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PARTICIPĂ LA

DIMENSIUNI SPORTIVE IN ANII CINCINALULUIInternaționalele de tenis
de masă ale Cehoslovaciei 3

s-au încheiat

MARIA ALEXANDRU
LOCUL 1

IM PROBA DE SIMPLU
în semifinale, românca

și turismului'©■ 80 de lucrări noiIn mase in 1971

Interviu cu ION SIMION, directorul editurii

„La ora actuală, Năstase 
este unul dintre cei mai buni

jucători din lume!"
El L-A SURCLASAT PE CLIFF RICHEY, ÎN TREI SETURI,

ZIAR At CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Marți 2 februarie 1971

Primul concurs internațio
nal de tenis, din noul sezon, 
$,Midlands international in- 
Hoor tennis championships", 
desfășurat în acest oraș din 
statul Nebraska, a luat sfîr- 
șit duminică seara (la Bucu
rești era luni dimineața), cu 
victoria talentatului tenisman 
român. Ilie Năstase.

în fața a 4 000 de specta
tori, cuceriți de jocul său 
fantezist, de forța și precizia 
ripostelor sale, Ilie Năstase 
l-a surclasat pe renumitul ju
cător american Cliff Richey, 
marele favorit al acestui tur
neu, obligîndu-1 să suporte o 
înfringere netă, în trei seturi, 
dintre care ultimul, așa cum 
arată și scorul, avea să fie 
fără istoric : 6—4, 6—3, 6—1.

La început, lupta a fost e- 
chilibrată, dar superioritatea 
lui Năstase avea să devină 
apoi atît de evidentă, îneît, 
în ultimul set, demoralizat, 
Richey n-a mai putut opune 
nici un fel de

Năstase nu se 
victorie asupra 
rachetei. El îl
Richey de 3 ori (în mod spe-

rezistență, 
află la prima 
acestui as al 
întrecuse pe
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SPORT CLUB
BACAL

A PLECAT
IN LIBAN

Ieri dimineață a părăsit 
Capitala, plecînd pe calea 
aerului în Liban, echipa 
Sport Club Bacău, care va în
treprinde în această țară, ca 
răspuns la vizita făcută anul 
trecut în România de către 
formația S.A.F.A. Beirut, un 
turneu de două săptămîni. Au 
făcut deplasarea următorii 
jucători : Ghiță, Fugaciu,
Kiss, Nedelcu, Velicu, Comă- 
nescu, Mioc, Sinăuceanu, Vol- 
mer, Hrițcu, Duțan, Catargiu, 
Maghiar, Pană, Sorin Avram, 
Dentbrovschi, Ene Daniel, 
Florea, Băluță. Ei sînt însoțiți 
de antrenorul Costică Radu
lescu și de medicul Alexan
dru Udrescu. Conducător al 
lotului este Grigore Olteanu, 
vicepreședinte la Sport Club 
Bacău.

înainte de plecare, antre
norul Rădulescu ne-a declarat 
următoarele : „Turneul nostru 
în Liban nu are caracterul u- 
nei călătorii turistice. El ne 
va fi de un Teal folos în de- 
săvîrșirea pregătirilor efec
tuate p.înă acum în tară. Știm 
că adversarii pe care îi vom 
întîlni nu sînt prea puternici 
și de aceea intenționăm ca în 
toate celelalte zile fără joc să 
facem antrenamente. Ceea ce, 
de asemenea, vom urmări în 
acest turneu va fi cristaliza
rea și omogenizarea forma
ției de bază pentru începerea 
returului". 

I
UN AN PÎNĂ LA SAPPOROI

1 e mîine într-un an, adică la 
3 februarie 1972, în capitala 
prefecturii Hokkaido, torța cu 
lumina sacră adusă de la O- 
limpia va străluci pe străzile 
orașului Sapporo, printre tra

diționalele sculpturi uriașe de gheață. în 
îndepărtata Japonie va începe prima olim
piadă de iarnă încredințată vreodată u- 
nui oraș asiatic.

Coincidența calendaristică nu este evo
cată aci doar de dragul elementului pi
toresc. Cele 365 de zile înseamnă mai cu- 
rînd un avertisment. După cum ne arată 
ciudatele condiții 
cern, iernile sînt 
în zăpadă, așa că răstimpul de un an 
pînă la „jocurile albe" reprezintă de 
tă dată un laps de timp foarte scurt.

Pentru practicanții sporturilor de iarnă, 
perioadele de activitate nu se măsoară 
în ani, ci în luni, dacă nu chiar în săp
tămîni. Cantitatea de zăpada și înghețul 
condiționează implacabil programul spor
tivilor și le limitează planurile de 'pregă
tire. Cei mai vitregiți de aceste inevitabile 
frîne sînt practicanții sporturilor în aer 
liber, cărora zăpada le este necesară ca 
respirația. Dintre aceștia, în loturile olim-_ 
pice de iarnă românești au fost reținuți

atmosferice prin caretre- 
tot mai scurte, zgîrcite 

nadă, așa că răstimpul de un an 
la „jocurile albe" reprezintă de as-
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eial au fost comentate victo
riile obținute în turneul de 
la Wimbledon și finala tur
neului de la Salisbury), dar 
tot de atitea ori pierduse și el 
în fața lui Richey. Acum, se 
părea că americanul va lua 
conducerea, înscriind cel de-al 
patrulea punct în clasament. 
El dovedise, în sezonul trecut, 
o formă constant bună și, 
în urma unei suite de per
formanțe valoroase, se clasase 
pe primul loc în „Marele pre
miu al Federației internațio
nale", realizînd un punctaj 
general superior celui obținut 
de Laver, Rosewall, Ashe, 
Roche etc.

Dar, Năstase nu numai că 
a obținut victoria, conducînd 
acum în palmares 
dar a făcut-o de o 
care l-a determinat pe cores
pondentul agenției 
ted Press" să 
„NĂSTASE A 
CĂ, LA ORA

cu 4—3, 
manieră

„Associa- 
spună că 

CONFIRMAT 
ACTUALA, 

ESTE UNUL DINTRE CEI 
MAI BUNI JUCĂTORI DIN 
LUME", La dublu : Clark 

Graebner, Thomas Koch — 
Jim Osborne, Jim McManus 
6—4, 4—6, 6—4.

PE AGENDA ACTUALITĂȚII FOTBALISTICE

ATENA, 1 (prin telefon, de 
la trimisul ziarului „Drum nou" 
din Brașov).

De joi, antrenamentele 
Steagului roșu au sporit în 
intensitate, evident, proporți
onal cu gradul de adaptare 
a jucătorilor la noile condi
ții de climă și altitudine.

„Dar — așa cum sublinia 
antrenorul Valentin Stăn.escu 
— întregul lot s-a acomodat 
excelent la noile condiții și 
răspunde prompt solicitărilor 
noastre la programul de (Continuare în pag. a 3-a)

LA ORDINEA ZILEI AMICALELE

au trecut 
în

Alexandru DINCĂ

(vib.)

Ce soare strălucitor, ce vreme splendidă a fost 
orașe ale țării, florăresele ofereau ghiocel celor ieșițt

Prof”"-'d de această neașteptată „primăvară1, 
proiectatei rosuri prin nămeții de zăpadă, la 31 
amicale. A, a procedat și Petre Moldoveana de Ia 
unde fotoreporterul nostru Vasile Bagcac a surprins 
ceas mai devreme — ia ce nivel de pregătire «e află

dumlnică în București ! Și nu numai aici. In multe 
la plimbare.
în ianuarie", echipele de fotbal au Ieșit la joc. înlocui 
ianuarie, antrenorii și-au verificat elevii în meciuri 
Progresul, care după. întîlnirea cu Flacăra roșie (de 
imaginea de față) a avut prilejul să constate — cu un 

_______ ___ ___________ ___„ ___  echipa sa după perioada petrecută la munte. Să spe
răm că vremea prielnică unor asemenea întllniri va fi folosită cu pricepere, pentru ca la reluarea cam
pionatului, formațiile noastre să nu mal aibă nevoie de atît de discutata ■ — - 
în formă.

doar boberii și biatloniștii (chiar dacă ve
cinătatea schiorului Dan Cristea de polo
nezul Andrei Bachleda este promițătoare). 
Ion Panțuru, după cum se știe,, pleacă în 
recunoașterea cu totul ineditei piste de 
la Sapporo, în timp ce schiorii cu arma 
în bandulieră luptă încă pe pămînt euro
pean pentru un loc sub soarele olimpic 
(excelența lor la tir nu poate compensa 
întotdeauna slăbiciunile evidente — spo
rite de vîrstă — la geana pe schiuri).

Ceva mai favorizați, din punctul de ve
dere al lungimii sezonului, sînt sportivii 
de sală, recte patinatorii, beneficiari ai 
palatelor de gheață (artificială). Vedetele 
baletului românesc pe gheață, deși de cla
să modestă pe plan mondial, au doar 
scuza tinereții lor promițătoare, singura 
în măsură să justifice lungile turnee de 
antrenament în străinătate.

Oricum, centru toți candidații olimpici, 
sportivi pe zăpadă sau pe gheață, pînă 
în ziua inaugurală a jocurilor de ia Sap
poro nu mai sînt decit 366 de zile, nu 
mai avem decît această ultima iarnă pre- 
olimpică, ale cărei oferte 
prea generoase) trebuie 
maximă sîrguință, pentru 
nu mai avem.

MARIA ALEXANDRU

cantita- 
realiză- 
anterior 
coordo- 

în

a învins-o pe campioana 
europeană, sovietica 

Zoia Rudnova
OSTRAVA, 1 (prin telefon

de la trimisul nostru special).
Dacă întrecerile feminine pe 

echipe s-au desfășurat în li
niște, unele surprize producin- 

du-se doar la proba masculină, 
competiția individuală a furni
zat în penultima „rundă”, luni 
dimineață, un prim rezultat Ia 
fete cu totul neașteptat : cli-

»
Constantin COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

cînd toți 
norma, 
special 

parcurși 
fiindcă 

excepții,

Pregătire, care vizează atît 
sporirea capacității de efort, 
cit și pregătirea specifică". 
De altfel, cele afirmate de 
către antrenor au fost con
firmate sîmbătă cu' prilejul 
testului Cooper, 
jucătorii 
evidențiindu-se, 
Balint, cu 3 700 m 
în 12 minute. Dar, 
sîntem la capitolul

. amintesc și victoria lui Rusu 
la... săritura în lungime.
. Joi seara_ conducerea clu-
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(deocamdată nu 
exploatate cu 
cc altă ocazie

I
I

Victor BANCIULESCU I

BILANȚ SI PERSPECTIVE
LA EE1ITURA „STADION"

• Intre 1966—1970 : 328 titluri apărute, tiraj 2800000 exemplare ® Preponderenta lucrărilor 
de tehnică metod ică pe ramuri de sport • Colecții dedicate deprinderii exercițiilor fizice

STADION

— Intrucit anul 1970 a în
cheiat un ciclu de cinci ani 
și în activitatea Editurii 
Stadion, vă rugăm să ne 
spuneți care au fost direc
țiile tematice principale și 
transpunerea lor in planul 
editorial al acestei peri
oade ?

— Producția Editurii Stadion 
în cincinalul 1906—1970 — ca
racterizată printf-o însemnată 
creștere calitativă și 
tivă în comparație cu 
rile planului cincinal 
— a avut ca direcții 
natoare sarcinile înscrise 
Hotărîrile de partid și de stat, 
precum și în cele ale Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport, privind promo
varea unei literaturi de spe
cialitate, științific fundamenta
tă, menită să constituie un 
suport real al activității de e- 
ducație fizică și sport.

Bilanțul realizărilor editori
ale — înscris într-o serie am
plă de preocupări tematice, din 
cele mai diferite domenii ale 
mișcării sportive — ÎNTRU
NEȘTE, ÎN ACEST CINCINAL, 

bului Olimpîakos a invitat 
iotul brașovean la un cock
tail în cadrul pitoresc 
portului Pireu, unde își 
sediul. Cupele și trofeele 
cerite de-a lungul celor 
de ani de existență au 
presionat plăcut lotul bra
șovean, care s-a întreținut cu

perioadă de acomodare, de intrare

RUGBYȘTII 
DE LA DINAMO

BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTORI IN FRANȚA

PARIS 1 (Agerpres) — 
Echipa de rugby Dinamo 
București, aflată în turneu 
în Franța, a Jucat în ora
șul Oloron cu o selecțio
nată a provinciei Bearn, 
pe care a învins-o cu sco
rul de 11—8.

ARBITRII MECIULUI
PENICILINA-DINAMO

MOSCOVA
întîlnirea tur dintre cam

pioana României, Penicilina 
Iași, și Dinamo Moscova, con- 
tînd pentru sferturile de fi
nală ale C.C.E. la volei (f) 
va fi condusă de arbitrii 
Jozsef Lajos și Zoltan Juhasz 
(Ungaria). Meciul este progra
mat miercuri 10 februarie, 
la Iași.

328 TITLURI APĂRUTE. AL 
CĂROR TIRAJ DEPĂȘEȘTE 
2 800 000 exemplare.

Aceste succese, privind ela
borarea unor lucrări valoroase 
de specialitate, cit și a celor 
de popularizare, de beletristică 
și de turism, se dătoresc, în 
primul rind, îndrumării perma
nente a organelor de partid și 
de stat, sprijinului direct acor
dat de Consiliul Național pen

■

t
tru Educație Fizică și Sport, 
asistenței tehnice a cadrelor
I.E.F.S.  și a federațiilor pe ra
mură de sport, profesorilor și 
antrenorilor cu o bogată ex
periență, precum și aportului 
scriitorilor care îndrăgesc miș
carea sportivă.

Din punct de vedere tema
tic, producția anilor 1966—1970 
a fost realizată în cadrul ur
mătoarelor grupe :

j 1. Lucrări dg tehnică și me
todică pe ramură de sport :

2. Lucrări de specialitate cu

După frenetica goana 
bobului de aproape doi 

kilometri, reluată de pa
tru ori de-a lungul bur
lanului de gheață, cu 
suișuri teribile și cobori- 
șuri amețitoare, după cli
pele de groaznică încor
dare ce țin de patru ori 
cite un minut și ceva,. 5» 
după sublimul luptei in 
echipă și infernul singu
rătății pe pistă, după 
performanța văzului și 
răbdarea muțeniei, după 
toate acestea, afli că ai 
fost învins cu o fracțiu
ne de timp imposibil de 
materializat. Unde e So- 
focle să descrie drama 
timpurilor noastre, tra
gedia sutimii de secun
dă ?
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DUPĂ CAMPIONATELE DE SALĂ ALE ATLEȚILOR JUNIORI

O PROMOȚIE a plecat,
ALTA I-A LUAT LOCUL!

Mulți dintre cei care au 
luat loc, sîmbătă și dumini
că, sub cupola sălii de atle
tism din parcul de la „23 
August" au așteptat cu inte
res desfășurarea campionate
lor pe teren acoperit ale ju
niorilor mari, deoarece ele au 
oferit prima ocazie cînd au 
putut fi urmăriți în dispute 
directe numeroși dintre frun- (Continuare în pag. a 3-a)

Anton, pare foarte satisfăcut de succe-Campionul și recordmanul juniorilor la prăjină, Cornel 
sul său.

caracter general, comune tu
turor ramurilor sportive ;

3. Lucrări de popularizare, 
reportaje, beletristică ;

4. Lucrări de turism.
O trăsătură esențială a cin

cinalului editorial 1966—1970 o 
constituie numărul mare de lu
crări de tehnică și metodică pe 
ramură de sport (111 TITLURI) 
și sfera largă de cuprindere 
tematică în limitele căreia s-au

înscris toate disciplinele spor
tive, pregătirea copiilor și ju
niorilor. Au fost elaborate, pe 
lingă teme reprezentate mai pu
țin în planurile anterioare (bob 
— prima lucrare de acest gen 
în literatura de specialitate, 
polo pe, apă, culturism și judo), 
lucrări de bază, care tratează

LA PROGRESUL

REDESCOPERIREA CĂILOR

MARII PERFORMANTE

I
n sfera marii performanțe, clubul bucureștean Progresul a fost 
prezent întotdeauna cu succese remarcabile. Locul III obținut 
in 1969 în întrecerea celor 76 de cluburi din țară oglindește efor
turile depuse de antrenori și tehnicieni, de inimoșii activiști vo

luntari și de sportivii inșiși, pentru obținerea unor performanțe ono
rante in competițiile interne și internaționale. Simpla enumerare a 
celor mai însemnate realizări ale sportivilor de Ia Progresul în ultima 
perioada : 4 titluri mondiale și tot atitea europene, 19 titluri ’ 
49 de titluri de campioni ai țării și alte 47 de locuri II la 
juniori, 118 sportivi in loturile naționale, oferă imaginea 
acestui important nucleu al sportului de performanță.

