
Corespondență din Sao Paulo

RAPID JOACĂ ASTĂZI CU F.C. PORTUGUESA

ANUL XXVI — Nr. 1161 (6595) f=f 4 PAGINI 30 BANI =f Miercuri 3 februarie 1971

♦ Pregătirile au continuat ♦ Ț.S.K.A. a învins F. C. Sao Paulo 

® Codrea și Neagu —pe banca rezervelor ♦ Programul 

complet al turneului echipei Dinamo

ȘEDINȚA BIROULUI C.O.R.
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Aseară, la sediul C.N.E.F.S. a avut Ioc ședința de 
lucru a biroului Comitetului Olimpic Român.”

Au fost ascultate informări privitoare la problemele 
'de organizare și de pregătire a participării sportivi
lor români la Jocurile Olimpice de iarnă si vară din 
anul 1972.

Au fost luate în 'discuție componența și sarcinile 
comisiilor de lucru ale Comitetului Olimpic Român în 
vederea îndeplinirii planului de măsuri întocmit de 
biroul C.O.R.

0. BJEDOV (campioană olimpică)

M. SEGRT (3 medalii de argint la C.E.) 
LA „INTERNAȚIONALELE" OE ÎNOT
Federația de natație din 

Iugoslavia a anunțat ieri 
că va deplasa la cam
pionatele internaționale de 
înot ale României, ce
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vor avea loc ia 20 și 21 fe
bruarie la Reșița, un lot de 
10 sportivi care cuprinde 
printre alții pe campioana 
olimpică Djurclja Bjedov, 
Mirjana Segrt (3 medalii de 
argint la C.E. de la Barce
lona), frații Miloș ș.a.

■ Tragerea la sorți a preliminariilor
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ÎNTiLNIREA
CONDUCERII
C. N. E. F. S

CU ZIARIȘTII
SPORTIVI

Ieri Ia amiază, Ia se
diu] Uniunii Ziariștilor, 
membrii Asocației pre
sei sportive au avut o 
întîlnire cu tovarășii AN- 
GHEL ALEXE, președin
te al C.N.E.F.S. și EMIL 
GIHBU, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. Cu acest pri
lej, oaspeții au informat 
pe ziariștii sportivi din 
Capitală asupra unor 
chestiuni aetuale și de 
perspectivă ale mișcării 
noastre sportive, au vor
bit despre viitoarea par
ticipare olimpică a spor
tivilor români.

In încheierea reuniunii, 
președintele C.N.E.F.S. a 
răspuns numeroaselor în
trebări puse de ziariști.
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Nu e rușine să înveți 
din înțelepciunea altora, 
chiar cînd ei glumesc, 
transformindu-și zîmbe- 
tele în aforisme.

• Să nu spui nicioda
tă (nici măcar în sport): 
Pe vremea mea...

• Sportul este la urma 
urmei antrenamentul 
continuu care asigură a- 
vantajul de o tură în 
cursa permanentă a vie
ții.

(vlb.)
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Ieri s-au întors în țară boberii care au participat la cam
pionatele europene și mondiale. Trei cupe și o medalie de 
aur (campionatul european de bob 4 persoane) sînt trofeele 
cu care și-au încununat activitatea Icn Panțuru, Hariton 
Pașovșchi (antrenor), Ion Zangor, Dumitru Focșeneanu. Du
mitru Fascu și Victor Papadopol (de la stingă la dreapta) 

Foto. T. MACARSCHI

Turneul internațional universitar de tenis de masă

0 COMPETIȚIE IN PREMIERA
Convorbire cu prof. TITUS DEAC, 
șeful comisiei sportive a U.A.S.R.

• Campioana mondială Rudnova la București

Participă sportivi din 15 țări
A intrat în tradiția teni

sului de masă românesc ca 
în luna februarie Capitala să 
găzduiască o competiție de 
anvergură în sportul cu min
gea de celuloid. Iată că și în 
acest an așteptările celor 
care îndrăgesc jocul de pe 
dreptunghiurile verzi nu vor 
fi dezmințite. Dimpotrivă, a- 
cestor pasionați li se rezer
vă o surpriză dintre cele mai 
plăcute : o competiție în pre
mieră : Turneul internațional 
universitar, programat la 
sala Floreasca, între 5 și 11 
februarie. Despre acest con
curs a avut amabilitatea să 
ne vorbească prof. TITUS 
DEAC, șeful comisiei sporti
ve a U.A.S.R.

— Cum s-a ajuns la or
ganizarea turneului ?

— In cadrul activității in
ternaționale a U.A.S.R., un 
loc important îl ocupă acțiu
nile sportive menite să faci
liteze cunoașterea și înțelege
rea reciprocă, să contribuie 
la dezvoltarea sentimentelor 
de stimă și prietenie între 
studenții români și studenți
mea de pretutindeni. Pornind 
de la aceste considerente, 
U.A.S.R. care este membru

fondator al F.I-S.U. 
ția internațională a 
universitar) are o 
activă în cadrul acestui for 
internațional, concretizată în 
ultimul timp și prin 
unor manifestații 
studențești. Turneul 
înseamnă de fapt 
practic în organizarea unor 
asemenea reuniuni.

— Ce criterii au deter
minat ca tenisul de masă 
și nu un alt sport să inau
gureze acțiunile amintite ?

— F.I.S.U. organizează ti

(Federa- 
sportului 
prezență

inițierea 
sportive 

de acum 
debutul

Ct. C.

J Acum este timpul crosului t|
I
I
I
In lumea atletismului se spune, si nu fără temei, că 

alergarea în teren variat — crosul — reprezintă 
cea mai bună școală a mișcării, o poartă princi
pală prin care pot intra, cu multă facilitate, în 
activitatea atletică de masă mii și mii de tineri 

și tinere. Pe de altă parte, se cere consemnat și amă
nuntul, de loc neglijabil, în orice discuție, că din punct I
de vedere al instalațiilor sportive crosul nu pretinde | 
nimic deosebit, iar în ceea ce privește organizarea, a- 
ceasfa se poate realiza fără cine știe ce eforturi spe- | 
ciale. Deci, cu alte cuvinte, crosul este ușor de realizat, | 
poate cuprinde mase largi de practicanți, asta ca să 
nu mai vorbim si de celălalt aspect al său care vizea
ză pregătirea generală a sportivilor, < . . :
sportivilor, și nu numai aceea a atleților.

