — VOINȚA BUCU
REȘTI 70—52 (36—27).
11—4 pentru I.E.F.S. 
nutul 11 se părea că 
tele vor obține un 
ușor. Dar pe 
comportări în 
reprezentantele 
ința au izbutit 
seori mingea 
să contraatace 
să echilibreze situația pentru 
o bună perioadă din prima 
repriză. în continuare însă 
absența Floricăi Bujduveanu 
și acumularea a tot mai mul
tor greșeli personale (în to
tal 35) au determinat căde
rea Voinței, în vreme ce 
I.E.F.S. și-a impus superiori
tatea de talie și pregătire 
fizică.

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — SANATATEA 
SATU MARE 95—49 (53—27).

Campioanele au luat 
jocul în serios impunîn- 
du-se printr-un joc în viteză, 
cu multe intercepții, contra
atacuri, aruncări de la dis
tanță ca și prin acțiuni po
ziționale cărora sătmărencele 
nu Je-au găsit antidot.

CRIȘUL ORADEA — MU
REȘUL TG. MUREȘ 57—54 
(29—21 ; 47—47). în general, i- 
nițiativa a aparținut 
lor care prlntr-un 
tehnică, maturitate

orădence- 
plus de 
și preci-

zie în aruncările Ba coș 
dominat 
muncită,

A.S.A.
BRAȘOV
După un meci dramatic, în 
care brașovencele au condus 
tot timpul, clujencele au re
montat și au învins în ulti
ma secundă prin coșul înscris 
de Floarea Trandafir.

CLASAMENT: 1. Politeh
nica 25 p, 2. Rapid 24 p, 3. 
I.E.F.S. 24 p. 4—5. Sănătatea

au 
obținînd. o victorie 
în prelungiri.
CLUJ — VOINȚA

53—51 (25—34).

și Crișul 19 p, 6. Voința Bra
șov 18 p, 7—8. Constructorul 
și Mureșul 17 p, 9—10. Voin
ța București și A.S.A. 16 p.

PROGRAMUL DE AZI : 
A.S.A. Cluj — Politehnica 
București ; I.E.F.S. — Con
structorul București; Sănăta
tea S. Mare — Voința Bucu
rești ; Mureșul Tg. Mureș — 
Voința Brașov; Rapid Bucu
rești — Crișul Oradea.

D, STANCULESCU

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
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Da. 
în mi- 
studen- 

succes 
bunei 

vreme,
linia 

ultima
clubului Vo- 

să smulgă de
ad versarelor, 

cu succes și

(Urmare din pag. 1)

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— SPORT CLUB BĂCAU 

18—18 (8—9). La fel ca în în
tîlnirea precedentă, am urmărit 
o interesantă cursă la finele 
căreia nici una dintre cele două 
formații n-au obținut premiul 
cel mare, ambele puncte. Ele 
au trebuit să se mulțumească 
cu o remiză care reflectă des
tul de corect aspectul jocului, 
perioadele de dominare. în 
general, meciul a fost mai fru
mos decît celălalt, disputa în
verșunată în care s-au angajat 
handbaliștii din Timișoara și 
din Bacău oferind multe mo
mente de mare spectacol. A- 
vanta.jul la scor a oscilat și în 
această partidă. în min. 
Ș. C. Bacău conducea

priză, nu a fost folosit de an
trenorul său decît in situațiile 
de atac, ceea ce a diminuat 
potențialul defensiv al forma
ției băcăuane. Au marcat : Gu- 
neș 6. Cirlan 5, Pintea 2, Fen- 
dler 2, Ivan 2 și Teacoiu pen
tru Politehnica Timișoara, Bo
din 7, Costache 6, Cervenka 2, 
GeorgeVici, păcuraru și Laub 
— pentru Sport Club Bacău. 
Au arbitrat V. Pelenghian și 
P. loan (București).

50
- ------- ---------- cu
15—131 dind impresia că a luat 
o serioasă opțiune asupra vic
toriei. Din păcate însă, unul 
dintre cei mai buni jucători ai 
echipei, Cervenka, fiind de 
două ori eliminat în prima re-

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CLUJ 15—14 (7—8). La 
început a condus Steaua — 
2—0 (min. S) și 3—1 (min. 12). 
Treptat însă, studenții — prin 
fermitate în apărare și curaj 
în atac — au echilibrat rapor
tul de forțe, egalînd și luind 
conducerea : 8—5 (min. 24). în 
repriza secundă avantajul clu
jenilor s-a menținut o vreme, 
apoi, Steaua prin contraatacuri 
fructificate de Gațu, în vervă 
deosebită, a venit puternic din 
urmă. Finalul a fost dramatic.