DISCORDAhPIE
Foarte multe dintre cele 14 sec

ții pe ramură de sport ce fiin
țează în cadrul clubului se ali
niază primelor eșaloane ale țării, 
ca o, consecință a condițiilor bune 
de pregătire ce s-au creat aici. 
De asemenea, secțiile la care ne 
referim, antrenorii lor în speță, 
au manifestat o permanentă pre
ocupare pentru îmbunătățirea 
procesului de antrenament, pentru 
creșterea unor elemente valoroase. 
Este cazul secțiilor de scrimă, să
rituri în apă, tenis de masă șl

lașii promoției de juniori a 
anului 1371.

Interesul a crescut, desigur, 
și prin faptul că noua pro
moție vine să ia locul une
ia dintre cele mai bune gar
nituri de juniori pe care le-a 
avut atletismul românesz, în 
ultimii ani (Szabo, Păsulă, 
Stan, Gedeon, Dima, Iorda- 
che, Dosa, NegomJreanu, Su-

PEKIN, 1 (Agerpres). Ofl-S 
cialitățile sportive din R. P. “ 
Chineză au acceptat Invitația S 
forului de specialitate din JJJJ 
Japonia de a trimite echipa «■ 

S reprezentativă la campion a-JJ
tele mondiale de tenis de ma- w 
să. Campionatele lumii se vorJJJ 
desfășura între 28 martie și «• 
7 aprilie la Nagoya. Zâ

niiiiimiiiiiimiuiiiniiîr

în toată complexitatea lor — 
tehnic, tactic, teoretic — pro
blemele respectivei ramuri de 
sport de către specialiști cu 
renume, ca : Leon Teodorescu, 
Ioan Kunst-Ghermănescu. Eu
gen Trolin, Alexandru Popescu 
și alții.

Lucrările de specialitate cu 
caracter general, comune tu
turor ramurilor sportive, înglo
bează volume de tehnica și 
metodica antrenamentului spor
tiv. de anatomie, biomecanică, 
biochimie și fiziologie cu a- 
plicații la exercițiile fizice, de 
matematică și cibernetică in 
sport, de pedagogie și psibolo- l

Interviu realizat de
Paul SLÂVESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

TURNEUL
INTERNATIONAL 

UNIVERSITAR 
DE TENIS DE MASĂ

După cum am mai anunțat, 
intre 5 și 11 februarie, Capi
tala va găzdui o interesantă 
competiție internațională do 
tenis de masă : TURNEUL 
UNIVERSITAR, programată <n 
sala Floreasca.

Forul organizator — Comisia 
sportivă a U.A.S.R. — ne-a co
municat că LA ACEST TUR
NEU INTERNAȚIONAL VOR 
PARTICIPA 15 ȚARI, DE PE 
PATRU CONTINENTE : Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Iran, Israel, Italia. Mal
ta, R.A.U., R.F.G., K.P.D. Co
reeană, Turcia, Ungaria, 
U.K.S.s. și România.

0

balcanice, 
seniori și 
potentelor

Tn ce prl-de cîmp, box șt lupte.
vește scrima, Progresul își aduce 
o contribuție substanțială la al
cătuirea lotului național femi
nin. Maria vicol, Ana Ene, Ma
rina Filip-Stanca, au făcut parte 
<lin echipa de tloretă, campioană 
mondială in 1969 și vicecampioană 
mondială în 1970. Totodată, echi
pa masculină, formată din trăgă-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

ha etc.). Tocmai de aceea, era 
foarte important de știut pe 
ce se va putea conta pentru 
competițiile noului sezon. Pe 
de altă parte, în ceea ce 
Ie privește pe junioare, re
ducerea cu un an a plafonu-

Romeo VILARA

Foto: M. TELEX?)
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BILW PERSPECTIVE LA EDITURA „STADION"
(Urmare din pag. t)

,gie a sportului, de medicină 
sportivă, de istorie a sporturi
lor și de organizare a activi
tății sportive, lucrări ce au 
situat în primul plan preocupa
rea pentru continua dezvoltare 
a activității sportive de masă 
și de performanță, in vederea 
participării sportivilor români 
Ia marile confruntări interna
ționale și, in special, la Jocu
rile Olimpice.

Cea de a două grupă tema
tică a prilejuit apariția a 65 
lucrări, care s-au bucurat de 
girul unor autori de prestigiu 
in mișcarea de educație fizică 
și sport : conf. univ. dr. EMIL 
GHIBU, conf. univ. I. ȘICLO- 
VAN, conf. univ. MIHAI E- 
PURAN, dr. CLEMENT BA
CIU, prof. dr. ANDREI DE
METER, dr. ION DRAGAN 
»a.

Lucrările de popularizare, re
portajele beletristice au în- 
mănunchiat, în paginile celor 
82 lucrări apărute, biografii 
ale celor mai valoroși sportivi 
români și străini, semnate de 
ei înșiși sau de condeie presti
gioase. Tot la acest capitol se 
înscriu și cărțile de răspîn- 
dirc în masele largi ale popu
lației a deprinderii practicării 
sistematice a exercițiilor fizice 
și sportului, elaborate în forme 
accesibile.

O pondere importantă o au 
în această grupă tematică, re
portajele, legate îndeosebi de 
marile evenimente sportive (O- 
limpiade, campionate mon
diale. europene etc.), precum 
și cele care abordează feno
menul sportiv pe diferite me
ridiane.

în domeniul turismului, cele 
39 titluri au reușit să acopere 
majoritatea zonelor turistice ale 
țării și să satisfacă atît do
rința amatorilor de drumeție 
români cit și a numeroșilor vi
zitatori străini de a cunoaște 
frumusețile patriei noastre.

Iată, pe scurt, activitatea E- 
diturii Stadion în cincinalul 
1966—1970, caracterizată prin 
drumul mereu ascendent al 
producției de carte în această 
perioadă.

— Rezultă clar, din cele 
ce ml-ați spus, preponde
rența lucrărilor tehnice și

metodice, încercarea de a 
cuprinde toate ramurile de 
sport practicate în țara 
noastră. Corespunde această 
orientare necesităților actua
le ale mișcării 
fizică și sport ?

— Da ! Această 
fost statornicită cu __  ...
lor două Conferințe pe țară 
ale mișcării sportive (1982 și 
1967), din documentele cărora 
s-au desprins cu claritate ur
mătoarele obiective principale; 
realizarea cu precădere a unor 
lucrări originale, de înaltă ți
nută științifică, menite să ge
neralizeze experiența creatoare 
a specialiștilor noștri și a șco
lii românești Ia unele ramuri 
sportive care și-au cucerit un 
binemeritat renume ; editarea 
unor astfel de cărți de tehnică 
si metodică pe ramură de sport 
care să constituie Instrumente 
de lucru în munca antrenori
lor, în vederea pregătirii și 
perfecționării sportivilor pu- 
nîndu-se în mod deosebit ac
centul pe sprijinirea ramuri
lor mai slab dezvoltate.

— Ce ne puteți spune 
prin prisma promovării lu
crărilor ce susțin puncte de 
vedere originale ?

— Trebuie subliniat faptul 
că, deși în ultimii ani numă
rul lucrărilor elaborate de spe
cialiștii noștri a sporit foarte 
mult (in acești cinci ani lu
crările originale au apărut in
tr-un număr mai mare decit 
cele realizate în perioada 1949— 
1965). contribuția originală în 
promovarea metodelor și mij
loacelor noi de pregătire și 
perfecționare a sportivilor, nu 
a fost totdeauna pe măsura 
succeselor obținute de aceștia 
în competiții interne și in
ternaționale. Dacă în ramuri 
sportive ca handbal, bob. scri
mă, volei, au fost elaborate lu- 
lucrări interesante, 
binecunoscuți 
celași lucru 
despre felul 
prezentate în 
generalizare a experienței po
zitive, caiacul și canoea, lup
tele, tenisul de masă, tenisul 
și tirul, discipline in care spor
tul românesc ară un cuvînt de 
prim ordin în arenă interna
țională.

— Nu credeți că tematica

de educație
orientare a 
prilejul ce-

de către 
specialiști, nu a- 
se poate afirma 
cum au fost rc- 
lucrărî ample, de

In domeniul beletristicii ar 
trebui să cuprindă o arie 
mai largă ?

— Dacă ținem seama de ro
lul propagandistic și de valoa
rea educativă a literaturii be
letristice cu tematică sportivă, 
se constată că numărul apari
țiilor este încă insuficient.

Sc resimte, deci, nevoia mai 
multor cărți de aventuri ai 
căror eroi să fie demni de 
model, a unor romane în care 
personajele să trăiască aie
vea in lumea spartului, a u- 
nor intilniri cu sportivi de 
frunte in pagini de autentică 
literatură, a unor cărți ilustrate 
pentru copii.

— Care este, sintetic, pla
nul editorial al anului 1971?

— 1971 — prima treaptă a 
viitorului plan cincinal — este 
anul in care vor fi publicate 
peste 80 de lucrări din dome
niul educației fizice, sportului 
$1 turismului.

Printre lucrările de tehnică 
și metodică pe ramură sînt 
prevăzute : „Școala româneas
că de handbal" de IOAN 
KUNST-GHERMANESCU, „Ter
minologia gimnasticii” de 
ADINA STROESCU, „Lup
te greco-romane", autori ION 
CORNEANU și VASCUL-PO- 
POVICI. De asemenea, vor a- 
pare în anul 1971 lucrări cu 
tematică ...........” ‘
aspecte ale 
care menționăm 
semifond și mare fond". „Tac
tica scrimei” etc. precum și 
două lucrări de largă popu
laritate : „Judo” și „Karate".

Preocuparea editurii pentru 
pregătirea copiilor și juniorilor 
este în continuare concretizată 
in tipărirea cărților „Gimnasti
ca sportivă pentru copii și în
cepători". „Fotbal Ia copii" și 
„Jocul de volei în școală".

Literatura de specialitate cu 
caracter general va fi ilustrată 
prin asemenea titluri : „Conți
nutul și metodica antrenamen
tului sportiv contemporan", e- 
laborată de un colectiv de spe
cialiști. sub conducerea conf. 
univ. dr. EMIL GHIBU, „Pro
bleme de antrenament în jocu
rile sportive”, sub semnătura 
profesorilor LEON TEODORES- 
CU, rectorul Institutului de E- 
ducație Fizică și Sport șl AU
REL PREDESCU, „Fiziologia e-

ducațieî fizice” de prof. dr. 
ANDREI DEMETER, „Proble
me ale educației în sport", ela
borată de prof. univ. dr. docent 
PAUL POPESCU-NEVEANU, 
„Folosirea metodelor matemati- 
co-statistice în sport" de prof. 
V. DUMITRESCU.

. Istoricul unor sporturi („Na
ționala de fotbal a României 
de-a lungul anilor", „Un secol 
de ciclism"), lucrări de popu
larizare a efectelor binefăcă
toare ale exercițiului fizic („E- 
xercițiul fizic în slujba sănă
tății") ca și beletristica sporti
vă (ION BAIEȘU — „Fotbal... 
joc de bărbați”, EMIL VASI- 
LIAD — „Șahul în legendă" 
ș.a.) vor întregi profilul tema
tic.

In cinstea celei de a 59-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Român, eveniment de 
deosebită importanță în viata 
poporului nostru, va apare lu
crarea „50 DE ANI DE SPORT 
SUB CONDUCEREA PARTI
DULUI”.

Lucrările prevăzute în do
meniul turismului urmăresc a- .

Nr. 1160 (6594)

sigurarea apariției, în continua
re, a ghldurilor generale des
pre România, atît pentru tu
riștii din țară, cit și pentru 
vizitatorii de peste hotare (ex : 
„Memoria caselor — muzee și 
locuri" și „Ghid-atlas turistic 
al României", alcătuit din pes
te 60 hărți-planșe în culori, 
întrunind, împreună cu tex
tul, toate elementele specifice 
unei ample lucrări turistice), 
al lucrărilor de turism mon
tan.

Pentru cetățenii șl vizitato
rii Capitalei țării noastre, e- 
ditura a prevăzut lucrările 
„Ghidul străzilor municipiului 
București", cu harta completă 
și actualizată și „București— 
week-end".

Turiștilor străini le vor fi 
oferite printre altele, „Cam
ping în România” (în versiuni
le italiană și germană), „Cu 
automobilul în România" (în 
limbile rusă, germană, franceză 
și engleză).

După cum vedeți, aparițiile 
anului 1971 se adresează unor 
cercuri largi de cititori.

limitată Ia anumite 
pregătirii, dintre 

„Alergările de

La Hunedoara
A ÎNCEPUT CAMPIONATUL REPUBLICAN DE SALĂ

HUNEDOARA, 1 tprtn telefon). 
Sala asociației sportive Construc
torul din localitate continuă să 
fie gazda unor atractive întreceri 
de tenis. De luni a început dis
putarea meciurilor seniorilor și 
juniorilor, contînd pentru campio
natul republican de sală, ediția 
1971. La senior! sînt prezențl 32 
de participant!, favorlți fiind Ion 
Santel, Viorel Marcu, Iosif Kere- 
keș și Dumitru Hărădău. In ceea 
ce-i privește pe juniori, aceștia 
sînt în număr de 23, reprezen- 
tînd majoritatea cluburilor din 
țară cu secții de tenis. La aceas- __  __  ______
tă categorie favorit este, indiseu- ■ pe tabela de concurs fiind 
tabil, talentatul Traian Marcu. 
speranța nr. 1 a tenisului româ
nesc. Pentru un loc în finală mal 
au șanse Adrian Roșianu și Cos- 
tel Curcă.

In primele meciuri de senior! 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : A. Balogh — C. lonescu 
6—3, 6—4, T. Marcu — M. Breazu 
6—0, 6—1, A. Viziru — Gh. Militai 
6—3, 6—1, P. Almăjan — V. Begu 
6—2, 6—1. PRIMII 8 CLASAȚI LA

NECULAI CARP1NIȘAN din Cluj, ne scrie: „Cum se 
poate explica faptul că, în ciuda unor antrenori cu 
prestigioase cărți de vizită, tenisul nostru d* masă mas
culin ți-a pierdut valoarea internajională ?"

RĂSPUNDE ANTRENORUL MATEI GANTNER
MAESTRU AL SPORTULUI

AMBELE PROBE SE VOR ÎN
TRECE, SISTEM TURNEU, IN 
DOUA GRUPE PENTRU LOCU
RILE 1—4 ȘI 5—8. Este de remar- 
cat prezența maestrei sportului 
ludlth Dibar, care p'ârticipă la 
întrecerile seniorilor

S. IONESCU
☆

După efectuarea tragerii la 
sorți, astăzi, începînd de la ora 
8 intră în concurs șl fetele. Tăria 
disputelor nu poate fi pusă nici 
un moment sub semnul îndoielii, ■ - ■ ... țn_ 
■scrise numele unor tenismane va
loroase ca Agneta Kun, Virginia 
Ruzlci, Anca Floreșteanu, Mariana 
Slmionescu. Favorită rămine. ori
cum. Agneta Kun care, dacă va 
reuși să cîștige șt acest campio
nat de sală, își va adăuga al doi
lea titlu de campioană a Româ
niei.