Sezonul crosurilor, prin tradiție; este ce! al lunilor de 
sfîrșit și început de an. Toamna, o dată cu ultimul con
curs de pistă, și pînă în primăvară, cînd pe stadion mi- 

Ijește iarba cea nouă, "
dispoziție pentru cros. Așa se întîmplă aproape pretu
tindeni, în țările cu

I presei de specialitate, aproape că nu există sfîrșit de 
săptămînă fără să fie organizate zeci de asemenea 
competiții, pe distanțe și trasee variate, pentru diferite I categorii de concurenți. Așa o fost și în țara noastră 
pînă în urmă cu cîtiva ani, în vecinătatea Stadionului 
Tineretului de la Șosea, de exemplu, existînd chiar mai

I multe trasee distincte, fiecare avînd nume propriu, toate 
rămînînd foarte populare printre atleții, avansați sau 
începători, din Capitală.

I
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pregătirea generală a sportivilor, aproape a tuturor 
rtivilor, si nu numai aceea a atletilor.

săptămîni de-a rîndu1 ne stau la

atletism dezvoltat, unde, potrivit

I
I
I

Din păcate, însă, constatăm în ultimii ani că numărul 
competițiilor de cros a fost restrîns treptat, astăzi pu
țind să numărăm pe degete acele acțiuni oraanizate 
în afara celor prevăzute în calendarul competițiilor cen
trale ale Federației de atletism. Și poate tocmai de a- 
ceeo atletismul nostru dispune acum de prea, puțini a- 
lergători și alergătoare pentru distantele medii și lungi, I 
poate tocmai de aceea valoarea tehnică a celor mai | 
mulți dintre eî este destul de modestă. Doar campiona
tele republicane, cu diferitele lor etape și Crosul Tine
retului, organizat în primăvară de U.T.C., nu pot aco
peri nevoile de competiții și, în nici un caz, nu pot su-
retului, organize 
peri nevoile de

I
I

După cum se știe, anul aces
ta, în cea de a doua jumătate 
a lunii decembrie, va avea loc 
în Olanda a fV-a ediție a C.M. 
de handbal feminin. în ziua de 
7 februarie va avea loc la Zu
rich, tragerea la sorți a jocuri
lor.

SAO PAULO, 2 (prin tele
fon, de Io trimisul nostru spe
cial).

Luni. întregul lot a inau
gurat săptămîna printr-un 
antrenament de 100 de mi
nute, programat Pe stadionul 
Santa Maria“. S-a lucrat in

tens. Dumitru Petreanu și Lu- 
pescu ni s-au părut jucătorii 
cu cea mai mare poftă de 
joc. Pentru meciul pe care 
îl va susține miercuri noap
tea — la ora 21, ora locală 
— în compania formației 
F. C. Portuguesa. pe stadio
nul „Pacaembu". antrenorul 
Marin Bărbulescu a indicat 
următorii jucători cu care 
intenționează să înceapă 
partida: Răducanu — Pop, 
Lupescu, Costea, Mușat, Di
nu, Dumitru, Năsturescu. 
Marin Stelian. Petreanu. Co
dreanu.

După cum se vede, giu'eș- 
tenii nu vor aborda turneul 
cu cea mai bună garnitură, 
întrucît Codrea a suferit o 
ușoară întindere musculară, 
iar Neagu se resimte de pe

urma unei accidentări mai 
vechi.

Luni seara, în camerele ho
telului „Danubiu" — unde 
este găzduită delegația româ
nă — a avut loc o scurtă, dar 
entuziastă festivitate, prile
juită de împlinirea vîrstej de 
30 de ani de către Codreanu, 
festivitate udată cu... Pepsi și 
Fanta, un suc de portocale 
foarte apreciat de brazilieni, 

în aceeași seară, întreaga 
echipă a asistat, pe stadionul 
„Morumbi'* — 150 000 de
locuri — la meciul dintre 
F.C. Sao Paulo și Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname, meci amînat 
cu 24 de ore din cauza ploii.

A fost o partidă „cu cîn- 
tec“, și la propriu și la figu
rat : deși bulgarii au învins 
cu 2—0 — prin golurile în
scrise de Jekov șj Iakimov 
•— tribunele au cîntat samba 
pînă în minutul 90, în timp 
ce pe gazon spiritele erau 
foarte agitate... Bilanț final : 
doi jucători brazilieni — între 
care celebrul Gerson — eli
minați de pe teren, urmați la 
cîteva minute de... doi bul
gari !

Din păcate, pînă la ora

CODREANU 
văzut de Al. Clenciu

cînd transmit aceste rfnduri, 
nu am reușit să intru în 
legătură cu delegația dina- 
moviștilor bucureștenî, care 
se află la Florianopolis, oraș 
situat la mai bine de 1 000 
km de Sao Paulo. Dar diii 
presa braziliană, sînt în mă
sură să vă comunic progra
mul complet al turneului e- 
chipei Dinamo : la 4 februa
rie, la PORTO ALEGRE —- 
cu F.C. Gremio : Ia 7 februa
rie, la CAMPINAS — cu F.C.
Guarani ; Ia 10 sau 11 fe
bruarie, la CURITIBA, cu 
echipa locală cu același nume 
și, în sfîrșit, ia 14 februarie, 
cu F.C. Sao Paulo, pe care 
am urmărit-o la lucru luni 
seara, formație ce posedă 
cîțiva jucători de renume i 
Gerson, Toninho, Parana.

Marius POPESCU

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA
LA PORȚILE SEMIFINALELOR C.C.E
Joi seara la Floreasca 
Intîlnirea cu Hellas 

Stockholm

După ce au parcurs, 
pierderi prea mari, infernalul 
pentru ei maraton de jocuri 
din luna ianuarie, handbaliștii 
de Ia Steaua trăiesc acum e- 
moțiile meciului retur din ca
drul sferturilor de finală ale 
C.C.E., în care vor avea ca 
adversari pe reputații jucători 
ai formației Hellas Stockholm, 
învinși in prima partidă (11— 
12) — dar nu numai pe teme
iuri handbalistice ! — compo- 
nenții echipei campioane a țării 
noastre pregătesc revanșa, pe 
care — așa cum ne-au măr
turisit-o — o doresc deplină, 
fapt care le-ar putea asigura 
intrarea în semifinalele com
petiției europene cu un alt mo
ral și cu o altă carte de vi
zită.