La 14—13 pentru Steaua (min.
58), Coasă a fost eliminat și 
..U" a obținut egalarea : 14—14. 
Steaua, deși în inferioritate nu
merică, a înscris in extremis 
golul victoriei prin Gruia, care 
s-a și accidentat, participarea 
iui la derbyul cu „U“ Bucu- 

' rești fiind incertă. Au marcat :
Gruia 6, Gațu 4, Stokl 3, Speck 
și Birtolom — pentru Steaua, 
Schobel 5, Pan(îru 4, Schmidt 
2. Tudosie 2 și Capră — pentru 
„U“ Cluj. Corect și autoritar 
arbitrajul lui C. Căpățînă și T, 
Ene (Buzău).

Clasamentul arată astfel : 
Steaua 27 p ; 2. „U“

p ; 3. Dinamo 
p ; 4. S.C. Ba- 
„Poli“ Timișoa- 
Dinamo Brașov 

„U“ Cluj 12 
București 11 
Galați 11 p ;

1.
București 25
București 25

K.cău 16 p 
ra 
13 
8.
9.
Știința Lovrin 5 p.

14 p : 
p: 7. 

Voința 
„Poli“

5.
6.

p: 
p: 
io.
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HAGA, 29 (Agerpres). — 
După runda a 14-a, grupa ma
rilor maeștri din Festivalul șa- 
hist olandez are doi noi lideri : 
Korcinoi și Olafsaon cu cite 
9 p fiecare. Ei sînt urmați la o 
jumătate de punct de Ivkov și 
Gligorici, Petrosian, Hort și 
Hubner. Fostul lidier, suedezul 
Andersson, 
7‘/î p.

In grupa 
să conducă 
urmat de 
cu 8l/2 P- 
remizat in runda a 14-a cu da
nezul Claussen și ocupă locul 
8 în clasament cu 7*/2 p.

In turneul feminin 
este Maria Ivanka cu 8 
mată de Lazarevici 7*/2 
Kușnir, Kralova 7% P ; 
novici 5'/2 (1) p, Polihroniade, 
Vreeken, Cohn ă1/?. p. Rezulta
te din runda a 8-at: Kușnir —

Polihroniade 1—0 ; Vokralova 
— Vreeken 1—0 ; Ivanka — 
Heemskerk 1—0 ; Cohn — Tuk 
1—0.

In cursul ultimei sesiuni, 
jubiliare, a Academiei Olim
pice Internaționale, dele
gația. română prezentă la 
Olimpia a propus, printre 
temele de luat în considera
re pentru următoarele se
siuni anuale, aceea privind 
viitorul sportului și, ca o 
consecință, viitorul mișcării 
olimpice. Eforia Academiei 
pare să fi acceptat punctul 
nostru de vedere, astfel că 
pentru cea de a K-I-a se
siune (16 iulie — 2 august) 
a fost adoptată următoarea 
tematică generală (oarecum 
pleonastic exprimată în 
prospectul Academiei): 
„Perspectivele viitoare ale 
mișcării olimpice și ale 
sportului în general". Con
ferențiarii și participanta la 
seminarii vor trata subiec
tele propuse de organiza
tori : filozofia și ideologia 
mișcării olimpice; organiza
rea Comitetului Internațio
nal Olimpic; regulile și pro
gramul Jocurilor Olimpice; 
motivele decăderii jocurilor 
olimpice antice; legislație 
sportivă ; perspective viitoa
re (!); dezvoltarea tehnolo
gică (firește, 
sportului); 
perspective 
sportivă; bibliografie olim
pică.

Pe planșeta tematică a 
Academiei, cu totul noi ni 
se par subiectele dedicate 
legislației sportive și. pro
gresului tehnologic care nu 
poate râmîne fără urmări 
în lumea sportivă, ci dim
potrivă — necontrolat — o 
va putea influenta pînă la 
a-i schimba structura. Op
țiunea generală pentru pro
blemele perspectivei este 
importantă, pentru că numai 
rezultatele cercetării științi
fice a viitorului ne vor putea 
da sugestiile de organizare 
a prezentului. Am numit și 
am introdus astfel și în 
sport noțiunea perspectivei. 
Dr. Henri Pouret (Franța), 
sub titlul eseist care a sus
ținut cu autoritatea sa pro
punerea delegației române, 
va fi desigur îneîntat să 
afle că viitorul sportului va 
face obiectul dezbaterilor 
academice de la Olimpia.