Arbitrii principali .al Intllnlrft 
au fost desemnați Florian Mari
nescu șl Constantin Chlvaru.

Cu puțin timp în urmă 
s-a confirmat participarea 
la campionatele mondiale de 
tenis de masă din Nagoya 
(Japonia) doar a echipei 
noastre feminine. Lipsa bă
ieților de la startul celei 
mai importante competiții 
din acest an este o ur
mare firească a nivelului 
scăzut la 
zentat în 
garnitura 
sei unor 
pabile să 
succes pe . .
După prima absență (cam
pionatele mondiale de la 
MUnchcn, ediția 1969), in ur
ma unor ample dezbateri, 
Biroul F.R.T.M. a stabilit 
uri cuprinzător jirogram de 
pregătire a unei echipe 
masculine, alcătuită din ju
cători tineri, aptă să refacă

care ne-am pre- 
ultimul timp cu 

respectivă, a lip- 
individualități ca
ne reprezinte cu 

pla.n internațional.

rezumăm acum ca să amin
tim doar cîteva dintre a- 
cestea. în primul rînd, e- 
xistența unei baze materiale, 
total insuficientă și care de
termină un volum de lucru 
scăzut față de cerințele din 
ce în ce mal ridicate ale 
jocului modern. Astfel, dacă 
majoritatea jucătorilor frun
tași din străinătate petrec 
în sala de antrenament 18- 
25 ore pe săptămină, băieții 
noștri sînt nevolți a se re
zuma — cu mici excepții 
— doar la 10—15 ore săptă- 
mînal, fapt care creează un 
decalaj substanțial în a- 
ceastă etapă de acumulări 
in care ne aflăm.

Dar nu numai, din pujaqta 
de vedere cantitativ proce
sul de instruire Iasă de do
rit, ci și pe latura Iui ca
litativă. în această direcție 
aportul antrenorilor trebuie

ANTRENORII IN BĂNCIîntreceri

votca 
Cozta

Iul pe gheață. Și chiar dacă vor 
trece ani plnă cînd patinatorii 
noștri se vor afirma în arena 
internațională, putem afirma, fă
ră teama de a greși, că azi avem 
mai mulțl sportivi temeinic pre
gătiți deeît ieri, Iar mîlne nu
mărul lor va spori, pentru că 
de la un an la altul se îmbunătă
țesc condițiile de pregătire a vi
itorilor performeri.

La sflrșltul săptămînll trecute, 
prezențl în tribunele patinoarului 
„23 August" din Capitală, am ur
mărit Întrecerile fazei municipale 
a campionatelor naționale de Ju
niori șl seniori. Competiția ne-a 
impresionat plăcut, nu 
pentru că duelul dintre 
cunoștințe Beatrice Huștiu 
na Molș a dat loc la o 
atractivă, ultima reușind

1. 
P,
3.

Patinatorii artistici bucuresteni
ÎNCET, dar sigur...

numai 
vechile 
șl Ele- 
dispută 

________ ____ _ __ ____ cu a- 
cest prilej să-și completeze nor
ma de maestră a sportului, dar 
mai ales pentru saltul calitativ 
înregistrat de o serie de copil, 
care cu 4—5 an! în urmă de abia 
se țineau pe gheață. Art el au 

» crescut și. copil fiind încă, își 
, dispută acum întilclatea. la pro- 

bele rezervate juniorilor șt chiar 
seniorilor. Prietenii credincioși a! 
acestui sport știu prea bine că 
în urmă cu numai cîțiva an! 
doar Marcel Comanlci. aflat pe 
atunci la vlrsta seniorilor, sărea 
dublu Lutz. De data aceasta, ma
joritatea concurenților au Tn pro
gram mai multe sărituri duble, 
urmate de reușite combinații, 
exerciții care, din păcate, au fost 
aplaudate doar de colegii de club, 
părinți sau rude, întrucît reu
niunile de patinaj artistic conti
nua să se desfășoare într-un de
plin anonimat. Și e păcat... Ton 
AUrcea, de pildă, care n-are vlrsta 
ș! nici fizicul unul adevărat se
nior, a cucerit însă sufragiile ar
bitrilor și asistenței, printr-un 
program de „libere" atît de în
cărcat cu sărituri, piruete și alte 
figuri. îneît nici nu-ți dai seama 
cînd trec cele 5 minute de exe
cuție. Au mal progresat Cornelia 
(Pleu, Silvana Suciu, Octavian Go
sa și alți sportivi care se stră
duiesc să învețe cît mai bine 
pretențioasa caligrafie a dansu-

CLASAMENTE : senioare 
Beatrice Huștiu (Dinamo) 481,2 p, 
2. Elena Molș (I.E.F.S.) 463,S, 3. 
Doina Ghișerel (Șc. sp. nr. 2) 
409,2 ; seniori : 1. r. Mircea
(Se. sp. 2) 450,9, 2. A, Bulc.te (SC. 
sp. 2) 442,2, 3. P„ qoga (I.E.F.S.) 
425,4. Cîștigătorii la celelalte ca
tegorii : Gabriela 
(A.S.C.M.B.) șl Lucian 
(Constructorul^ la juniori I; Sil
vana Suciu (Constructorul) șl 
Cătălin Ionlță (Șc. sp. nr. 2). la 
juniori H; Daniela Popescu — 
Marian Chlosea (Dinamo) la pe
rechi seniori.

Atenție la

S'

Ion Mircea, la 13 ani, cîștigă primul său concurs la seniori 
Foto: T. MACARSCHI

formarea viitorilor performeri
CE SE ÎNTÎMPLĂ CU „COPIII MINUNE“ Al PISTELOR DE GHEAȚĂ?

Gindindu-se la viitorul patina
jului de viteză, forul de resort 
a hotărît ca începînd din acest 
an să acorde titlul de campion 
republican șl celor mal- tineri a- 
lergători. copii și juniori mici, 
In dorința ca tricoul sau meda
liile să-l stimuleze mal mult pe 
drumul consacrării. Se pare că

speranțele’ patinajului de viteză) 
posedă calități deosebite, fac do
vadă de perseverență și ambiție. 
Sîntem deci, ispitiți să venim cu 
Un prim și cald îndemn : părinți 
și antrenori, nu lăsațl să se piar
dă pe drum aceste talente, pentru 
că au toate darurile să se reali
zeze !

viteziști care doresc să ajungăTrei tineri
Eva Fokt-Fodor (Mureșul. Tg. Mureș), Ștofa, 
reșul Tg. Mureș).

pa tinatori
n Șimon (C.S.M. Ci

de nădejde (de la stingă la dreapta):
”uj) și Laszlo Fokt-Fodor (Mu-

Foto : N. DRAGOȘ

PRIMUL RECORD AL ANULUI
Primul concurs al juniorilor 

și seniorilor din Capitală a a- 
dus și cel dinții record națio
nal al anului. Manifestînd o 

. formă promițătoare pentru lu
na ianuarie, tînăra Anca Groza 
(15 ani) a parcurs în decurs de 
30 de minute o probă de 
m delfin in 2:40,5 (la 0,5 
de recordul de junioare), 
apoi a încheiat o cursă de 
m liber (cîștigată de Cristina 
Balaban) în 
de junioare 
bun pentru 
ropenelor”.

Salutară — după o absență 
de mulți " ...... .2'
concurs a jucătorilor de polo, 
fapt care 
întrecerii pe distanta de 100 m 
aproape 100 de participant! (!>. 
Cei mai rapizi s-au dovedit 
M. Popescu (60,4), V. Rus (61,1), 
A. Szabo (61,1) și G. Novac 
(61.3).

Rezultate tehnice : 100 m li
ber (f) : L. 
tescu și D 
liber (m) :

Inițiativa a avut efectul dorit, 
întrucît în cele două zile de con
curs de pe pista lacului Ciucaș 
din Tușnad am asistat la o luptă 
pasionantă, unii dintre midi vite- 
zlștf reușind să modifice cifrele 
„bătrtne" ale recordurilor. Car
men Dragoman, Eva Fokt-Fodor, 
Gabrîeln Kelemen, Sanda Frum, 
Anca Vîrbănescu, Victor Ciolacu, 
Gh. Dumitrescu, Zoltan Șandor, 
Adrian Vîrbănescu, Laszlo Fokt- 
Fodor, Marin Mihall și Ion Opln- 
caru (amintim numai ctteva din

Facem acest apel pentru că ne 
vin în minte figurile unor „copti- 
rninune" ca Horla Timiș. Gheor- 
ghe Katona ș.a. care, ca și tinerii 
patinatori remarcați cu prilejul 
recentei finale pe țară de ia 
Tușnad, promiteau mult. De ce 
au dispărut din elita patinatorilor 
de viteză o serie dintre cei mai 
dotați, chiar îndată după anii 
Junioratului 7 Pentru că, scăpați 
de sub o supraveghere atentă, 
„copiii teribili" au devenit victi
mele unor iluzii deșarte.

.-.sfaturilor* așa-zișilor prieteni, 
care le prevedeau un viitor mare 
fără volumul de muncă absolut 
necesar. Crezînd că talentul le 
este suficient, multi tineri pati
natori n-au mai 
gheata oferită de 
perioada cînd se 
tire la Tușnad. 
pierdeau vremea 
la dans- și la diverse petreceri 
nocturne.’ Firește că au intrat 
repede în conul de umbră al ui
tării, devenind în schimb, invi
dioși pe colegii lor care, antre- 
nîndu-se conștiincios, progresau 
văzînd cu ochii. După ce și-au 
făcut ,un rău lor înșiși, iată-i a- 
trăgîndu-i pe un drum greșit și 
pe elevii profesorului Petre Ti- 
vadaru, d;n Sibiu, care ni se 
plingea că î-a fost destrămată 
secția de către patinatorii de la. 
Agronomia Cluj și, în consecință, 
nu se mal poate înțelege cu unii 
dintre „copiii săi", pînă atunci 
exemple de disciplină.

Ce poate face cronicarul ? El 
menționează toate aceste fapte, 
în speranța că — într-un fel — 
antrenorii șl instructorii își vor 
îndruma elevii spre preocupări 
care le sînt de un real și imediat 
folos. Dar, pe lîngă diferitele 
scheme de comportament prescri
se viitorilor performeri de către 
cadrele tehnice, trebuie să se 
facă auzit cuvîntui părinților res
pectivi. Este cuvîntui care cîntâ- 
rește cel mai mult.

CAMPIONII TARII
COPII II : fete — ioo m, 3)0 

m șl blatlon : Carmen Dragoman 
(Metalurgica Sibiu): b.Mețf — 160 
m, 300 m și biallon : Marian Mi
hail (Dinamo Brașov); COPII I: 
fete — 500 m. 1000 m șl blatlon: 
Anca Vîrbănescu ((Metalurgica 
Sibiu); băieți : 500 m — Adrian 
Vîrbănescu (Metalurgica Sibiu), 
loot) m sl biatlon — Laszlo Fokt- 
Fodor (Mureșul Tg. Mureș); JU
NIORI IIfete — 50o m : Eniko 
Ghfllga (Mureșul Ta. Mureș); 
1500 m — Sanda Frum (Metalur
gica Sibiu): 1000 m șt trlatlon — 
Gabriela Kelemen (Dinamo Bra
șov) : băieți — îsan m : Gheorghe 
Dumitrescu (Constructorul Bucu
rești), 3 000 m : victor Ciolacu 
(Metalurgica Sibiu) ; 500 m și
trlatlon : Zoltan Șandor (Dlnamo 
Brașov) .

Rubrică redactată de 
Traian IOANIȚESCU

folosit clin pl:n 
lacul Clu.caș, In 
aflau în preșă- 
în schimb, ’sl 
prin cofetării.

200 
sec.
iar
400

5:07,7-nou record 
mici. Un start 

acest an al „eu-

ani prezența în
a adus la startul

Dan 67,3, E. Cris- 
Pop 69,3 ; 160 m 
C. Kokay 59,6 ;

200 m spate (f) : D. Pop 2:51,6; 
200 in spate (m) : T. Nuțeanu 
2:29,7 : 200 m delfin (f) : A. 
Groza 2:40,5; 200 m bras (f): 
A. Georgescu 2:57.5, L. Bur- 
lacu 3:05,9 ; 200 m bras (m) : 
E. Hempel 2:41,7 : 200 m del
fin (m) : L. Copcealău 2:26.1, 
T. Nfcolae 2:30.0 ; 400 n> liber 
(f) : O. Baiahan 5:02,7, A. Gro
za 5:07,4 (rec.). E. Cristescu
5:22.0 ; 400 m liber (m) : L. 
Copcealău 4:43,1, A. Vițelaru 
1:43,6.

Turneul internațional de la Klipan

NICOLAE MARTINESCU - LOCUL III
KLIPAN, 1 (prin telefon, de 

Ia antrenorul emerit I. Cor- 
neanu).

Duminică seara tîrziu s-a 
încheiat cea de a V-a ediție 
a Turneului internațional de 
lupte greco-romane de Ia 
Klipan (Suedia).

La această competiție, care 
a marcat deschiderea sezo
nului internațional pe 1971, 
au participat nu mai puțin de 
14 mednliați ai ultimelor edi
ții ale J.O., C.M. și C.E. Din
tre sportivii români care au 
fost prezenți la turneu, sin
gur N. Martinescu a obținut 
o medalie (locul IIT la cat. 
100 kg). în turul final Marti
nescu a obținut donă rezulta
te de egalitate în fața sovie
ticului Jakovenko (campion

mondial în 1969) și suedezului 
P. Svensson (actualul campi
on al înmii), dar avînd rr»r*i 
multe puncte rele deeît adver
sarii săi, el a ocupat locul 
III.

S. Popescu (cat. 68 kg) ți 
I. Păun (cat 57 kg) au ocu
pat locul IV Ia categoriile 
respective. M, Dumitru n-a 
concurat, neputînd face cate
goria, iar M. Vlad nu s-a cla
sat în primele 6 locuri.

Iată cîștigătorii turneului, 
în ordinea categoriilor : Mass 
(R.F.G.), “ ----------- “
kolov 
(R.D.G.), 
Halilov
(Suedia), I Svensson (Suedia), 
P. Svensson (Suedia) și Sma
kov (U.RJS.S.),

Ozoev (U.R.S.S.), So-
(U.R.S.S.), Wevling

Kozin (U.R.S.S), 
(U.R.S.S.), Garstrăm

80 de antrenori din provin
cie și 34 din Capitală au fost 
invitați la cursul de reîmpros
pătare și perfecționare a cu
noștințelor, organizat la Cen
trul „23 August" între 1 și 6 
februarie, de către forul de 
specialitate, în colaborare cu 
Secția de pregătire a cadrelor 
din CNEFSși Centrul 1 de cer
cetări științifice. Lecțiile prac
tice vor fi conduse de antre
norii federali Ion Popa și A- 
lexandru Vladar- Vor prezenta 
referate dr. în științe peda
gogice Nicu Alexe, directorul 
Centrului de cercetări știin
țifice „23 August", dr. Ion 
Drăgan. directorul Centrului 
de medicină spotivă, psiholo
gul Stefan Popescu, profeso
rii Matei Dedu si Vasile Du
mitrescu. Vor fi prezentate, 
de asemenea, filme documen
tare făcute cu prilejul unor 
jnari competiții pugilistice.

prestigiul știrbit al vechil 
formații. Din păcate însă, a- 
eest plan — bine conceput, 
poate, teoretic — n-a dus 
în practică la rezultatele 
scontate, astfel incit după 
doi ani partidele continuă 
să se desfășoare la un nivel 
scăzut, cu o uniformitate 
supărătoare a procedeelor 
tehnice, cu folosirea aproape 
în exclusivitate a jocului de 
contre, cu inexistența ele
mentului decisiv din ambele 
părți.