Problema esențială a acestor 
puține zile care au trecut de 
Ia încheierea ultimului și a 
celui mai important tur al 
campionatului este aceea a re
cuperării și a omogenizării for
mației, care de la sfirșitul lu
nii octombrie nu a mai avut 
la dispoziție o perioadă, fie 
ea cit de scurtă, în vederea u- 
nor antrenamente comune, cu 
tot lotul. Abia acum, antreno
rii C. Oțelea și O. Telman au 
acest răgaz, extrem de scurt 
însă, așa că ei preferă să a- 
corde o mai marc pondere re
cuperării fizice și nervoase, de- 
cît intensității antrenamentelor. 
Este o cale rezonabilă, dacă 
ținem seama de faptul că 
intr-un interval de 32 do 
zile acești jucători au dispu
tat 13 partide oficiale, aproa- 

toate cu miză !

laza din meciul Hellas Steaua, disputat la Stockholm. Portarul Dincă, printr-un reflex 
extraordinar, deviază peste poartă mingea trasă de Hegerstad (nr. 6), aflat singur pe semicerc

(Continuare in pag. a 3-a)

Sala de gimnastică de la complexul „23 August" din Capi
tală cunoaște din nou atmosfera de muncă intensă, atlt de 
specifică pregătirii marilor evenimente, lat-o pe antrenoarea 
Emilia Liță lucrînd cu Alina Goreac. Foto : M. THEO

Cum spuneam la început, 
Gruia, Gațu, Goran, Birto- 
lom. Coasă, Marinescu, Dincă 
și coechipierii ior au parcurs, 
fără pierderi prea mari, a- 
cest drum anevoios (și la fi
gurat, 
oarece 
echipa 
10 000 
ua 
mul loc in clasamentul < 
pionatului și abordează 
tida retur a sferturilor 
finală ale 
mari, chiar dacă Hcllas con
stituie o formație redutabilă, 

pentru că oaspeții suc- 
sosi miercuri seara 

încerca să-i pre- 
azi cititorilor noș- 
este o echipă cu 
tentă tehnică, ui-

dar 
tot 
a 

de 
și-a

a-

și la propriu, de- 
în acest interval 
făcut și 

kilometri !). 
păstrat, deci,

C.C.E. cu

peste 
Stea- 

pri- 
cam- 
par- 

dc 
șanse

Și. 
dezi vor 
tîrziu, vom 
zentănî de 
tri. Hellas 
pronunțată 
mărind in joc ca printr-o ga
mă extrem de variată de pro
cedee să pună în valoare ca
litățile deosebite ale celor doi 
pivoți (Hegerstad și Dan E- 
riksson) sau ale principalilor 
realizatori Lenart Eriksson și 
Kurtgoran Kjell. Neavînd nici 
un jucător înalt sau cu de
tentă, Hellas se exprimă 0- 
fensiv prin atacuri lungi, prin 
repetate combinații cu pivoțil. 
prin execuții tehnice foarte 
fine, care să faciliteze pă
trunderile individuale ale Iul 
Lenart Eriksson și Kurtgoran 
Kjell. Aceștia din urmă în
cearcă uneori poarta și de 

distanță, dovedind atunci 
remarcabilă forță de șut. 
alt atu al acestei echipe 

constituie valoarea porta
rului Strom. înalt, suplu, ex
trem de curajos — Strom fa
ce față cu succes celor mal 
dificile momente Ia poarta 
sa, fiind totodată un ex
celent lansator de contra
atacuri.

După cum se vede, un ad
versar incomod, care pe fon
dul bogatului său bagaj teh
nic poate provoca echipei 
noastre campioane multe ne
cazuri joi seara, în sala Flo
reasca. Dar, cunoscînd am
biția handbaliștilor de Ia Stea
ua și apreciindu-Ie lucid po
sibilitățile, avem credința că 
la sfirșitul acestei partide 
Steaua își va înscrie numele 
printre scmifinalistele C.C.E. !

Călin ANTONESCU

ADUNĂRI

La clubul T 4

ÎNTRE DOUĂ FAZE ALE „CUPEI
79

SEMICENTENARULUI PARTIDULUIu

I
plini cerințele majore pe care atletismul le pretinde cro- | 
sului. Vremea bună din aceste zile ar trebui, să îndem- f 
ne secțiile de atletism din cluburi și 
de specialitate etc., să | 
zarea unui cît mai mare ------
Acum este timpul crosului și trebuie

asociații, comisiile
purceadă de urgență ia organi- | 
re număr de competiții de cros. |

să profităm !
Romeo VILARA |

Duminică dimineața, sute 
de elevi din sectorul IV 
s-au adunat la Casa de 
cultură „C^'.bul T 4“ pen
tru a pa pa la festivi
tatea de p.emiere a cîști- 
gătorilor fazei pe sector a 
competiției dotată. cu 
„Cupa semicentenarului 
partidului", organizată de 
C.E.F.S.
U-T.C. al sectorului, 
colaborare cu 
învățământ. După ce tov. 
Stelian Ene a adresat fe
licitări elevilor și profe
sorilor pentru entuziasta 
participare la întrecerile 
sportive, au fost oferite 
cupe, fanioane și diplo
me învingătorilor: echi
pele de baschet ale Scolii 
generale nr. 69, echipele 
de handbal ale școlilor nr. 
76 (fete) și 74 (băieți) și 
ale Liceului 43, voleibalis
telor de la Școala genera
lă 79. voleibaliștilor de la 
Școala generală nr. 73 și 
echipelor de băieți și fete 
ale Liceului M. Basapab, 
cîștigătorilor la tenis de 
masă — Doina Popa, Du
mitru lonescu. Dumitru 
Zotu, șahistdlor Mihaela 
Diaconescu, Viorica Bote
za tu, Eugen Panduru și 
Mircea Tudor. De aseme
nea, echipele și sportivii 
clasați pe locurile II și III 
au primit fanioane și di
plome (echipe), „Iliuță 
Pronosport" și diplpme (la 
sporturile individuale).