Cum a Xl-a sesiune a 
Academiei Olimpice Inter
naționale este programată la 
vară, participanta români au 
la dispoziție un răstimp su
ficient ca să se pregătească, 
în consecință, meditînd se
rios și din vreme asupra 
acestei tematici.

în domeniul 
cercetări și 
în medicina

Victor BANCIULESCU

ocupă locul 8 cu
maeștrilor continuă 
Adorjan cu 9*/2 p. 

Hartogh și Timman 
Victor Ciocâltea a

lideră 
p, ur-
(1) P,
Jova-

ÎN C.C.E. LA BASCHET
La Ljubljana, intr-un meci 

contînd pentru grupele semifina
le ale C.C.E. la baschet. Olim
pia a învins pe Slavia Praga 
cu 76—58 (35—27). Cșl mai bun
jucător de pe teren — Jelovae 
(33 p). La Madrid. Real a în
trecut pe Standard tjege cu 103— 
71 (60—33).

BONAVENA A FOST 
OPERAT

Fostul 
dial de 
tinianul 
operat de medicul Roberto Pa- 
duano. El va ff indisponibil mai 
mult timp, astfel că. nu va putea 
încrucișa mănușile la 12 februa
rie cu Floyd Patersson. Se par© 
că meciul se va desfășura 
mijlocul lunii' aprilie.

șalanger la titlul mon- 
box la cat. grea, argen- 
Oscar Bonavena, a fost

la

ILIE NASTASE Șl CLIFF RICHEY
CAPI DE SERIE LA OMAHA (S.U A.)

turneului in- 
tenis pe te- 

de la Omaha 
desemnat pe a-

Organizatorii 
ternațional de 
ren acoperit 
(Nebraska) au 
mericanul Cliff Richey și pe 
românul Ilie Năstase capi de 
serie. Corespondentul agenției 
ASSOCIATED PRESS rea
mintește, cu acest prilej, că

Ilie Năstase, cotat — în cla
samentele specialiștilor ameri
cani — al 6-lea jucător ai 
lumii în anul 1970, l-a învins 
anul trecut în turneul de la 
Salisbury pe Richey, care este 
cîștigătorul Marelui Premiu al 
Federației internaționale de 
tenis (F.I.L.T.).

REUNIUNE ATLETICĂ 
„INDOOR" LA CORUNA

In cadrul unei reuniuni atle
tice de sală desfășurate la Co
runa (Spania), s-au înregistrat 
rezultatele : 50 m — Nowosz (Po
lonia) 6,0, 3 000 hi — Buges (Spa
nia) 8:11,4 ; 50 mg — Briliant 
(Franța» 6,6 ; 890 m femei — 
Fernandez (Argentina) 2:13,10.

FRANCEZII ÎNVINȘI ÎN „CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

A 7-A VICTORIE A LUI 
ROD LAVER

Tenismanul australian Rod La
ver a obținut a șaptea victorie 
în Turneul campionilor (profe
sioniști). In meciul disputat la 
New York, el l-a învins cu 7—5, 
6—4, 7—5 pe Arthur Ashe
(S.U.A.), pentru a doua oară, 
Ashe l-a înlocuit pe Pancho 
Gonzales, indisponibil.

Ieri s-au disputat două noi 
probe din cadrul „Cupei Mondia
le" la schi. La Megeve, în cobor 
rirea pentru bărbați, primul s-a 
clasat elvețianul J.. D. Daestwyler 
cu 2:11,70, urmat de francezul 
Bernard Orcel — 2:12,11. In cla
samentul general, pozițiile sînt 
neschimbate : J N. Augert (Fran
ța) 102 p, H. Duvfllnrd (Fr.) 95 
p. G. Thoenl (Italia) 90 p.

La St. Gervais, schioarele s-au

întrecut în proba de slalom. A 
cîștigat austriaca Anne Mărie 
Proell — 91,50. Pe locurile ur
mătoare : Barbara Cochran
(S.U.A.) — 93,09 și Roși Mltter- 
meier (R.F.G.) — 93,15. Distan
ța dintre fruntașa clasamentului 
general, Michele Jacot (Franța) 
— 132 p șl a doua clasată, Anne 
Marie Proell (Austria) — 123 p, 
s-a micșorat simțitor.
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