Deși dispunem de jucători 
talentați ca Șerban Doboși, 
Gh. Teodor, Aurel Ovanez, 
Stelian Nicolae etc, rareori 
vedem un joc din mișcare, 
cu acțiuni executate în vi-

i
versarului, cu alte cuvinte 
nu ni se oferă un tenis de 
masă care să ne infuzeze 
optimism pentru viitoarele 
apariții ale băieților noștri 
în arena internațională.

Cauzele care au generat 
această stare de fapt sînt 
multiple, iar analiza lor a- 
mănunțită ar însemna, în 
realitate, analiza întregului 
tenis de masă românesc. Ne

fapticii de 
stihii ad-

să se facă mai mult sim
țit, prin introducerea unor 
metode noi și variate de 
antrenament, menite să du
că la mărirea intensității a- 
cestuia, dar nu șl la mono
tonie. Puțini sînt antrenorii 
care folosesc antrenamentul 
mecanic prin utilizarea ro
botului, cei ce au introdus 
„circuitul" în pregătirea fi
zică, sau care întrebuințea- . 
ză ingreuierea antebrațelor 
și gambelor în timpul antre
namentului tehnic. Iar ra- . 
rele ocazii cind jucătorilor 
și antrenorilor noștri li se 
oferă posibilitatea să ur
mărească în direct aceste 
lucruri — datorită existen
ței unui sărac calendar 
competițional internațional 
— constituie, de asemenea, 
unul din motivele acestei 
vădite rămîneri în urmă.

Nefilnd un secret pentru 
nimeni faptul că dispunem 
de un colectiv de tehnicieni 
deosebit de capabil, putem 
spera ca — eliminind o 
parte din deficiențele exis
tente în prezent — să ono
răm viitoarele campionate 
mondiale și cu o prezență 
marcantă a băieților noștri.

AȘA TURNEE, DA!
relansarea 

CAMPIONATULUI
Reușita celui de al cincilea 

turneu (două în Capitală, 
cîte unul la Timișoara, Con- ' 
stanța și Tg. Mureș) nu mai 
lasă loc nici unui dubiu asu
pra succesului acestei formu
le de desfășurare a campiona
telor naționale de baschet. 
Poate mai mult deeît cele
lalte, turneul de la Tg. Mu
reș a demonstrat acest lucru 
prin, mai multe elemente: a 
dispărut avantajul echipelor 
gazdă, decisiv în formula „di
vizie" și generator de rezulta
te disproporționate (victorii la 
scor acasă, înfrîngeri tot la 
diferențe mari în deplasare); 
în pauza dintre două între
ceri, participantele pot efec
tua o pregătire măi judicioa
să, în funcție de concluziile 
trase în întîlnirile preceden
te ; efortul jucătoarelor este 
apropiat de ce] depus în com
petițiile internaționale (aspect 
de mare însemnătate pentru 
baschetbalistele vizate de a 
face parte din lotul reprezen
tativ) : turneele stîrnesc un 
interes sporit în rîndu] ama
torilor de baschet, prez.enți în 
număr mare la dispute. în n- 
cest context, nu este lipsit de 
importanță să arătăm că opt 
din cele 15 partide s-au în
cheiat la diferențe mici, re
zultatele fiind decise în ulti
mele trei minute, și chiar în 
ultimele secunde, ceea ce a 
determinat un aflux tot mai 
mare de spectatori. Așadar, 
toate elogiile pentru aceste 
turnee, la al căror succes 
și-au adus o contribuție im
portantă și forurile organiza
toare (se cuvin felicitări 
C.J.E.F.S. Mureș și comisiei 
județene de specialitate).

Grupate la încheierea turu
lui (primele nouă etape) în 
trei categorii (candidatele la 
titlu, clasatele în zona de 
mijloc — ferită — a ierarhi

ei și amenințatele, de retrogra
dare), divizionarele A se văd 
lansate, după turneele de la 
București și Tg. Mureș, într-o 
aprigă luptă pentru primul 
loc (Politehnica, Rapid și 
I.E.F.S.), dar și pentru... toate 
celelalte. A patra clasată, Să
nătatea Satu Mare, nu este 
ferită de pericolul retrogradă
rii, iar deținătoarea lanternei 
roșii, A.S.A. Cluj, are șanse 
apreciabile de a trece altcuiva 
această poziție puțin onorabi
lă. Echilibrarea situației 
clasament se datorează 
cea mai mare măsură 
mai noii formule a campiona
tului și sîntem convinși că 
ultimul turneu, cel de la Ora
dea, va complica și mai mult 
locul combatantelor. Și cu 
regret ne gîndim că apele vor 
fi limpezite tocmai de al trei
lea tur al diviziei, care se va 
disputa în etape săptămînale, 
formulă ale cărei carențe sînt 
atît de bine cunoscute.

Balai. o spe-
in prag de afirmare.

Aruncă la coș 
ranfă

Foto: 
reș

CAROL SZASZ-tg. Mu-

SCRIMA -

DEBUT (MODEST) ÎN COMPETIȚIILE PE ECHIPE
Prima etapă din faza I a 

campionatului de calificare a 
reunit, sîmbătă și duminică 
Ia Constanta, 21 de echipe din 
întreaga țară. Participarea 
numeroasă nu a fost dubla
tă, însă, și de un nivel valo
ric îmbucurător, deoarece în 
componența echipelor 
aflat și o serie de 
.începători.

De remarcat că 
provinciale s-au

s-au
trăgători

formațiile 
situat în 

fruntea clasamentelor la toa
te armele, ceea . ce constituie 
o surpriză la floretă . băieți, 
unde Șc. sportivă nr. 1 — 
București a prezentat elemen
te eu o mai mare experiență, 
ca Alexe, Buricea ș.a. șl la 
sabie, probă în care C.P.M.B. 
s-a clasat pe locul III, deși a.

pe Șer-

în frun- 
află ur-
Floretă

CĂREI ; 
— Buc.

TINERETUL CONFIRMA
Departe de a denigra va

loarea și meritele baschetba
listelor cu experiență, care 
constituie exemple de dărui
re și disciplină, vom sublinia 
evoluția din nou promițătoare 
a unor sportive susceptibile 
de a face parte în viitorul 
apropiat din reprezentativa 
României, alături, bineînțeles, 
de jucătoarele amintite mai 
sus. Tita, Popov, Szabo 
(I.E.F.S.), Vasiliu (Voința Bra
șov), Mihâlie, Balai (Sănăta
tea), Ionaș, Rădulescu (Voin
ța București), Tal (Rapid), că
rora li se pot adăuga Toduț 
și Farkas (Mureșul) — ca să 
vorbim de cele mai tinere — 
au confirmat, dar ele trebuie 
să fie conștiente că selecțio
narea depinde de o compor
tare tot mai bună, ca urmare 
firească'a pasiunii în pregăti
re. Să sperăm că“ promisiu
nile' vor fi împlinite.

D STANCUIESCU

SE REIA CAMPIONATUL,

NATIONAL AL ELEVILOR

Șl JUNIORILOR
După o vacanță destul de 

îndelungată, intervenită la 
încheierea celui de al doilea 
tur (sub formă d” turnee) al 
campionatului n. isl al e- 
levilor și juniorilor, cele 138 
echipe participante Ia aceas
tă competiție își reiau între
cerea duminică dimineață.

Ele vor juca etape săptă
mânale pînă la 7 martie, ur- 
mînd ca cele mai bune for
mații să ia parte. între 4—8 
aprilie, la turneele finale 
programate la Sibiu.

aliniat, printre alții, 
ban și Dobrotan.

După prima etapă, 
tea clasamentelor se 
mătoarele echipe: 
băieți: 1. VICTORIA 
2 Șc; sportivă 1
Floretă fete : 1. ȘC. SPORTI
VA ORADEA ; 2. Tractorul 
Brașov. Sabie : 1. C.S.M. IAȘI; 
2. Medicina Tg. Mureș. Spa
dă : 1. TRACTORUL BRA
ȘOV ; 2. Șc. sportivă Satu 
Mare. 8

• Calendarul competițional 
pe luna februarie prevede 
două debuturi de campionate 
divizionare pe echipe. 
19—21.II, la Ploiești, 
gramată etapa J a 
B, iar în zilele de 
Ia București, se va
prima etapă a diviziei A.

CLASAMENTUL LA ZI AL DIVIZIEI

Sănătatea

FEMININE /I
1. Politehnica Buc.

15 14 1 1086— 833 29
2. Rapid 15 13 2 1013— 765 28
3. I.E.F.S. 11 13 2 996— 812 28
4. S.M.
5.
6.
7.

La 
este pro- 

diviziei 
26—28.11, 
consuma

9.

8,

15 6 9 1003—1071 21
Crlșul Oradea

15 6 9 851— 943 21
Voința BV. 15 6 9 898—1038 21
Constructorul BUC.

15 5 10 756— 855 20
Voința Buc.

15 5 10 859— 913 20
Mureșul Tg. Mureș

II).
15 4 11 779— 873 19

A.S.A. Cluj
15 3 U 796— 934 18

Cabinetul metodico știin
țific al clubului sportiv 
Steaua organizează miercuri 
3 februarie 1971, ora 8,00. la 
sediul din Calea Plevnei 114 
lectoratul cu tema :. „Meca
nismele biochimice antrena
te în efortul sportiv". Con
ferențiar i dr. Constantin' 
Neacșu, șeful laboratorului', 
de hormonologie al- Institu
tului Oncologic din Bucu-v 
rești.

Sînt invitați să participe, 
antrenori, metodiști, pro
fesori de edacație fizică.



A'r. 1160 (6594)

C.F,R. Timișoara nu-și mai vrea 
privirile plecate

PîTcJ. 5 3*9

• '

l-am căutat pe feroviarii timi
șoreni la Predeal, în cea de-a 
21-a zi de antrenorat a intransigen
tului — cum aveam să ne con
vingem mal tîrziu — Dumitru 
Macri. $1 nu întîmplfttor am fă
cut această vizită spre sfîrșitul 
perioadei de pregătire. Voiam 
să-i vedem „la lucru“ mai sus
ținut. pe cei de la care, în turul 
campionatului, aproape fiecare 
echipă adversă avea punctele... 
dinainte cîștigate. Jucătorii erau 
la masa de dimineață. Progra
mul precis, pe ore și minute, 
care ne sărise în ochi. încă dc la 
intrarea în vilă, ne arăta că ni
meni n-a venit aici în concediu 
de odihnă...

La 9.2o punct, mașina a pornit 
spre teren. Nu se întîrziase nici 
măcar eîteva secunde ; nu fuse
seră zoriți, nu-i chemase nimeni 
pe băieți. Știau singuri ce tre
buie să facă. Se cunoștea că 
cineva făcuse „școala" discipli
nei cu ei. M-am uitat mirat la 

; Panici, pe banca căruia nimeri
sem. Iar el ml-a citit în ochi 
întrebarea.

— Nea Tache (n.n. — Macri) nu 
admite nici un minut de întîrzie- 
re. Și trebuia o mină forte care 
să ne bage — ca să zic așa — 
In priză. Nit se mai putea !

Simt în vorba lui, cu accent 
de bănățean, o îndlrjire mută, 
pe undeva încurcată. Poate nu 
Îndrăznea să numească cu glas

tare scopul ce-i trecuse — cu 
siguranță — măcar o fracțiune de 
secundă prin gind, șl pe care-1 
doreau, secret, toți cei din jur..

Mașina a scîrțîlt pe gheața șe
sele! și, după Un timp, în care 
fotbaliștii s-au echipat și s-au 
făcut auzite indicațiile scurte ale 
lui „Nea Tache“. doar crampoa
nele ghetelor mal scrîșneau pe 
crestele înghețate ale zăpezii. 
S-au înprăștlat cu toții, in aler
gare ușoară, cu mingea la picior. 
Erau acum, parcă, cu totul alții.

Intr-adevăr nu-i mai cunoș
team. împrumutaseră ceva din 
energia șl- vitalitatea cuplului- de 
antrenori, care, alergau . .șl exer
sau cot la cot cu „mînjii" Bojin 
sau Chlmluc, urmăream acum 
pasele . lungi ale lui Seceleanu. 
plonjoanele de „cîte 4 metri" alif 
lui Gaboraș, in calea șuturilor 
expediate de la 16 m de Panici 
șt Hergan. iar In partea opusă 
a terenului 11 urmăream pe Floa
re?, care de un sfert ’ - ■ ■
mara pe lîngă tușă și 
tind in plină viteză 
punct de la 11 m...

Răcelescu își făcuse ___
cum zicea el — de 3 km pe care 
îi alerga în fiecare zi. Prosopul 
cu care-și ștersese fața de trans
pirație. mai păstra încă urmele 
noroiului de pe marginea șose
lei, iar treningul îi aburea lingă 
geamul deschis al mașinii. Np-si 
terminase însă antrenamentul. 
De abia de acum trebuia să

de oră de- 
centra țin- 

lnvldiatul

„porția'

Meciuri de
ă DINAMO (REZERVE 

TINERET) — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 2—1 (2—1)

Duminică, terenul II din 
Parcul sportiv Dinamo a găz
duit un îneci amical între 
Dinamo (tineret-rezerve) și 
divizionara C. Chimia Tr. 
Măgurele, formație pregătită 
scum de antrenorul Petre 
Steinbach. Bucuteștenii au 
înscris de două ori, prin Ba- 
tacliu și Petre Victor. Pentru 
oaspeți a marcat Sima. Dina
mo a folosit următorul lot : 
Andrei — Petre Nicolae, Do- 
brău. Nan (Ion Nicolae), Ră- 
titu, Lăbuș, Nuțu, Troi (Ena- 
che), Batacliu, Petre Victor, 
Gungiu. (Pavcl PEANA).

★
Joi, în parcul Dinamo, e- 

chipa de tineret-rezerve Di-

verificare
namo îritîjnește la ora 15,30 
formația bulgară Dunav Ru
se.

independența sibiu
ELECTRONICA OBOR

BUCUREȘTI 0—1 (0—0)

Cele.' dopă divizionare 
au susținut la S:biu primul 
lor joc de verificare. S-au 
ratat numeroase ocazii de gol. 
Unicul punct a fost înscris jn 
min. 77, de către Staneiu. 
(Gh. TOPÎRCEANU — cores
pondent).

CRIȘUL ORADEA
F.C. GALAȚI 3—0 (1—0)

Antrenamentele
Steagului roșu

F (Urmare din pag. I)

fotbaliștii greci, schimbînd 
impresii, legînd prietenii.

De neuitat va rămîne vi
zita de duminică dimineață, 
de la celebrele vestigii ale 
antichității de pe Acropole. 
A fost o minunată lecție" 
de istorie pe viu,, de rea
ducere aminte a fascinantelor 
povestiri ale mitologiei, cu 
eroii săi care au înflăcărat 
inimile atenienilor în sînge- 
roasele lor războaie. Apara
tele de fotografiat n-au mai 
contenit să imortalizeze pe 
peliculă prezența jucătorilor 
'brașoveni pe aceste istorice 
Jocuri.

După amiază, întregul lot 
0 asistat la partida de cam
pionat dintre Olimpiakos și 
Aegaleos, încheiată la egali
tate : 2—2. Din păcate, par
tida de miercuri de la 

■ Atena, Steagul roșu — 
Olimpiakos, nu poate avea 
iloc deoarece în acf&astă zi 
federația elenă a programat 
întîlnirea internațională în
tre Panathinaikos și F. C. 
Lausanne. Așadar. pentru 
brașoveni urmează să se 
perfecteze un meci în pro
vincie.

Prima partidă de verifica
re susținută de liderul seriei 
a Il-a din divizia B s-a dis
putat pe terenul Voința din 
■localitate, prădenfi, întrebu- 
ințînd 14 jucători, față de 21 
— cît a trimis pe teren E. 
Mladln — noul antrenor al 
luj F.C. Galați, s-au dovedit 
mai omogeni, mai percutanți 
în fazele de atac, reușind să 
cîștige mai ușor, chiar, decît 
arată scortil. Au înscris: 
Arnoțki (min. 33), N, Alexan
dru (min, 63) și Suciu (min. 
68).