și Comitetul 
în 

secția de

Vicepreședintele C.E.F.S. 
al sectorului IV, prof. Va
lentin Duță — care a răs
puns de organizarea teh
nică a competiției, împre
ună. cu C. Penghis, secre
tar cu probleme de școli 
în Comitetul U.T.C. al 
sectorului — ne spunea 
că la întrecerile sportive, 
încheiate duminică, au 
fost, reprezentate toate șco
lile generale, liceele 
ret.îce și 
sector și 
echipe și 
ticipa la 
piu. In 
manifestări au fost des
chise întrecerile ,.Cupei 
semicentenarului partidu
lui", rezervate amatorilor 
de snort din întreprinde
rile și instituțiile sectoru
lui IV. Concursurile se vor 
organiza la volei, hand
bal; tenis de masă, șah, o- 
rientare turistică și 
bal.

Celor prezenți în 
Clubului T 4 le-au 
prezentate apoi două 
me sportive: „Victorii 
prestigiu ale boxului 
mânesc" și „Colocviu 
gilistic", oferite de secția 
propagandă a C.N.E.F.S,, 
după care a urmat un reu
șit program artistic susți
nut de ansamblul folcloric 
„Doina Bucureștiului".

teo- 
din 

bune
industriale 
că cele mal 
sportivi vor par- 
faza pe munici- 
cadrul aceleași

■fot-

sa Za 
fost 
til
de 

ro- 
pu-

ÎN CLUBURILE SPORTIVE
SPORTURILE DE FORȚA - 

PE PRIMUL PLAN LA NICOLINA IAȘI

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ A CENTRULUI DE MEDICINA SPORTIVA

CONSACRATĂ J. 0. DE LA MUNCHEN

frumoasele treninguri vișinii

Centrul de medicină sportivă organizează 
la 15 februarie a.c. ora 9, în amfiteatrul 
din Bulevardul Muncii 37—39, cea de-a 3-a 
sesiune științifică. Cu această ocazie, spe-

cialiștii din științele medicale, pedagogi și 
antrenori vor dezbate probleme ale asisten
ței științifice în vederea participării la 
jocurile Olimpice de la Miinchen.

Pe _________ ___  _
cu care s-au prezentat în Italia 
pugiliștii clubuluj Nicolina-Iași 
au apărut simbolice și semnifica
tive ecusoane, reprezentînd : o 
halteră, o pereche de mănuși de 
box șl doi luptători înlănțuiți. to
tul fondat pe suportul unei roți 
dințate. Dintr-o singură ochire, 
devine clar că — fiind emanația 
salariaților Uzinei mecanice din 
cartierul feroviar — clubul șl-a 
concentrat activitatea pe cîteva 
sporturi, din grupa numită atle
tică grea, scontînd un randament 
superior și evitînd risipirea în 
prea multe domenii, cu inutile

cheltuieli de forțe umane și fon
duri materiale.

Intr-adevăr, activitatea duhu
lui ieșean se axează (dintr-un 
total de 11 secțllț cu deosebire pe 
secțiile de lupte (libere și greco- 
romane), box și (mai de — 
haltere, acelea în care 
cadrelor este facilitată de 
tatea școlii profesionale 
care, pînă acum, s-au 
rezultate remarcabile. Cu 3 antre-, 
nori la lupte, cu 4 antrenori (o 
leacă prea mulțl !) la box și cu 
unul la haltere (angajat cu nor
mă întreagă), în munca acestor 
secții n-ar trebui să existe nici o 
fisură. Din păcate, raportul foarte 
detaliat prezentat de președintele 
clubului, Valentin Paraschlv, la

Victor BANCIULESCU

curînd) 
selecția 
vecină- 
șl In 
obținut

(Continuare în pag. a 2-a)
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0 COMPETIȚIE DE SUCCES DEPLIN

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI,

'Aspect din cadrul competiției de cros organizată de S.S.A. din București. Foto: Dragoș NEAGU

PESTE J80 DE CONCURENȚI LA PRIMUL CROS AL ANULUI
. în organizarea Școlii spor
tiva de atletism din Capitală 
a avut Ioc duminică, In par
cul „23 August",. prima compe
tiție de cros a anului. Au luat 
startul peste 180 de concurențî 
Jn cele 7 probe ale programu
lui. Rezultate : 500 m -- copile; 
Petru ța Ungureanu (Construc
torul) ; 700 m — junioare III : 
Florina Bursuc (C.S.S.) ; 900 m 
-- junioare II : Paula Ionescu 
(Metalul) ; 1 200 m — junioare 
I : Elena Sălăjan (Metalul) : 
800 m — copii : Lucian Maici 
(Steaua) ; 2 000 m —juniori II : 
Nicolae Băluță (Metalul) ; 3 000 
m — juniori I : Gheorghe Ghi- 
pu (Metalul).

niori III : 60 m : M. Morariti 
(Lie. 1) 7.8 ; lungime : Morariu 
5.40 ; junioare III 
Vodău (Lie.
EI. Nicolae

60 m : L.
2) 8,6 ; greutate : 

(Lie. 1) 8,89.
di. BEDROSIAN 

corespondent
Etapa județeană a

Nicolae D. NICOLAE
corespondent

BRAȘOV. 
campionatelor de seniori și ti
neret. Concurenți din Codlea, 
Făgăraș, Brașov. Reprezentanții 
Politehnicii din Brașov au do
minat întrecerile, cîștigind toa- 

Bărbați : 60 m ;
, 60 mg 

triplu : E.
M. Zam- 
m : OIga 
: T. OI- 
T. Oltea-

PLOIEȘTI. Liceul nr. 1 din 
localitate a organizat un con
curs rezervat juniorilor III și 
copiilor. Au luat parte 189 de 
mici atleti (79 de fete) de la 
Petrolul, Prahova, liceele nr. 1 
si 2 Ploiești, Șc. Sp. Cîmpina, 
Metalul Plopeni. Copii : 60 m : 
A. Samuilă (C) 8.5 ; copile 
m : Fl. Stoian (Lie. 1) 9,1

te probele : 
Gh. Șchiopu 6,9 ; 
Szatmari 8,2 
taru 14,95 ; lungime : 
fir 6,54 ; Femei : 60 
Damian 8.0 ; 60 mg 
teanu 9,4 ; lungime : 
nu 5,27.

Pe stadionul Tractorul a a- 
vut loc, în organizarea comisief 
județene de atletism, primul 
concurs de aruncări în aer li
ber. Cele mai bune rezultate 
la aruncarea greutății : Rita 
Koponi 11,95 (tineret), Maria 
Sava 9.77 (junioare. I), Rozalia 
Pop 8,53 (junioare II). In ca
drul unui antrenament controlat

St.
ro

recordmana țării Ana Sălăjan 
a obținut 15,49 m.

Tn sala de la Steagul roșu, 
atleții de la Școala sportivă din 
Brașov au primit vizita colegi
lor lor din Ploiești, juniori III 
și copii. Copile: 50 m: Cr. 
Făgâdău (P) 8.1 ; junioare : 60 
m : Cr. Sima (P) 8,6 : lungime i 
Cr. Sima 4,65 : copii : 60 m : 
C. llalachios (B) 8.8, N. Sava 
(B) 8.8 ; lungime : D. I.uca (P) 
4.36 ; juniori : 60 m : W. Klaus 
(B) 7.8 ; lungime : A. Talangă 
(P) 5,60 : greutate : ~ 
lescu (P) 9.65.

Carol 
coresp.

C. Albu-

GRUIA
principal

• Pentru a putea 
in 1971 din loturile republica
ne de juniori, atleții trebuie să 
îndeplinească următoarele nor
me : juniori : 101) m - 10.9, 
200 m — 22,3, 400 m — 50,3, 
800 m — 1:54,0, 1 500 m — 
4:03,0. 3 000 m — 8:51,0, 5 000 m
— 15:10.0, 10 km marș — 
49:00.0, 110 mg — 15,4, 400 mg
— 57,2, 2 000 m obst. — 6:00,0, 
înălțime — 1,97 m, prăjină — 
4,30 m, lungime — 7.00 m. 
triplu — 14,50 m, greutate —

face parte

PRIMA REUNIUNE S-A ÎNCHEIAT DUPĂ MIEZUL NOPȚII
HUNEDOARA, 2 (prin tele

fon). — Campionatul republi
can de sală la tenis pentru 
seniori și juniori, co se des
fășoară în localitate, nu se 
bucură deocamdată de cele mai 
bune condiții organizatorice. 
Astfel, sala Constructorul a 
fost afectată în cursul zilei de 
luni și altor activități sportive.

fapt ce a determinat prelungi
rea concursului de tenis pină 
la ora 1,30 noaptea. în ce pri
vește întrecerile propriu-zise, 
vom sublinia evoluția mezini
lor competiției A. Sllaghi (Stea
gul roșu Brașov) și Tr. Nico
lae (Constructorul “ Hunedoara).' 
Primul în special, elev al an
trenorului Gh. Bosch, are mari

GONG!
• Organizatorii iugoslavi 

au hotărît după cum se știe, 
ea Balcaniada de box să se 
dispute, anul aceața».. ia Bel
grad, lă sfîrșitul lumânapri- 
lie. Întrucît exact în această 
perioadă va avea loc etapa 
zonală a campionatelor noas
tre naționale, la care vor 
participa și componenții lo
tului reprezentativ, iar fina
lele între 3 și 8 mai, federa
ția noastră de box a propus 
forului iugoslav datele de 
2.0—23 mai, sau sfîrșitul lunii 
august și începutul lunii sep
tembrie.

• La Sibiu a luat ființă o 
nouă secție de box, în cadrul 
asociației sportive Progresul. 
Conducerea antrenamentelor 
a fost încredințată fostului 
boxer Dumitru Negrea. în 
sală se pregătesc, pentru 
început, 20 de pugiliști, care 
dispun de echipament com
plet. Să sperăm că începînd 
de la primăvară, cele trei 
secții de box existente acum 
Ia Sibiu (C.S.M, Școala spor
tivă Șoimii și Progresul) vor 
organiza mai multe gale, că

rivalitatea sportivă dintre 
ele va duce la ridicarea cali
tativă a pugilismului în a- 
cest oraș. (Gh. Toplrceami- 
COreșp.).

posibilități de afirmare. Rezul
tate tehnice : seniori D. Moca
nii—R. Giurgiu 6—1, 6—2. J. 
Neaeșu—I. Galambos 6—1, 6—3, 
Z. Nemeth—A. Roșianu 6—1, 
6—2, T. Ovici—C. Curcă 6—0. 
6—1, V. Sotiriu—Fl. Manea 
6—0, 6—2,-O.' Wărădău-A. Fo- 
dor 6—1, 6—3. N. "" 
Bucaresti 6—0, 6—1, kes—R, - - - -
6—2, 
6-1, 
6—1, 
6—3 
gotă
L. Bucaresti—S. Orășanu 2—6, 
6—5, 6—5, L. Borbely—V. Ma
yer 6—1, 6—0, D. Oprea—Gh. 
Mureșan 6—3. 6—3. I. Ecsv— 
E. Siiml» 6—1, 6—4, Al. Sila- 
ghi—N. Traian 6—3, 6—5. De 
remarcat că o serie de juniori 
au fost iwserisi; la seniori, 
pentru cainplaLasea tabloului.

Mirea—L. 
. I. Kere-

Schăchensteln 6—3, 
D. Hărădău—L. Soare 6-1, 
V. Marcu—L. Borbely 6—2, 
I. Sântei—D. Oprea 6—0, 
și Judith Dibar—L. Dra- 
6—0, 6—7, 6—4 ; juniori

13,25 m, disc — 42,00 m, cio
can — 48,00 m. suliță — 60,00 
m, decatlon — 6 000 p ; junioa
re : 100 m — 12,4, 200 m — 
25,9, 400 m — 58.9, «00 m — 
2:18,5, 1 500 m — 4:45,0, 100 mg
— 15,0, înălțime — 1.58 m, lun- 

. gimo — 5.65 rn. greutate —
12,00 m, disc — 40,00 m, suliță
— 40.00 m, pentatlon — 3 800 p.

Pentru acest an sînt conside
rați juniori cei născuți în 1952 
sau mai tineri și junioare cele 
născute în 1953 sau mai tinere.