★
într-un alt meci de verifi

care, Crișul n.întrecut pe Bi
horeana Marghita (țlln cam- 
pionatui' județean) cu scorul 
de 8—2 (2—lj (I. GHIȘA și 
V, SERE — coresp.)

ff’

C. S. M. Reșița 
renunță la Sfirlogea 

lotul echipei divizionare B 
C.S.M. Reșița se află in pregă
tiri la Băile Herculane. Aici, fot
baliștii reșițeni efectuează cite 
două antrenamente pe zi, sui, 
conducerea lui Pantelimon Bratu. 
De remarcat, reintrarea portaru
lui Căunei, după o convalescență 
de 6 luni și promovarea in lot a 
unor juniori. In ceea ce privește 
cazul Sfirlogea, conducerea sec
ției a hotârît să se renunțe defi
nitiv la serviciile lui. Sfirlogea 
va activa, probabil, ca antrenor 
la o echipă din municipiul Reșița.

Mircea RIȚIU — coresp.

„umble" la exerciții de forță și 
mobilitate ca apoi să participe 
la jocul-școală dintre apărare șl 
Înaintare. L-am întrebat :

— Nu e prea mult ?
S-a uitat puțin peste umăr la 

mine, a zîmbit și a tăcut. De 
abia cînd a plecat spre ceilalți, 
cu șnururile ghetelor strînse, mi-a 
răspuns :

— Lucrurile astea trebuiau fă
cute mai de mult. De la începutul 
campionatului.

...Priveam carnetul cu însem
nări. cifre șl grafice al antreno
rului secund I. Ionescu. Ml se 
desfășurau în fată, în graiul ci
frelor miile de metri alergați, 
zecile de exerciții mai simple 
sau mal complicate, pe care le 
făcuseră de-a lungul zilelor elevii 
săi. care se Întorceau acum la 
mașină. Dăduseră tot ca, putuseră 
da In cele 100 de minute de mai 
înainte.

...Pe ultima pagină scrisă, In 
dreptul lui Seceleanu. mal apă
ruse o notă și pentru antrena
mentul de astăzi : 9.

C.F.R.-ul a avut un mec; în 
săptămînă trecută la Odorhei, 
apoi, sîmbătă la Brașov, cu Trac
torul. Verificările zilelor de pre
gătiri. Acum, băieții se odih
neau. Doar în camera lui Her
man se adunaseră : blondul Co
reu, apoi Mehedinți, Regen și 
Donca.

— Ni s-a anunțat la începutul 
pregătirii, că cel ce vor " 
din echipă sînt liberi, 
plecat nimeni...

Nu ml-am notat cine 
Nu avea importanță. Ii 
la antrenament, iar acum stătu
sem cu el de vorbă, și de la o 
vreme au început să-și consulte 
ceasurile. Se apropia ora celui 
de-al doilea antrenament al zilei. 
Cînd mai erau 8 minute pînă la 
plecare, s-au dus să se echipeze. 
Iar la ora 16 fix, motorul auto
buzului se auzea afară, în șosea.

Rămăsesem în minte cu o sin
gură idee : fotbaliștii timișoreni 
sînt cu toții uniți pentru. efortul 
conștient și realist, în vederea 
reabilitării.

să plece 
Dar n-a

vorbise, 
văzusem

Radu TIMOFTE

PE AGENDA DE LUCRU A F.R.F

DEFINITIVAREA REGULAMENTULUI
DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII

® Control la echipele de divizia A și în luna februarie 
® Un curs pentru antrenorii centrelor de copii și juniori 
și un altul pentru conducătorii secțiilor din diviziile 
A și B • Mîine — ședință a Colegiului central al 

antrenorilor
Ieri, în cadrul obișnuitei șe

dințe săptămînale de lucru cu 
secretarii și antrenorii fede
rali, au fost fixate obiective
le care stau in atenția Federa
ției române de fotbal în peri
oada1 imediat următoare.

în cadrul planului de îndru
mare și control pe luna fe
bruarie la echipele de divizia 
A, s-a stabilit — pentru con
tinuitate — ca formațiile res
pective să fie vizitate de ace
iași tehnicieni.

Echipele care în momen
tul de față se află în tur
neu vor fi vizitate de două 
ori : o dată pentru testul 
fizic (Cooper) și a doua 
oară pentru testul 
trand". Aceste date vor fi 
culese după revenirea în 
țară, pînă la 5 martie.

A fost definitivat programul 
cursului rezervai antrenorilor 
de la centrele de copii și ju
niori 
de fotbal. A

Os-

•i și de ia școlile cu profil 
fotbal. A fost stabilit,, de

asemenea, programul pentru 
cursul cu președinții sau con
ducătorii secțiilor cu echipe în 
diviziile A și B. Datele, lista 
participanților, problemele ca
re vor fi discutate vor fi sta
bilite la prima ședință a bi
roului federal.

Pe baza propunerilor veni
te din țară, SE LUCREAZĂ LA 
DEFINITIVAREA REGULAMEN
TULUI DE ORGANIZARE A 
ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE, 
care va fi supus spre apro
barea plenarei Comitetului 
federal.

Mîine va avea-loc ședința 
Colegiului central al antreno
rilor, care va analiza conclu
ziile desprinse în urma con
trolului efectuat de către an
trenorii federali la echipele 
de divizia A, în luna ianuarie.

S-a mai stabilit ca progra
mul de trecere o testelor Co
oper și Ostrand pentru echi
pele aflate în țară să fie a- 
nunțat din timp și în presă.C

Deși face, oarecum, excepție de ia regulă, adică nu funcționează pe Ungă vreun club cunoscut,
cu echipe divizionare, centrul de copii și juniori din Țg, Ocna desfășoară o rodnică activitate. 
100 de mici jucători învață aici tainele fotba Tiih’tf, se jbregătesc să atace căițe ij’effcițmanței,. 
sub supravegherea inimosului profesor Mihai PetrăVthî, absolvent al Facultății de educație 

fizică a Institutului pedagogic din Bacău.
în trecere prin Tg. Ocna, fotoreporterul nostru Dragoș Neagu a surprins această secvență 

de la un antrenament cu jaloane, efectuat de micii fotbaliști sub îndrumarea profesorului 
Petrovici.

/n 1369, cînd Federația română de. fotbal a înființat cen
trul de copii și juniori la Brăila, se împlinea, de fapt, 
lin vechi deziderat al activității fotbalistice din această 

localitate, acela al creării unor condiții propice selecției.' in
struirii si perfecționării copiilor în acest sport. Atunci, la 
propunerea organelor sportive locale, noul centru a fost tre
cut. în custodia asociaței Comerțul. In sfirșit — își spuneau 
conducătorii și, antrenorii echipelor divizionare din orașul 
dunărean — vom avea și noi o pepinieră care ne va furniza 
elemente bine pregătite, capabile să ridice nivelul fotbalului 
brăilean.

Acum, la aproape doi ani 
de existență, în mod firesc, 
se pune întrebarea: ce s-a. 
realizat? După nenumărate 
selecții, s-au constituit 5 gru
pe (3 de copii și 2 de juniorii 
însummd 100 de viitori fot
baliști. De inițierea lor se o- 
cupă antrenorii D. Oprea (co
ordonator), P. Duduș și D 
Bărbulescu, primii doi fiind 
salariați, iar ultimul — re
tribuit cu ora. Tehnicienii 
centrului au format trei c 
chipe de juniori, dintre care 
una participă în campiona
tul republican (seria a III-a, 
locul 6 la terminarea turului) 
și 2 în cel județean (una pe 
locul 1 și cealaltă pe locul 
8). La capitolul' „realizări" se

înscriu și cele 6 promovări 
de juniori la Progresul Brăila 
și divizionarele C din locali
tate, iar alții la Comerțul 
(din campionatul județean). 
Ar mai fi de adăugat că in 
prezent există Ia acest centru 
cîțiva tineri talentați care, 
pregătiți corespunzător, vor 
putea promova în echipe di
vizionare. Acesta-i, în gene
ra), bilanțul celor aproape 
doi ani de activitate. După 
cum se vede, tehnicienii cen
trului nu se pot mîndri cu 
realizări deosebite, singurul 
element promovat într-o di
vizionară B, Cojocaru. fiind 
de fapt produsul altui an
trenor.

De ce bilanțul este sub aș-

JJ

Farul Constanța a fost una 
dintre puținele divizionare A 
care în această perioadă nu 
s-au deplasat într-o stațiune 
montană pentru pregătiri. 
Antrenorii R. Cosmoc și E. 
Hașoti și-au instalat de două 
săptămînî cartierul general de 
pregătire comună la „Com
plexul Tomis", unde, avînd 
condiții optime, au desfășurat 
o intensă activitate și au pus 
bazele „bătăliilor" din returul 
campionatului.

Sîmbătă, ora 9.50, stadionul 
1 Mai. In cabină se află ma
joritatea jucătorilor. O excep
ție o constituie Oprea, aflat 
la'Cluj în vederea unui eve
niment de seamă din viața 
sa : atacantul Farului se căsă
torește. Mai notăm un fapt : 
mijlocașul I. Constantinescu 
a fost trecut la echipa de ti
neret, în urma unei abateri 
disciplinare.

Ședința de dimineață se 
desfășoară pe terenul de zgu
ră. fiind condusă de Em. Ha
șoti, în lipsa fortuită a antre
norului principal R. Cosmoc 
(soția sa fiind bolnavă). în 
cele 120 de minute consacra
te antrenamentului se lucrea
ză cu balonul pentru corecta
rea unor deficiențe și perfec
ționarea cîtorva elemente teh
nice.

După-amiază. la ora 16, a 
început al doilea antrena
ment. De data aceasta, ședin
ța s-a desfășurat în sala To
mis. S-a lucrat intens 40 de 
minute. Cei doi antrenori au 
prevăzut în program diferite 
exerciții pentru dezvoltarea 
forței. Apoi, în partea a doua 
s-a făcut primul control după 
două săptămîni de pregătire 
în comun, perioadă în care 
s-au efectuat 18 antrenamen
te. „Testul" a constituit un 
bun prilej pentru antrenori 
de a verifica stadiul de pre
gătire fizică a elevilor lor.

La terminarea antrenamen
tului și controlului amintit, 
am avut o scurtă discuție cil 
R. Cosmoc.

— Sînteți mulțumit de re
zultatele testului ?

— Desigur. Toți jucătorii se 
prezintă bine, deoarece fie
care a toutuit cu multă con
știinciozitate.

' — Puteți face evidențieri 
după această primă etapă de 
pregătire ?

ii

— Da. Poate o să surprindă 
că încep cu veteranul Badea, 
dar el a muncit foarte mult. 
ÎI secondează Mareș, Cara- 
man, Pleșa... toți componenții 
Iotului.

— în continuare ce v-ați 
propus în programul de pre
gătire ?

— încă o săptămînă vom 
sta împreună la „Complexul 
Tomis", apoi la sfîrșitul ei 
vom participa la turneul de 
mini-fotbal programat în Sala 
Sporturilor. De săptămînă a- 
ceasta vom lucra mai mult 
cu balonul, însă nu vom ne
glija pregătirea fizică. Vrem 
să începem returul cît 
niai bine pregătiți, să facem 
jocuri bune și astfel să mai 
urcăm eîteva trepte în clasa
ment...

P. VINTILĂ

POLITEHNICA IAȘI

2-2 CU HEARTS-OAK
Echipa 

Iași și-a 
Ghana, 
meci la 
mânj au 
zionară
au terminat Ia egalitate: 2—2.

de fotbal Politehnica 
continuat turneul in 

susțintnd al treilea 
Acera. Fotbaliștii ro- 
jucat cu echipa divl- 
Hearts-Oak, cu care

x

LOTO —
PRONOSPORT

MARI PREMIAȚI LA 
PRONOEXPRES
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teptări? După părerea noa
stră, o primă cauză este că 
acest centru are în raza sa 
de activitate numai cartierul 
Bariera Călărași — Hipo
drom — Lacul Dulce — Radu 
Negru și funcționează într-o 
parte a orașului, unde pot 
veni doar 50 la sută din co
piii dornici de a învăța fot
balul. în acest fel. aici n'i 
sînt și nu pot fi concentrate 
elementele cele mai talentate 
din întregul oraș.

Dar, pentru că am amin
tit de această situație, tre
buie să arătăm ce se întîm- 
plă cu copiii din cealaltă 

•parte a orașului, respectiv 
cartierul Brăilița. Aici există 
multe școli, generale, licee și, 
ceea ce este principal pentru 
activitatea unui centru, un 
grtlp școlar, Progresul, cu a- 
proximativ 2 500 de elevi. 
Copiii din Brăilița nu pot 
apela decît la un singur an-

trenor — Octavian Ulman — 
care lucrează la clubul Pro
gresul. Și paradoxal, 
vian Ulman a obținut, 
ceeași perioadă, roade 
bune decit colegii săi 
centrul de copii și 
Echipa pe care o antrenează 
participă în campionatul re
publican și deține șefia în 
seria a III-a. iar 4 elevi (Lau- 
rențiu — extremă dreapta. 
Iuga — înaintaș central, 
Oană — mijloi-aș și Steluș 
— fundaș stingă) au fost pro
movați în lotul divizionarei 
B Progresul.

Neputința tehnicienilor dea 
înmănunchia cele mai bune 
elemente în grupele centru
lui (datorită situației arătate 
mai sus) precum și unele de
ficiențe manifestate în selec
ția. învățarea și perfecționa
rea copiilor, au dus la crea
rea unei atmosfere de neîn
credere în capacitatea colec

Deta
in a- 

mai 
de la 

juniori.

Dintivului de antrenori, 
această cauză, fcarfe des se 
aud voci care cer trecerea 
centrului _ ia o altă asociație 
sau la clubul Progresul. Alte 
voci, raportînd cheltuielile la 
elementele crescute, cer des
ființarea centrului. Pentru 
remedierea lipsurilor existen
te, ar mai exista, după păre
rea noastră, o soluție: a u- 
nifieării actualelor forțe 
specializate in . activitatea cu 
copiii, de la asociația Comer
țul și de la clubul Progresul 
într-un singur centru, cu un 
singur buget la care să-și 
dea contribuția (pe lingă 
subvenția acordată de Fede 

fotbal) și 
sportive, 

și juniori

rația rfrhână de 
cele două unități 
grupele- de copii 
să fie pregătite pe bazele e- 
xistente, adică pe stadionul 
„Vasile Roaită" și stadionul 
„Progresul".

V. POMPILIU

Primele trei concursuri Pro- 
noexpres ale lunii ianuarie au 
înregistrat și primele premii 
mari în bani care au revenit 
următorilor :

— 100.000
Ploiești

— 100.000 
din Oradea

— 100.000 ___
Gheorghe din Sulina jud. Tul- 
cea

— 73.900 lei : Panait Ale
xandru din Constanța.

Lista marilor cîștigători din 
acest an la PRONOFXPRES, 
va adăuga, în curind, alte 
nume, întrucît participarea de 
Ia concurs la concurs este și 
mai numeroasă. ............. ..

De remarcat, că, -o parte, din 
succesele de mai sus se clalo- 
resc participării pe bilete frac
tionate, bilete pe care — cu 
sume mici se pot obține 
premii maxime.

Oricine poate Cîștiga 
menea premii mari 
pînd la concursurile 
expres.

Astăzi este ULTIMA 
tru procurarea biletelor la con
cursul Pronoexpres de inline 
la care puteți cîștiga autotu
risme la alegere și premii in 
bani.

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI NK.

4 DIN 27 IANUARIE 1971
Extragerea I '■ Cat. 2 : .2,25 va

riante a 34 730 lei; Cat. 3: 13,60 
a 6 202 lei ; Cat. 4 : 33,45 a 2 3:iS 
lei ; Cat. 5 : 123,20 a 634 lei ; Cat. 
6 : 4 180,25 a 40 lei.