Neîndoielnic, ediția inaugurală 
a campionatelor Internaționale de 
judo (tineret.) ale României tre
buie apreciată ca o competiție 
de succes deplin. Remarca se im
pune cu atit mai mult cu cit le- 
derația respectivă, la numai cîțlva 
ani de la înființare, s-a decis sa 
invite la start, formații de certă 
valoare, cu reputație în arena 
internațională, cum ar fi echipele 
Uniunii Sovietice și Republicii De
mocrate Germane, care au domi
nat ultimele campionate europene.

Spre meritul lor, Intr-o astfel 
de companie, unii dintre tinerii 
noștri au reușit să se afirme, 
chiar să se impună. Cea mal fru
moasă comportare a avut-o IO
NEL LAZA.lt (frezor la Vagonul 
A radi care a ocupat primul loc 
la categoria 80 kg, deși printre 
adversarii săi s-a numărat, și 
campionul european Aleksei Vo- 
loșov (U.R.S.S.).

Dar. să facem retrospectiva ce
lor cinci categorii de greutate.

La cat. 63 kg au fost înscriși 
18 concurențî. dintre care 6 spor
tivi români. După primele tururi 
eliminatorii au intrat în recali
ficări doar ștefan Pop (Voința 
Sibiu) și Mircea Sirbu (Rapid 
București).

Giuleșt.eanul, cu toate că a lup
tat curajos în meciul cu .1. Te
șitei (Cehoslovacia), a fost sur
prins Intr-un moment de neaten
ție. pierzînd partida prin ippon 
(înainte de limită) și astfel nu 
a mai putut continua Cursa spre 
sferturile de finală. în schimb, 
Stefan Pop, după ce a dispus de 
J. Woloch (Polonia), de N. Fur- 
bacher (Cehoslovacia) șl de Kl. 
lakubek (R.D. Germană) a ajuns 
în semifinale, deci își asigurase 
medalia de bronz. Dacă ar fl con
curat cu mai multă stăpînire de 
sine în meciul său cu R. Gdlke 
(R.D. Germană) n-ar fl pierdut 
(ce-i drept Ia limită), apărlndu-și 
șansele în finala categoriei. Ori
cum, locul HI reprezintă și așa 
un succes meritoriu.

La categoria următoare. ”9 kg 
(17 concurenți — 8 români) Cornel 
Roman (Rapid București) și Doru 
lllrșan (Vagonul Arad) au meri
tul de â se fi urcat pe podiumul 
de onoare, cucerind, și unul și 
altul, locul III. Roman i-a între
cut pe rind pe M. Kwasniaki (Po
lonia) și pe J- Kesertl (Ungaria); 
dar a pieTdut în fata lui Fr. Fried
rich (R.D. Germană), fiind nevoit 
să Intre în recalificări. Aici însă 
el a dispus de Al. Dama (Voința 
Sibiu), susținind semifinala eu 

• VI. Nivzorov (U.R.S.S.). Sportivul 
sovietic a obținut, ipponul, așa 
cum a făcut, de altfel, în toate 
meciurile pe care le-a susținut 
la București. Doru Hîrșan a tra
versat un drum mai anevoios 
pînâ a ajunge pe podium. El l-a 
întilnit pe Nivzorov chiar în pri
mul meci, ți a fost „expediat" 
de la început in recalificări. Cu 
toate acestea Hîrșan (elev ia 
clasa a Xil-a la I.lceul din Arad) 
a găsit suficiente resurse morale 
pentru a persevera, și, într-ade- 
văr, în sferturile de finală el a 
reușit să-l învingă, într-un meci 
foarte greu, pe I. Vacek (Ceho
slovacia) și astfel să intre în se
mifinale. Spre marea-i neșansă 
însă, adversar îi , era de astă 
dată Fr. Friedrich (medalie de ar
gint la campionatele europene), 
la care a pierdut. în cele din — 
mă, prin ippon.

Favoritul categoriei 89 kg 
concurenți — 7 români) era, 
discutabil, Aleksei Voloșov, 
care obținuse. în prima zi. o vic
torie numai in 5 secunde. Dar 
ascensiunea acestuia avea sâ-i 
fie barată de Ionel Lazăr. Aflat 
în cealaltă, Erupă, Lazăr a „mers" 
și el "cu pitȘi siguri, obțlnlndli-șl 
locul în sewUinale,; fără# a- mai 
trece prin recalificări, „îngenun-

★' 
* ★

ur-
(15 
în
cet

tr-un necruțător lppon. Sinceră 
felicitări!

Singura categorie în care re
prezentanții noștri n-au reușit' sa 
ocupe un loc pe podium a fost 
93 kg (14 concurent! — 6 români). 
Doar Cristian Nicolau (Șc. sp. nr. 
1 Buc.), întreeîndu-1 pe M. 
Brzybohaty (Cehoslovacia), a ob
ținut dreptul de recalificare. Nu
mai că aici a pierdut meciul cu 
V. Popov (U.R.S.S.) și astfel a 
ieșit din competiție. De altfel șl 
campionul european, C. Weber 
(R.D. Germană), a pierdut în se
mifinale.

Foarte aproape de locui IT “la 
ultima categorie, cea a „greilor" 
(8 concurențî — 4 români) a fost 
Ton Buzic (Voința Sibiu), deși s-a 
întilnit în prima confruntare cu 
campionul european Oleg Voku- 
lenko (U.R.S.S.) și a fost nevoit 
să accepte recalificările. Depășin- 
du-1 însă pe V. Pîrvu (Trotușul 
— Orașul Gh. Gheorghlu-Dej) Bu- 
tlk s-a calificat în semifinale. 
Aici, însă, avea să plătească 
scump o mică neatenție. Fină 
în ultimele 30 de secunde Buzik 
conducea. în partida cu D. Quick 
(R.D. Germană). Sigur de victo
rie. el s-a lăsat surprins cu o 
„secerare" care, în final, l-a dus 
la înfrlngere.

Un merit deosebit pentru suc
cesul tinerilor noștri îl are an
trenorul Ovldlu Bucur (Voința 
Sibiu), care a pus multă pasiune 
în pregătirea lotului român pentru 
aceste campionate.