Report Cat. 1 : 787 036 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. A : 

variante a 100 000 lei ; Cat. 
22,75 a 2 939 lei ; Cat. C : 
a 1217 lei ; Cat. D : 2 578,40 
lei ; Cat. E : 154.75 a 200 
Cat. F : 3 022,00 a 40 lei.

Report Cat. A : 79 546 Iei.
Premiul de cat. A a fost 

tigat de PETERFI ARON, comu
na Chlbed — Mureș, cate ob
ține un autoturism la alegere și 
diferența în bani pînă la suma do 
loo Olio lei. sau întreaga sumă 
în numerar. Al doilea premiu în
treg de categoria A a fost omolo
gat provizoriu.

lei : A. Stelian din....... ' 'J
lei : Opri? Traian'

lei : Muriotis

ase- 
pnrtici- 
Prono-

ZI pen-

2.10
B : 

54,95 
a <10 
lei :

ciș-

Un experiment prețios

PREGĂTIRILE PREȘEDINȚILOR 
DE ASOCIAȚII

REDESCOPERIREA CAILOR MARII PERFORMANTE

înviorarea activității spor
tive de masă în mediul să
tesc reprezintă una din preo
cupările de seamă ale 
C.J.E.F.S. Arad și Comite
tului județean U.T.C., pe a- 
genda cărora figurează tot 
mai multe acțiuni în acest 
sens. De o reușită deplină 
s-a bucurat și recenta instru
ire a președinților asociațiilor 
sportive sătești, care s-a or
ganizat la Arad. Dintre ex
punerile prezentate cu aceas
tă ocazie amintim : „SARCI
NILE MIȘCĂRII SPORTIVE 
DE MASA DIN JUDEȚUL 
ARAD ÎN LUMINA PLANU
LUI DE DEZVOLTARE PE 
ANII 1971—1975", „AMENA-

j CRiSTEA GHICA |
Ieri a decedat, după o lun

gă și grea suferință, în vîrstă 
de 50 de ani, antrenorul de 
fotbal Cristea Ghica. Fost ju
cător Ia Unirea Tricolor și 
stabilit apoi din anul 1946 la 
Bacău, unde a făcut parte 
din echipa divizionară B Ar- 
lus, iar din 1955 a activat ca 
antrenor la formația de ju
niori de Ia Sport Club, Cris
tea Ghica a slujit cu dragoste 
și pasiune fotbalul pînă în 
ultimele zile ale vieții. Cei 
care J-au cunoscut și aprecit.t 
nu-I vor uita.

JAREĂ BĂLELOR SPORTI
VE SIMPLE", „ÎMTOCMI- 
REA BUGETELOR ASOCIA
ȚIILOR SPORTIVE", „PRE
OCUPAREA ORGANIZAȚII
LOR U.T.C. ȘI A ASOCIA
ȚIILOR SPORTIVE PENTRU 
MOBILIZAREA TINERETU
LUI DIN MEDIUL SĂTESC 
LA PRACTICAREA EXER- 
CIȚIIIOR FIZICE ȘI A 
SPORTULUI".

Cu viu interes au fost as
cultate și informările prezen
tate de președinții asociațiilor 
sportive din comunele Doro
banți, Craiva și Dieci, care 
s-au referit la preocuparea 
care există’ în aceste localități' 
pentru dezvoltarea. activității 
sportive de masă.

Cei prezenți, au .participat 
în contimipre;, ja - uri , izbutit 
schimb de experiență,. orga
nizat la asociația'' sportivă 
„SERE" din Arad. Ei au fă
cut cunoștință cu felul în care 
consiliul acestei asociații se 
ocupă de activitatea sporti
vă de masă, de amenajarea 
și dezvoltarea bazei materiale.

Instruirea s-a încheiat cu o 
discuție foarte utilă în cadrul 
căreia au fost . elucidate o 
serie de probleme legate de 
organizarea activității sporti
ve de masă în asociațiile 
sportive sătești. S-au-. stabilit 
totodată obiectivele care tre
buie realizate în primul tri
mestru din acest an.

ștefan IACOB — coresp. 
principal

(Urmare din pag. 7)

lui de vîrstă a acestora a 
promovat dintr-odată în rîn- 
dul senioarelor un . grup . va
loros de atlete, lipsind, însă, 
în același timp, lotul junioa
relor de cîteVa sportive cu 
certe posibilități cum sînt 
Natalia Andrei, Viorica Recu, 
Florica Boca, Mihaetla Loghin, 
Maria Illy etc.

Privite prin această prismă, 
ținînd seama desigur și de 
programul restrîns al con
cursurilor de sală, se poate 
aprecia că întrecerile junio
rilor au fost în măsură să 
ne arate, în linii mari, po
tențialul actual și perspecti
vele multora dintre viitorii 
componenți ai lotului și echi
pei reprezentative. Concluzii
le acestui prim examen sînt 
pozitive în aproape totalitatea 
lor.

Cel mai evident fapt ni-1 
înfățișează compararea rezul
tatelor din 1971 cu cele din 
1970 (ale „promoției de aur") 
înregistrate la acecașî com
petiție. Ei bine, comparația 
este in favoarea juniorilor 
1971, care au înregistrat. în 
ansamblu, rezultate mai bune 
decît cele realizate în urmă 
cu un an ! Chiar și in ceea 
ce privește numărul de re
corduri, egalate sau doborîte, 
RECENTELE CAMPIONATE 
DE SALA SÎNT SUPERIOA
RE CELOR CE LE-AU PRE
CEDAT : 17 față de 3 in 1970!

Proba nr. 1 a întrecerilor 
de la „23 August" a fost, in
discutabil. cursa masculină 
pe 60 m, în cadrul căreia au 
apărut cîțiva tineri, mai 
mult sau mai puțin cunos- 
cuți. care au demonstrat că

0 PROMOȚIE A PLECAT (Urmare din pag. 7)
posedă ceea ce se cheamă... 
stofă de sprinter. Cel mai 
bun, în toate cele 3 curse 
Pe care le-a făcut, a fost 
bucureșteanul Sandu Mitro
fan. Elevul profesoarei Geor- 
geta Mușaț a arătat roadele 
pregătirii extrem de serioa
se de pînă acum și a lăsat 
să se întrevadă posibilități 
reale pentru obținerea acelui 
rezultat de 10,3 secunde pe 
care șj l-a stabilit ca obiec
tiv pentru sezonul de con
cursuri în aer liber.

Szetomyes, Pascu, Cristu- 
dor, Tîlvîc, Stan și încă alții 
anunță, de asemenea, cifre 
de valoare pentru viitorul a- 
prapiat. în schimb. Ia fete, 
cu excepția Eleonorej Mono- 
ranu, rezultatele n-au fost pe 
măsura așteptărilor, vizînd 
perspectiva. Dar nu ne vom 
pronunța încă asupra aces
tei chestiuni.

Dintre băieți, evoluții re
marcabile au mai avut Cor
nel Anton, pe care-1 vedem 
chiar în această iarnă. ’ la 
peste 4,60 m la prăjină, Ion 
Vasilescu. aflat acum doar la 
0,2 secunde de recordul de 
seniori la 60 mg al Iui Ni
colae Perța, Marin Iordan, 
la greutate, Costcl Ionescu și 
Gabriel Oană la lungime etc. 
O mică decepție ne-au pro
dus însă săritorii în înălțime, 
atît prin rezultate, cît și prin 
maniera în care au concu
rat. Cu o săptămînă în ur
mă. trei dintre ei, Torok, 
Dreptu și Chira, în trei săli 
diferite, realizaseră sărituri 
de peste 2 metri. Era firesc 
să se anticipeze că disputa 
lor se va desfășura dm nou 
la această înălțime. Dar n-a 
fost așa, pentru că fiecare în 

parte s-a arătat foarte emo
ționat. incapabil să se con
centreze într-un mod cores
punzător Ta înălțimile mari 
și să execute săriturile așa 
cum știau de Ia antrenamen
te.

Fetele, însă, prin Roxana 
Vulescu șj Georgeta Păcura- 
ru, au salvat onoarea probei 
și i-au recompensat pe spec
tatori nu numai printr-un 
spectaculos duel, ci și prin 
cifre remarcabile. Roxana 
Vulescu a trecut peste șta
cheta înălțată la 1,69 (cel 
mai bun rezultat al său în 
aer liber era de 1,68 m), per
formanță cu care a obținut 
un nou record de sală pen
tru junioare. Avem convin
gerea că în momentul în ca
re ea va reuși să aibă per
sonalitate și in cei cîțiva pași 
de alergare a elanului, șta
cheta recordului său va ur-,. 
ca încă mulți centimetri. Tot 
așa și cu clujeanca Păcuraru, 
posesoara uimi stil economi
cos. eficient.

Nu ne-a satisfăcut valoa
rea aruncătoarelor de greu
tate care nu anunță al le 
mult doritul salt în acv .,tă 
probă; Așa se Și explică poa
te clasarea pe locul secund 
a Evei Ziirgii, recunoscută ca 
aruncătoare de... suliță !

în linii mari, cum am ma! 
spus, aprecierile sînt îmbucu
rătoare Și lasă să se întreva
dă un an fructuos pentru 
multe probe. Va trebui însă 
și mai multă muncă, de o 
și mai bună calitate pînă ce 
performanțele așteptate și- 
planificate să poată fi mate
rializate ! 

torl tineri și cu perspective, s» 
promovat în prima divizie a tă
rii.

Foarte bune rezultate au înre
gistrat sportivii secției de sări
turi in apă. deși clubul nu bene
ficiază de bazin propriu. Cele 
cinci titluri de campioni ai țării, 
locul I Ja „Criteriul european4» și 
Ia internaționalele K.F.G., 4 titluri 
balcanice, precum și cele 3 cuce
rite la naționalele de juniori sînt 
mărturia unor strădanii lăudabile 
atît din partea antrenorilor, cît și 
a sportivilor.

Bogata colecție de titluri șl me
dalii obținute de secția de tenis 
de masă se datorează desfășurării 
optime a procesului de pregătire, 
selecției bune pentru echipele de 
copii și juniori. O activitate rod
nică se poate constata și în ca
dru! secției de tenis de cîmp 
care, in 1969, și-a Înscris? în pal
mares victoria in campionatul na
țional pe echipe, iar în 1970 a 
ocupat locul III în ierarhia in
ternă, Acestor succese ii se adau
gă 4 titluri balcanice și 2 locuri 
II. în aceeași competiție. Deși 
tînără. secția de box s-a afirmat 
și ea pe plan național și chiar 
'internațional. Boxerul Aurel Du
mitrescu a cucerit titlul de cam
pion european, iar C. Stanef pe 
cel de campion balcanic. Alț'i pu- 
giliști tineri din cadrul secției 
(Croțu. Florea, Adam) au fost se
lecționați in loturile naționale. 
Avind in vedere faptul că boxerii 
de la Progresul au dispus de o 
sală nouă pentru pregătire, se 
poate afirma că această secție 
arc toate șansele să obțină în cu- 
rfnd rezultate care s-o situeze 
între cele mai bune din țară.

Mai puțină preocupare pentru 
creșterea performanțelor sportive 
s-a manifestat în secțiile de 
jocuri sportive. în cele de atle
tism, haltere etc. Drept urmare, 
anul trecut au retrogradat din 
divizia A 5 echipe ale clubului 
Progresul.Ga volei, baschet, hand
bal și rugby). Cauzele constau în 
primul rînd în neglijarea de că
tre antrenori a muncii cu juni
orii. Astfel că, echipele de se
nior! au fost nevoite să utilizeze 
sportivi de valoare mediocră, 
plafonați sau depășiți ca vîrstă. 
De asemenea, fotbalul, după per
formanța revenirii în A a echipei, 
a avut o slabă comportare în tu
rul campionatului. La atletism și 
haltere, rezultatele nu corespund 

condițiilor de pregătire pe care 
clubul le-a oferit sportivilor din 
aceste secții.

PREA PUTINI OLIMPICI
Pentru J.O. de anul viitor, la 

Progresul au fost nominalizați 14 
sportivi. Față de posibilitățile ma
teriale, de numărul mare de an
trenori (46), majoritatea cu nor
mă întreagă, și de subvențiile ce 
i se acordă. CONTRIBUȚIA CLU
BULUI PROGRESUL LA FORMA
REA LOTURILOR OLIMPICE NI 
SE PARE TOTUȘI INSUFICI
ENTA. Aceasta dovedește o slabă 
preocupare a antrenorilor pentru 
ridicarea la nivelul cerințelor 
mondiale a performanțelor unui 
număr mai mare de sportivi, pre
cum și lipsa de consecvență în 
pregătire manifestată de aceștia 
din urmă. De asemenea, arată că 
eficiența muncii cabinetului me
todic a fost doar parțială, ne
sprijinind în măsură corespunză
toare creșterea performanțelor.

Intrucî* de marea confruntare 
olimpică ne desparte un singur 
an. considerăm ca o datorie de 
mare răspundere a clubului Pro
gresul, pregătirea la nivel irepro
șabil a sportivilor nominalizați, 
dar șl sporirea numărului lor. De 
aceea, conducerea clubului tre
buie să acorde o atenție sporită 
disciplinelor olimpice

PERSPECTIVE
In recenta conferință a clubu

lui. în care s-a făcut analiza ac
tivității și rezultatelor înregistrate 
în ultima perioadă de sportivii 
săi. se reliefa faptul că se acordă 
acum o atenție deosebită bazei 
sportului de performanță, bază 
ce fusese pînă nu de mult negli
jată. Roadele intensificării muncii 
cu juniorii au început să se 
ivească de pe acum în diverse 
discipline sportive și se așteaptă 
o manifestare mai pregnantă în 
anii următori.

Reconstruirea unei solide 
baze de masă pentru secțiile 
de performanță, începută în 
ultima vreme, statornicirea 
unor relații cu unitățile școlare 
cele mai active pe tărîm spor
tiv (in specia! Școala spor
tivă nr. 3) oferă garanții ca 
rezultatele să se îmbunătă
țească simțitor. Sînt, de ase
menea, speranțe ca, totodată, 
contribuția clubului la alcătui
rea loturilor naționale să fie 
din ce în ce maî consistentă.



Trimisul nostrul special la Copenhaga, Hristache NAUM, transmite:

„U“ TIMIȘOARA ÎN FAȚA
UNUI EXAMEN DIFICIL

— MECIUL CU II. 0. COPENHAGA DIN SFERTURILE DE EINAEÂ AEE C. C. E.

COPENHAGA 1 (prin tele
fon). în ultimul timp, s-a vor
bit și s-a scris despre peripe
țiile zborurilor prin ceață, mai 
mult decît despre celebra ve
detă de cinematograf, atrăgă
toarea franțuzoaică B.B. Nu 
mi-a mai rămas nimic de 
spus în plus, așa încît las pc 
seama imaginației cititorilor 
descrierea călătoriei aeriene 
pe ruta București — Berlin 
— Copenhaga. Cert este un 
lucru : sîntem în capitala Da
nemarcei și așteptăm cu în
frigurare MECIUL RETUR 
DIN C.C.E. la handbal femi
nin dintre H.G. COPENHAGA 
și UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA.

Programată în sferturile 
de finală ale prestigioasei 
competiții continentale, par
tida dintre campioanele Ro
mâniei și Danemarcei va în
cepe de la 4—0 pentru ro
mânce, adică de la avanta
jul cucerit în tur, la Timi-

A ÎNCEPUT

CONSTRUCȚIA 

CENTRULUI DE PRESĂ 

AL J.O.
MUNCHEN 1 (Agerprcs). — 

In complexul olimpic de la 
Milnchen a început construc
ția centrului de presă care va 
găzdui în 1972 cu prilejul 
olimpiadei de vară pe ziariștii 
comentatorii de televiziune șl 
radio ce vor relata desfășura
rea marii competiții sportive. 
Situată la numai un kilometru 
de stadionul central, această 
clădire cu patru etaje va dis
pune de săli de lucru dotate 
cu toate cele necesare : 46 de 
aparate telex. 90 .cabine tele
fonice, 12 aparate'telefoto etc. 
Parterul va fi rezervat cen
trului de acreditare șl un'ai 
restaurant cu 1 300 de locuri.

_____________________ i

PROF. DR. LEON HODODtSCU 
H CONFLRLNJIA IN ALGERIA

Ieri a plecat tn Algeria 
tovarășul prof. dr. Leon 
Teodorescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, rector al Institutu
lui de educație fizică și 
sport, care, la invitația Mi

LA SCRIMA

A FOST FIXAI LOTUL NATIONAL AL „SPERANȚELOR

EA HANDDAE FEMININ — Internaționalele de tenis de masă ale Cehoslovaciei s-au încheiat

șoara, cînd Popa et comp, 
au cîștigat cu 14—10 întîl- 
nirea cu echipa Iui Rasmuns- 
sen. E mare, e mic acest a- 
vantaj ?

Cine ar putea oare răspun
de — fără teama de a greși 
— la această întrebare ? Da
nezele își susțin, de această 
dată, șansa pe teren pro
priu, în fața publicului lor, 
sînt poate mai acomodate cu 
stilul de arbitraj al olande
zilor, știu poate să foloseas
că mai bine avantajul de a 
juca acasă. Karen Rasmuns- 
sen, coordonatorul de joc, su
fletul și căpitanul formației 
H.G. Copenhaga, a înscris 7 
goluri la Timișoara ( 1), păcă
lind deseori apărarea studen
telor. Atît ea, cît și portarul 
Lena Nielsen, Mona Chris
tensen. Linda Sorensen, Lene 
Christiansen, Astrid Hansen și 
Ditte Poulsen au vastă expe
riență internațională, avînd 
la activ zeci de jocuri în ca
drul puternicei echipe a Da
nemarcei. Caracteristicile for
mației sînt o inepuizabilă 
putere de luptă, agresivitate 
excesivă în apărare, viclenie 
în atac. Cu aceste atu-uri 
pornesc danezele să cucereas
că victoria, calificarea în se
mifinalele C.C.E.

De cealaltă parte se află 
Universitatea Timișoara. O 
echipă solidă (la propriu și 
la figurat...), cu jucătoare 
tehnice, bine pregătite. în 
mod normal, Universitatea 
Timișoara — superioară la 
toate capitolele adversarei — 
ar trebui să cîștige acest 
meci, în orice caz să se ca
lifice. Există însă un... dar. 
Această formație are căderi 
inexplicabile, se pierde înde
osebi în fața acelor echipe 
care au un joc haotic, lipsit 
de liniile clasice. în plus, 
formația lectorului universi
tar Constantin Lache traver
sează în momentul de față o 
perioadă dificilă. La Cluj, în 
ultimul turneu al campiona
tului, după o victorie comodă,

nisterului Tineretului și 
Sportului din această țară, 
va ține un ciclu de con
ferințe pe tema : „Meto
dologia modernă a antre
namentului in focurile 
sportive".

clară, la Universitatea Bucu
rești, principala sa rivală, 
după un meci superb, timișo- 
rencele au făcut un joc la
mentabil cu Confecția și al
tul aproape asemănător cu 
I.E.F.S. A urmat un val de 
critici, care au produs o oare
care dezbinare în echipă. Cei 
ce trebuiau să contribuie la 
menținerea unității jucătoare
lor s-ău retras, în orice caz. 
n-au acționat, și lucrurile nu 
sînt tocmai în regulă. Este 
știut că la succes toți sînt 
prietenii învingătorilor, intră 
în „rîndul întîi", al celor fe
licitați sau se plasează în 
grupul celor ce-și manifestă 
zgomotos (dar, poate, fals) 
bucuria. Puțini sînt însă a- 
ceia care rămîn în jurul 
sportivilor în momentele di
ficile la înfrângere. De ast
fel de prieteni are nevoie 
Universitatea Timișoara. Spe
răm însă (n-o facem de cir
cumstanță, ci cunoscînd ca
racterul acestor sportive) că 
handbalistele timișorence vor 
ști să treacă singure de acest 
obstacol, că la ora meciului 
cu H.G. Copenhaga vor co
labora ca și altădată, se vor 
uni pentru a învinge, pentru 
a-și atinge țelul frumos ce și 
l-au propus după meciul de 
la Zagreb : cucerirea Cupei 
campionilor europeni ! Po
pa, Metzenrath, Simo, 
Onofraș, Hrivnak, Rigo și co
legele lor, împreună cu an
trenorul C. Lache, au aceste 
resurse.

Gu toată opoziția, adversarilor (Wright și Hurst),Martin Ghivers (Tottenham, 
înscrie golul victoriei în meciul de sîmbătă din campionatul englez dintre 

Everton (2-1)

MARIA ALEXANDRU
(Urmare din pag. 1)

minarea sovieticei Grinberg de 
către tinăra reprezentantă a 
Cehoslovaciei, Jana Pauknero- 
va. Plină de neprevăzut a fost 
și partida semifinală. Maria 
Alexandru — Zoia Rudnova, 
derby-ul concursului feminin, o 
autentică finală. Aici evoluția 
scorului a suferit răsturnări 
spectaculoase, victoria stind in 
cumpănă pînă în ultima secun
da a întrecerii. MECIUL S-A 
ÎNCHEIAT CU UN SUCCES 
ECLATANT AL CAMPIOANEI 
ROMÂNIEI.

Rudnova a început în stilul 
ei caracteristic, atacînd in forță 
din toate pozițiile. Maria a 
apărat dirijat, încercînd să și 
contreze, dar cu destulă timi
ditate. S-a văzut, totuși, că ac
țiunile ofensive ale româncei 
nu sînt pe placul adversarei, 
descumpănită de fiecare dată. 
După patru seturi, scorul era 
egal : 2—2, ambele jucătoare
avînd șanse egale să-și apropie 
decizia spre final.

Ultimul set a vădit un avan
taj substanțial, încă din start, 
pentru Rudnova : 4—0, 5—2, 
10—5, cînd se schimbă terenul. 
Sportiva sovietică continuă să-și 
mențină avansul : 14—10. Ju- 
cătoarea noastră reușește însă 
să respingă mingile cu mai 
multă adresă, foarte tăiat, 
ceea ce o incomodează evi
dent pe adversara sa. Dife
rența de puncte se reduce 
treptat și cele două sportive 
se află pentru prima oară la 
egalitate : 16—16. Din nou

conduce Zoia Rudnova : 19—

17. Urmează schimburi for
midabile de contre. Maria, 
dezlănțuită, atacă, puternic pe 
forehand de trei ori la rînd, 
dar Rudnova — invariabil — 
izbutește, de fiecare dată, să 
retrimită mingea pe masă, iar 
la a patra lovitură Maria gre
șește de puțin. Deci... 20—17, 
mecibol-pentru campioana Eu
ropei. Imperturbabilă, însă, 
românca continuă jocul ca și 
cum el de-abia ar fi început. 
Nerăbdătoare, Rudnova se 
grăbește și ratează. Astfel, 
scorul devine 18—20. 15—20,
20— 20 și... 21—20 pentru Ma
ria Alexandru ! Iarăși citeva 
schimburi dinamice, electri
zante și — cu o fracțiune 
de secundă înainte ca Rud
nova să atace decisiv (mingea 
a ieșit după aceea afară) — 
arbitrul cronometror ridică 
mina, fâcînd semn că timpul 
regulamentar de 15 minute 
s-a terminat. Prin urmare, se 
va aplica regula activizării.

Jocurile s-au oprit Ia toate 
mesele. E miezul nopții, dar 
sala geme de lume. Vacar
mul alternează cu o liniște 
parcă siderală. Tensiunea a 
atins cote maxime. Rudnova 
este foarte agitată. în timp 
ce Maria Alexandru — cli
pind des — o privește pe 
Ella Constantinescu. Meciul se 
reia și e rindul Zoei Rudnova 
să reușească. Trei-patru schim
buri și ea trage impapabil :
21— 21. La serviciu este acum 
Alexandru, care trimite brusc 
mingea in diagonală și ad
versara ratează returul. Alt 
mecibol pentru româncă : 22-

în tricou alb, 
Tottenham și

-LOCUL I
21. Din nou servește sportiva 
sovietică și se pare că atacu
rile ei, în toate direcțiile, nu 
vor putea fi oprite, dar Ale
xandru jonglează cu mingea 
și Rudnova exasperată' trimite 
in afara mesei : 23—21. PU
BLICUL O OVAȚIONEAZĂ 
PE CAMPIOANA ROMÂNIEI. 
A fost poate cea mai drama
tică partidă a acestor inter
naționale.

Citeva cuvinte și despre 
Eleonora Mihalca. Aceasta, 
după ce a cîștigat întîlnirea 
cu campioana Poloniei, Kalins- 
ka, nu a reușit să se acomo
deze în turul următor cu jocul 
rapid al Vostovei, de care a 
fost învinsă.

Seara au luat sfîrșit cele 
cinci finale ale probelor indi
viduale. Primul dintre aceste 
meciuri decisive a adus dele
gației noastre o mare satis
facție, în cadrul finalei de 
simplu femei, MARIA ALE
XANDRU învingînd-o pe ta
lentata jucătoare cehoslovacă 
Ilona Vostova și cucerind astfel 
locul I. Rezultatul încununează 
evoluția admirabilă a cam
pioanei României în această 
pretențioasă competiție, care 
poate sta pe picior de egali- 
tite cu un campionat euro
pean. Deși a cîștigat la li
mită, cu 3-2, Maria s-a im
pus cu autoritate. In dispozi
ție excelentă. Alexandru a 
spulberat toate încercările ad
versarei. Pierzînd la diferențe 
mici cele două seturi, sporti

er va noastră s-a distanțat net în 
seturile care i-au revenit. Con- 
trolînd bine mingea, Maria 
— care la 2-1 pentru Vostova 
în setul decisiv a exclamat: 
„Meciul e al meu!“ — a 
terminat în cîștigătoare sigu
ră. O nouă performantă eri 
înscrisă în palmaresul ei de 
aur. Două dintre cele mai bune 
palete ale continentului 
— Zoia Rudnova și Ilona Vos
tova — au fost nevoite să se 
recunoască învinse.
REZULTATELE FINALELOR

Simplu femei: MARIA A- 
LEXANDRU (ROMANIA) — 
Ilona Vostova (Cehoslovacia) 
3-2 (-20, 12, -17, 13, 16)

Simplu bărbați: KLAMPAR 
(Ungaria) — Jonyer (Ungaria) 
3-1 (19, 11, -7, 12)

Dublu bărbați: KLAMPAR, 
JONYER (Ungaria) — Oriov- 
ski, Turai (Cehoslovacia) 3-0 
(14, 19, 20)

Dublu femei: RUDNOVA, 
GRINBERG (U.R.S.S.) — A-
lexandru, Mihalca (România) 
3-1 (15, -16, 13, 19)

Dublu mixt: MAGOS, JON
YER (Ungaria) — Vostova, 
Turai (Cehoslovacia) 3-2 (-18, 
15, 21. -10, 19)

DEBUTURI 
TÎRZII

Care este vîrsta cea -mai 
favorabilă a debutului spor
tiv ?

Răspunsurile sînt mult 
controversate. Pe de o parte,, 
precocitatea in performanță 
este încă foarte la modă. Ne 
stă exemplu pleiada de cam
pioni ai bazinelor, consacrati 
înaintea majoratului, patina
torii care se afirmă la vîrsta 
fragedă.

Iată, totuși, că startul 
spre succes poate fi făcut 
și mai tîrziu, la vîrstă ma
tură. Recordmanul mondial 

■la haltere, Vasili Alekseev, 
corecta, (după o foarte scurtă 
pregătire specifică de nu
mai doi ani) 28 de re
corduri mondiale, în 1910. 
cind împlinise exact 28 de 
ani.

Cum a putut Alekseev să 
se afirme la o vîrstă la care 
multi se gîndesc să abando
neze activitatea competițio- 
nală ? Firește, există o ex
plicație : ani de-a rîndul. 
uriașul din Arhanghelsk a 
fost un polisportiv valoros, 
timp în care a acumulat o 
serie de calități (forță, elas
ticitate, viteză) în sporturile 
Cărora li s-a dedicat la în
ceput. După atletism, volei 
și baschet — fără perfor
mante de cea mai mare an
vergură — au urmat halte
rele, pe care viitorul record
man mondial le-a abordat 
extrem de bine pregătit atît 
fizic cit Și psihic.

Recent, și-a făcut apariția 
un „caz" și mai interesant. 
Americanul Delano Merri
werth și-a făcut anul trecut, 
la vîrsta de 27 de ani, pri
ma apariție pe pistă, aler- 
gind 100 gărzi in 9,4 sec și 
220 yarzi în 21,1 sec! Acum 
citeva zile, într-un concurs 
atletic „indoor", Merriwerth 
egala recordul mondial pe 
60 yarzi, realizînd 5.9 sec. 
In urma sa, cunoscutul 
sprinter Mel Pender.

Cine este acest Merri
werth ? Medic la clinica on
cologică din Baltimore, a- 
preciat specialist, negru. A 
început practicarea atletis
mului în 1970. la îndemnul 
unui prieten al său, atletul 
Mike Dee, căruia i-a făcut 
cadou prima pereche de 
pantofi cu cuie. Acum, dr. 
Merriwerth se pregătește 
pentru întrecerile din noul 
sezon în aer liber și aspiră 
la un loc în echipa. S.U.A. 
pentru Jocurile Olimpice, 
din 1972.

Un candidat olimpic la 27 
de ani, care practică atletis
mul de numai două sezoane, 
un halterofil care, la 28 de 
ani, începe doborîrea tutu
ror recordurilor supreme — 
iată elemente noi în intere
santa problemă a debuturi
lor in sport.

Ion OCHSENFELD

în ultima sa ședință, Bi
roul Federației române de 
scrimă a luat în discuție și 
aprobat lotul național de ju
niori pentru turneul interna
țional de la Magdeburg 
(R. D. Germană), ultima re
petiție generală în vederea 
C.M. al speranțelor de la 
Chicago.

Din lotul de floretă băieți 
fac parte Ursovici, Dinu, 
Hetz, Heim, Ruff, Pordea și 
Kuki. Cel de floretă fete cu
prinde pe surorile Ana

Nina Halchin, Viorica Dra
ga, Magdalena Bartoș, Maria 
Lazăr, Elena Pricop și Ru- 
xandra Niculescu. Ca spada
sini figurează Cărămidă, Po- 
deanu, Szabo, Zidaru, Bunea 
și Isăilă. iar lotul, de sabie 
este alcătuit din Pop. Marin, 
Vlad, Csiki. Mocanu, Creițaru 
și Lupuțiu.

La turneul internațional 
de la Magdeburg vor pleca 
cîte 5 trăgători de fiecare 
armă.

Corespondențe speciale din Sofia și FIODIN CHEORGHIU TERMINA PE I0CIII II
FOTBALIȘTII SOVIETICI IN BULGARIA PAUZA DE IARNA

SOFIA, 1. Lotul lărgit al 
reprezentativei de fotbal a 
Uniunii Sovietice s-a pregătit 
timp de zece zile în localita
tea Velingrad din munții Ro- 
dope. în această perioadă, fot
baliștii sovietici au susținut 
trei meciuri de verificare. La 
Pazardjik, oaspeții au între
cut formația locală din divi
zia „B“ Marița cu 5—1, apoi 
la Velingrad ei au învins e- 
chipa J-S.K.-Slavia cu 3—1 
(2—1), golurile fiind marcate 
de Sevcenko, Kopeikin și 
Evriujihin, respectiv de I. 
Gheorghiev și, în fine, la So
fia, partida dintre reprezenta
tiva sovietică și campioana 
Bulgariei, Levski-Spartak, s-a 
încheiat la egalitate : ' 1—1.