In general, despre această com
petiție. organizată pentru pruna 
oară in țara noastră, antrenorii 
formațiilor oaspete au avut nu
mai cuvinte de laudă, exprimi:: • 
du-șl, de pe acum, dorința de a 
fi prezenți . cu sportivii lor țl la 
edițiile viitoare.

PROMOVĂRI Șl RETROGRADĂRI
ALE ARBITRILOR DIVIZIONARI

• în zilele de 25 și 26 fe
bruarie va avea loc la Bel
grad ședința Comitetului E- 
xecutiv al A.E.B.A., la care 
urmează să participe și 
Gheorghe Guriev, vicepreșe
dinte al A.E.B.A. și preșe
dintele F. R. Box. Ordinea 
de zi a reuniunii de la Bel
grad cuprinde, printre alte
le : o informare privind or
ganizarea primei ediții a 
C. E. de juniori de la Mis
kolc; stadiul pregătirilor, or
ganizatorice în vederea cam
pionatelor continentale de 
seniori de la Madrid (expus 
de președintele federației de 
box spaniole); definitivarea 
componenței 
A.E.B.A. (de arbitri, de 
ret, financiară, tehnică, 
antrenori); desemnarea 
riului și a corpului de arbi- 
tri-judecători pentru C.E. de 
la Madrid.

comisiilor
tine- 

de 
ju-

S. IONESCU

Pe linia activității laborioa
se din ultima vreme, Colegiul 
central al arbitrilor a anali
zat arbitrajele prestate în 
cadrul diviziilor A și B, șco
lară și de juniori, constatînd 
că ele se situează pe o li
nie ascendentă și contribuie 
la buna desfășurare a jocu
rilor, exceptînd unele cazuri.

Pe baza rapoartelor obser
vatorilor. Colegiul a hotărît 
următoarele promovări și re
trogradări : PROMOVĂRI: de 
Ia categoria A feminin la ca
tegoria A masculin: St. Gre
cii (Tg. Secuiesc), D. Ganca 
(București), I. Dinescu (Bucu
rești) ; de Ia categoria B la 
categoria A feminin: L. Kn- 
gliș (Qradea), A. Caraman 
(Timișoara), 1? Ionescu (Plo
iești), V. Bordeianu (Bucu
rești); de Ia divizia școlară 
și de juniori la divizia R : 
T. Kadar (Arad) ; RETRO
GRADĂRI; de la divizia A 
masculin ța divizia A femi
nin : I. Krasznay (Oradea) 
pentru pregătire fizică insu
ficientă ș! concepție neunitară 
în aprecierea greșelilor perso
nale, D .Crăciun (Brașov) pen
tru repetate arbitraje de 
slabă calitate, A. Berger 
(BucuijeștM jjontru inactivitate 
pe motiv de sănătate; de la 
divizia B la divizia școlară și

de juniori: Cornelia Simio- 
nescu (București) pentru lip
să de activitate pe motiv de 
sănătate. Z. Szakacs (Cluj) 
pentru arbitraje necorespun
zătoare. Au fost scoși din cor
pul arbitrilor divizionari I. 
Șerbănescu și E. Zeteș (Bucu
rești) pentru lipsă prelungită 
de activitate, C. Szabo (Satu 
Mare) pentru neprezentărl re
petate 
giului, 
orghe 
rești) 
vita te

Ia programările Coie- 
M, Dimancea, V. Ghe- 
și M. Ionescu (Bucu- 
pentru lipsă de acti- 
din cauza obligațiilor

profesionale.

X

LOTURILE PENTRU VIITOARELE CONCURSURI INTERNATIONALE DE VITEZĂ
Scăpațl de preocupările campio

natelor ' naționale, recent încheia
te, vlteziștli fruntași șl înlocui
torii lor de mllne au intrat Ime
diat în febra pregătirilor in 
vederea unor interesante con
fruntări internaționale, lată pati
natorii, care. remarcinău-se in 
finala pe țară a campionatelor, 
au fost selecționați in loturile ce 
urmează să reprezinte țara 
noastră pe diferite piste din stră
inătate.

0 Concursul de seniori dotat 
cu trofeul „»atina de aur“ (27.11. 
— 2.III, la Berlin) : Maria Taș- 
nadi, Andrei Okos, Alexandri 
Boer, Mihai Bărbulescu. Rezervă: 
Gh. Varga. Antrenor — Vasile 
Boldiș.

® „Concursul Prietenia", re
zervat juniorilor (6—7.III. la Ber-

lin) : Roxana Salade, sanda Frum, 
Eva Fokt-Fodor. Zoltan Șandor. 
Victor Ciolacu și Eugen Imecs. 
Antrenori : St. ErdSsi și P. Tiva- 
daru.

® Turneul celor 2 piste (6—15 
UI, la Kirov) : Crista Tracher, 
Victor Sotirescu și Ștefan Șimon, 
Aiitrenor — C. Gali.

e Concursul internațional de la 
Zakopane (13—14.11) : Victor So- 
ttrescu. Roxana Salade, Ladislau 
Coroș și Gh. Varga. Antrenor — 
Z. szekely.

După cum se vede, din lotu
rile menționate fac parte șl cu- 
r.oscuțll seniori Victor Sotirescu 
șt Andrei Okoș, cărora II s-a ridi
cat — grație exemplarei compor
tări avută ta ultima vreme — 
suspendarea care le expira la 1 
martie a.c.

NOUL CHIP AL UNEI AȘEZĂRI BIHORENE

CARATELE SPORTIVE ALE COMUNEI • ••

ZO.V BUZIG l-a 
„hărțuit" tot tim
pul meciului pe 
DETLER QUICK 
(R.D. Germană) 
încerctnd nume
roase procedee 
tehnice. Iată-l pe 
Buzic executînd 
un tai-otoshi (răs
turnare a corpu
lui) dar adversa
rul său (in stin
gă) a eschivat la 
timp.

Vasile
Foto !

BAGEAC

¥ ¥ 
¥

în față -
V.

chtad" tot ce a avut
H. Luding (R.D. Germană),
Bldeac (Șc. sp. nr. 2 Buc.), W. 
Miaze» (Polonia) șl, în semifi
nale. T. Trohlich (R.D. Germa
nă). In meciul decisiv al catego
riei, cu sovieticul Voloșov, Lazăr 
și-a Impus superioritatea prin-

în încheiere am vrea să men
ționăm buna organizare și arbi
trajele prestate de B. lusupov 
(U.R.S.S.). K. Rodel (R.D. Ger
mană). Al. Dronci (Cehoslovacia), 
3. Iawlovski (Polonia), I-, Vasiles- 
cu. I. Constantlneecu, I.. Grigo- 
ropol și M. Platon (România).