CAMPIONATE,
SPANIA : LUPTĂ STRTNSÂ 

PENTRU PRIMUL LOC

în etapa a 20-a, Valencia a 
terminat la egalitate (0—0) în 
deplasare cu Real 
iar Atletico Madrid a între
cut cu scorul de 4—1 pe Sa- 
badell Alte rezultate : Malaga- 
Espanol 1—0 ; F. C. Barcelona- 
Elche 0-0 ; ~
0—0 ; Atletico Bilbao-Ceita Vi
go 2—0 ; Las Palmas-Saragos- 

4—0 ; Gijon-Real I.tod. to
-1.
Primele clasate

Sociedad.

Granada-Sevilla

Madrid

1. Valencia 20
2. Atletico M. 20

3—4. Atletico B. 20
3—4. F.C. Barcelona

20 12

11 
H
11

6 3
5 4
5 4

3 5

Bobul austriacului Werner Delle Karth se răstoarnă in 
manșa a 11-a a C.M. de la Cervinia

Foto AP—AGERPRES

■

PE PISTELE DE ATLETISM

26—13
33—17
31—17

31—17

28
27
27

27

OLANDA : EINDHOVEN 
A TRECUT PE PRIMUL 
LOC, GRATIE GOLAVE

RAJULUI

a fost deschis în min. 
Panov, iar oaspeții au 
în min. 64 prin Ko-

Scorul
24 de 
egalat 
peikin. Iată și formația uti
lizată de oaspeți: Bannikov 
— Istomin, Sesternev, Lovcev, 
Kaplicinîi, Kiseliov (Nodia), 
Muntean, 
Sevcenko 
jihin.

Luni,
au plecat spre patrie, 
unde la 3 februarie vor de
cola spre America Latină. 
Aci ei vor susține 7—8 me
ciuri în Peru, Salvador, Costa 
Rica, Panama și probabil 
Brazilia, cu echipe încă ne
desemnate.

IN CEHOSLOVACIA

Kopeikin, Fedotov,
(Estrekov), Evriu-

fotbaliștii sovietici
de

Toma HRISTOV

CAMPIONATE • • •
Primele clasate :

1. Eindhoven
2. Feijcnoord
3. A DO
4. Sparta
5 Ajax

23 14
20 13
20 13
20 12
20 13

3 46—13
2 46—16
2 40—11
1 35—17

3
5
5
7
4 3 49—18

31
31
31
31
30

BENFICAPORTUGALIA :
ÎNVINSĂ CU 4—0!

Rezultate înregistrate în eta
pa a 18-a : Boavista-Setubal 
1—0 ; Guimaraes-Leixoes 0-0 ; 
Belenenses-Barrierense 0-0; Tir- 
sense-F’arense 2—0 ; CUF—A- 
cademica 2—1 ; F. C. Porto- 
Benfica 4—0 ! Partida Sporting- 
Varzim a fost aminată. Pe 
primul loc în clasament se află 
Sporting Lisabona cu 26 punc
te (un joc 
tat) urmată 
fica și F. C. 
te ele.

mai puțin dispu- 
de Setubal. Ben- 
Porto cu 25 pune-

FRUNTAȘELEGRECIA :
ÎNVINGĂTOARE

Cea de-a 28-a ediție a cro
sului internațional de la Al- 
goibar (Spania), s-a încheiat 
cu victoria atletului spaniol 
Mariano Haro, cronometrat 
pe distanța de 10,700 km cu 
timpul de 32:00,4.

★
La Baku, sprinterul sovie

tic Aleksandr Korneliuk, a 
: cîștigat proba de 100 m, fiind 
cronometrat cu timpul de 
10,3.

La Iwata (Japonia), proba 
de săritură cu prăjina a re
venit suedezului Kjell Isak- 
sson, cu rezultatul de 5,15 m.

In etapa a 20-a, echipa Fei
jenoord Rotterdam a pierdut 
în deplasare cu 0—1 in fața 
formației N. E. C. Nijmegen, 
iar P.S.V. Eindhoven a învins 
cu scorul de 4—1 pe Excelsior 
Rotterdam. Alte rezultate : 
Sparta Rotterdam—F.C. Twente 
2—1 ; Telstar—Nac Breda 2—1 ; 
Ajax Amsterdam—D.W.S. Am
sterdam 1—0 ; ADO Haga—Ha
arlem 6—0 ; M.V.V. Maastricht- 
F.C. Utrecht 6-0 ; G. O. A- 
head-Az 67 Alkmaer 2—0.

Rezultatele înregistrate în e- 
tapa a 18-a : AEK-Aris 2—0 ; 
Panathinaikos—Veria 2—0 ;
Panionios—Proodeftiki 1—0 ; O- 
lympiakos Pireu—Egaleo 2—2 ; 
Heraklis—Kavala 0—0 ; Paok— 
Ethnikos 1—0 ; Heraklion—Fos- 
tir 2—2 ; Serrai—Pierikos 4—0 ; 
Larnaka—Apollon 0—0.

în clasament conduc AEK și 
Panathinaikos, cu cîte 47 punc
te, urmate de Panionios cu 
46 p.
FRANȚA : MARSEILLE SI 
ST. ETIENNE IN FRUNTE

PRAGA, 1. Ziarele de spe
cialitate din Cehoslovacia pu
blică diferite comentarii și 
statistici cu privire la desfă
șurarea primei părți a cam
pionatului de fotbal. Conclu
ziile sînt negative : nu există 
în prezent o echipă de o va
loare deosebită, un golgeter 
autoritar; a scăzut numărul 
golurilor înscrise în compa
rație cu prima parte a cam
pionatului din 1969—70. Din 
aceste motive și numărul 
spectatorilor la meciuri se 
află în scădere. Iată cîteva 
exemple. între prima clasată 
și cea de pe locul 13 există 
o diferență de numai 5 punc
te. Golgeterui campionatului 
Martinkovici (Spartak Trna- 
va) a marcat doar 8 goluri 
în 13 etape, iar media spec
tatorilor de fiecare joc a scă
zut de la 10490 la 8 743. 
Toate aceste aspecte negative 
au apărut după eșecul suferit 
de selecționata Cehoslovaciei 
la C.M. din Mexic. Noul pre
zidiu al Federației de specia
litate din Cehoslovacia a luat 
cîteva măsuri în scopul de a 
îmbunătăți situația existen
tă :

1. A organizat tabere de 
pregătire pentru echipe, an
trenori și arbitri în timpul 
iernii.

2- A organizat turnee pen
tru cele mai bune formații : 
Inter Bratislava, Sparta Pra- 
ga, Ilulla Praga, Banik Os
trava, Jetlnota Trencin. în 
America de Sud, iar V.S.S. 
Kosice în Australia. Celelal
te echipe din prima ligă vor 
juca în țările europene, unde 
clima este mai blinda.

Jan SOKOL

de șah de la Adelaida 
jucătorul maghiar La.jos 
din 14 posibile. El este

I

VOR FI ORGANIZATE
C. M. DE SCHI LA SAPPORO?

A luat sfîrșit turneul internațional 
(Australia). Pe primul loc s-a clasat 
Portisch, care a totalizat 12 puncte 
urmat în clasament de șahistul român florin Gheorghiu (8 
victorii și 6 remize) și L. Schmidt cu cite 11 p. De subliniat 
că Portisch și Gheorghiu sînt singurii jucători neinvinși în 
acest turneu.

PARTIZAN BJELOVAR PRIMA SEMIFINALISTA
IN C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN

La Karlovac, în fața a pesJe 
4 000 de spectatori, Partizan Bjelo- 
vrr a întrecut în meciul revanșă, 
contînd pentru sferturile de finală 
ale C.C.E. la handbal masculin, 
pe S. C. Magdeburg, cu scorul de 
14—9 (9—3). Jucătorii iugoslavi au 
evoluat excelent în prima repri
ză. cind au acumulat un avantaj 
decisiv pentru calificarea în se-

Cei mai buni jucători : 
(5) și Horvat (4) de la 

respectiv Rohrig (ț)

mifinale. 
Pribanici 
învingători, 
de la învinși. Au arbitrat excelent 
V. Sidea și G. Popescu (Româ
nia). învinsă cu 18—15 în primul 
meci, Partizan Bjelovar obține ca
lificarea pent iu semifinalele com
petiției cu un golaveraj total de 
29—27.

TELEX • TELEX ® TELEX
lu concursul internațional de atle
tism desfășurat pe teren acoperit 
la Boston, polonezul Badenski a 
cîștigat proba de 600 y in timpul 
de 1:10,5. Un alt atlet polonez 
Kupczyk s-a impus în cursa de 
880 y, pe care și-a adjudecat-o 
eu rezultatul de i :53,1. Americanul 
Willie Davenport a terminat vic
torios la 45 y g în 5.6, iar Simp
son a cîștigat prăjina cu 5,03 m.

0
Tradiționala competiție internațio
nală automobilistică „Cursa de 24 
de ere de la Daytona Beach" a 
fost cîștigată în acest an de echi
pajul Pedro Rodriguez (Mexic) — 
Jackie Oliver (Anglia) pe o ma
șină Porsche". învingătorii au 
parcurs 688 ture cu o medie orară 
de ,175.744 km. fiind urmați de 
echipajele Ronnie Bucknum — 
Tony Adamowicz (S.U.A.) pe 
„Ferrari0 — 687 ture și Mark 
Donohue (S.U.A.) — David Hobbs 
(Anglia) pe „Ferrari" — 674 ture.

«
Proba de simplu din turneul de 
la Bremen a fost cîștigată de 
Jorgen Ulrich, învingător cu 6—4, 
10—8, 4—6, 4—6. 6—3 în fața lui

David Lioyd. Tn finala probei de 
simplu femei, Nell Truman a dis
pus cu G—3, 6—3 de Heide Orth

Campionul mondial de box la cat. 
ușoară, scoțianul Ken Buchanan, 
a sosit ‘ ‘
a-și continua preg 
rea meciului pe < 
ne aici 
Mandos 
disputa■
In Cursa ciclistă de șase 
care se deslășbară in prezent pe 
velodromul acoperit din Grenobip, 
conduce cuplul Post (Olanda) — 
Van Lancked (Franța) cu 467 p. 
Ti urmează, la un tur perechile 
Altig — Fritz (R. F. a Germaniei) 
366 p și Gocdefrot — Bracks 
(Belgia) 209 p.

la Los Aneeles.
le in 
1 va 

cu șaîangeiwi său 
Ramos, Intilnlrea 

ia 12 februarie.

pentru 
vecie- 
su str

ofici al 
se va

zile,

A fost stabilit ca meciul pentru 
titlul mondial de box dintre de
ținătorul centurii la cat. ușoară 
.(clasa juniori) italianul Bruno 
Arcari și brazilianul Joao Hen- 
rique să se dispute la 13 februa
rie la Roma

Știri» ultimele ejtiri» ultimele știri* ultimele
PETRE MARMUREANU 

ÎNVINGĂTOR 
ÎN DOUĂ FINALE 
LA JAIPUR (INDIA)

son (SUA), 2. W. Nordwig (RUG), 
3. O’Brien (Australia). 4. Nj Chib- 
chin (R.P. Chineză), 5. C. Nallet 
(Franța), 6. C. Papanieolau (Gre
cia), 7. Nevala (Finlanda), 8. Ar- 
zanov (URSS). 9. Saneev (URSS), 
10. **Mann (SUA).

★
Pe teren acoperit la Ma

drid, polonezul Nowosz a 
cîștigat proba de 60 m plat 
în 6,5. Proba de 60 m gar
duri a revenit francezului 
Brilland, cronometrat în 7,7. 
Areta (Spania) a terminat 
învingător la triplu salt cu 
15,51 m, iar compatriotul său 
Ortiz a alergat 500 m plat 
în 1:04,1.

PARIS 1 (Agerpres) — Cu 
prilejul unei conferințe de 
presă tinută la Megeve, pre
ședintele Federației interna
ționale de schi. Marc Hodler, 
a declarat: „In cazul 
schiul alpin va fi exclus 
la Jocurile olimpice,

Că 
de 

atunci 
Federația noastră ar putea să 
organizeze la Sapporo (după 
terminarea olimpiadei), cam
pionate mondiale*4. Aducînd în 
discuție conflictul dintre Fe-

derația internațională de schi 
și președintele C.I.O., Avery 
Brundage. M. Hodler a preci
zat că F.Î.S. va cere ca și alte 
federații internaționale, o re
vizuire a regulamentelor 
olimpice pe baza proiectului 
care recunoaște dreptul spor
tivilor de performanță de a 
primi compensații pentru pe
rioada de antrenament și 
competițională.

Rezultatele înregistrate in e- 
tapa a 20-a a campionatului : 
Marseille-Ajaccio 2—1 ; Rennes- 
Bastia 3—2 ; Sedan—Nantes 0-0; 
Metz—Nice 1—0 ; Red Star— 
Sochaux 0—0 ; Bordeaux—Re
ims 3—1 ; Nimes—Valencien
nes 4—1 ; Lyon—Strasbourg 1-0; 
St. Etienne—Angouleme 1—0 ; 
Angers—Nancy 1—0.

In clasament conduc 
le și St. 
puncte.

Etienne cu

★ 
braziliană 
repurtat o

Marseil- 
cîte 29

F. C. 
victorie 
echipei

Echipa 
Curitiba a 
cu 4—2 (2—1) în fața 
iugoslave Vojvodina din No- 
visad, Marcos și Claudio au 
înscris cite 2 puncte. Vojvodina 
va întîini în meciul următor 
echipa Vasco da Gama.

Jucătorul de tenis Petre 
Mărmureanu care se află în 
turneu în India a repurtat 
alte două succese. La Jaipur, 
în finala probei de simplu el 
a dispus cu 6—1, 6—4, 10—8 
de polonezul Novițki, iar in 
proba de dublu, fâcînd pere
che cu indianul Aktar Aii a 
întrecut în finală cuplul polo
nez Novițki, Niedwedski cu 
3—6, 13—11 și 6—4.

CEI MAI BUNI ATLETI
DUPĂ „TRACK AND 

FIELD NEWS"
Publicația americană de specia

litate „Track and field news** a- 
nunță clasamentul celor mai buni 
atleți ai sezonului 1970: 1. R. Mat-

JOHN KINSELLA 
A PRIMIT TROFEUL 
JAMES SULLIVAN

Tradiționalul 
livan, care se 
an celui mai bun sportiv amator 
din S.U.A. a revenit în 197o îno
tătorului John Kinsella (18 ani), 
recordman mondial în proba • de 
1500 m liber.

trofeu James Sul- 
atribuie in fiecare

NINA STATKEVICI 
CAMPIOANĂ EUROPEA
NĂ ABSOLUTĂ LA PATI

NAJ VITEZA
La Leningrad, s-au încheiat a- 

seară, campionatele europene fe
minine de patinaj viteză. In cla
samentul general, sportivele so
vietice au repurtat un mare auc-

ces clasîndu-se pe primele trei 
locuri : 1. Nina Statkevici 197,097 
p 2. Ludmila Titova 199,840 p, 3. 
Kapitolina Seriughina 200,007 p. 
Iată rezultatele din ultimele trei 
probe. Pe 3 000 m a cîștigat Seriu
ghina cu 5:20,7. iar pe 1000 m vic
toria a revenit Ludmilei Titova 
cu 1:36,1.

Proba de 1 500 m s-a încheiat 
Cu victoria Ninei Statkevici. Ea a 
fost cronometrată cu timpul de 
2:25,5, fiind urmată de olande
zele Stien Kaiser — 2:26,8 și Ate 
Keilen — 2:27,3.

SPORTIVI ROMANI 
LA INTERNAȚIONALELE 

DE TENIS DE MASA 
ALE R.D. GERMANE

La campionatele internațio
nale de tenis de masă ale 
R. D. Germane vor lua parte 
și cinci sportivi români: Li
dia llie, Ana Lunțeanu, Gheor- 
ghe Naftali, Cornel Popovici, 
Âlihai Bobocică, însoțiți de 
antrenoarea Luci Slâvescu.
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