Costin CHIRIAC ;

Ifi

Mașina noastră înghite la
comă kilometri de asfalt. Lă
săm în urmă centrul aglo
merat al Oradei și după 
■vreo 15 km de mers pe șo
seaua internațională, ne în
tâmpină o placă, pe care este 
scris numele comunei BORȘ. 
Am intrat pe ulițele sale 
surprinși plăcut de așezarea 
lor aproape geometrică, de 
perfecta simetrie a caselor 
frumos îngrijite, de aspectul 
vădit nou al căminului cul
tural, al dispensarului, al 
complexului comercial și a! 
scolii generale, care oferă că
lătorului o imagine veridică 
a transformărilor survenite în 
viața acestei localități.

Ne-am oprit la cooperativa 
agricolă de producție. Cîțiva 
gospodari din conducerea co
operativei discutau despre 
treburile de viitor. Printre 
subiecte — și activitatea 
sportivă, de care acești oa
meni, aveam să aflăm mai 
tîrziu, n-au avut parte în 
copilărie.

— Ați picat la timp — 
ne-a spus tov. Ladislau Ki- 
raly. care de 13 ani se a- 
flă în fruntea cooperativei. 
(Tocmai ne sfătuiam. printre 
altele, 
existente 
începem 
struire a 
renul de 
cele trei 
tuate tot in incinta 
sportive de lîngă șosea.

Am aflat apoi că drumul 
asociației sportive Stăruința 
Borș, care numără peste 300 
de sportivi legitimați în sec
țiile de fotbal, șah, tenis de 
masă, volei, popice, atletism, 
ciclism si lupte a fost și este 
strîns legat de acela al co
operativei agricole. De-a lun
gul anilor tinerii din Borș au

obținut succese sportive re
marcabile. Sportivii de „aur" 
ai comunei sînt frații Ioan 
și Dumitru Orosz, care au de-

nest Kiss și alții, în vederea 
întîlniriîor duminicale cu e- 
chipele din Oradea și comu
nele învecinate.

(Urmate din pafl. II

a înregistrat pe peliculă mai 
multe imagini de Ia întrece
rile care au loc zilnic aici. 
Dintre ele reproducem ală
turat pe aceea surprinsă în 
fata tablelor de șah.

Tr. IOANIȚESCU

asupra posibilităților 
ca în primăvară să 
lucrările de con- 
unor vestiare Ia te- 
fotbal și să acoperim 
piste de popice, si- 

bazei

venit anul trecut campioni 
județeni la atletism (400 m 
și, respectiv, săritura în înăl
țime).Carol Isa — clasat prin
tre fruntașii finalei pe țară 
la trîntă și jucătorii echi
pei de fotbal — cîștigători a 
două frumoase trofee: ,,Cupa 
eliberării" și „Gupa tineretu
lui de la sate", faze jude
țeană. Avînd la dispoziție te
renurile necesare șl echipa
ment în valoare de peste 
25 000 de lei, tinerii sportivi 
de aici continuă să se pre
gătească, sub supravegherea 
pasionaților instructori vo
luntari Alexandru Lajos, Er-

— Sintem, a continuat pre
ședintele cooperativei, una 
dintre cele mai mari unități 
agricole din județ (n.a. în 
1970 veniturile cooperatorilor 
din Borș au depășit cifra de 
10 milioane) și vrem să fim 
fruntași și în sport. Pentru 
așa ceva, trebuie să ai cu ce 
face față. Iată de ce, a con
chis interlocutorul, am soco
tit, și cred că n-am greșit, să 
dezvoltăm șl inventarul spor
tiv.

...Am ieșit în uliță. Gerul 
pișcă. Trecînd pe lîngă cămi
nul cultural, colegul nostru, 
fotoreporterul Vasile Bageac,

S-A DISPUTAT PE PLATOUL BUCEGILOR„CUPA TRACTORUL" S-A DISPUTAT PE PLATOUL BUCEGILORCUPA TRACTORUL li

II---
Sîmbătă și duminică, fon- 

diștii fruntași au avut și el 
concurs. Nu însă la altitudi
nea Poienii sau Predealului, 
ci sus pe platoul Bucegilor. 
la 2 000 m, unde s-a organizat 
„Cupa Tractorul".

; ' întrecerea lor a fost bine
venită, dat fiind faptul că 
pregătirea de pînă acum a 
avut pauze forțate. Și dacă, 
într-un fel, condițiile au fost 
mai grele, ele nu au favori
zat pe nimeni. în aceste îm
prejurări merită a fi subli
niate rezultatele obținute de 
tinerii biatloniști care, în pro
ba de ștafetă, au alergat în 
compania celor mai buni fon- 
diști și i-au întrecut. Intr-a
devăr, dacă urmărim rezulta
tele individuale pe care 
le-am trecut în paranteză, ve
dem că Vasile Papuc, Nicolae 
Veștea și Gh. Voictt au reali
zat — mai ale« primii doi — 
timpi simțitor mai buni decît 
Petre Dinu și Gh. Bădescu, 
specialiști ai acestei discipli
ne. Există și o explicație a 
acestui fapt, explicație pe 
care fondiștii și antreno
rii lor sînt dispuși poate b8 
n-o caute, deși ar trebui s-o 
facă. Este vorba de antrena
mentul pe uscat, rămas la 
fondiști în tipare vechi, cu 
totul necorespunzătoare. FJ 
este de altfel cauza „plafonă
rii" pe care o constatăm de 
mulți ani și pe care o scot 
clar în evidență întrecerile 
internaționale.

Tată acum rezultatele înre
gistrate în „Cupa Tractorul" :

15 KM SENIORI : 1. Tere- 
mia Șovăială (Dinamo Bv.) 
54,40 : 2. loan Dudu (I.E.F.S.) 
54,55 ; 3. Pavel Chlrilă
(I.E.F.S.) 55,02; 4. Ion Olteanu 
(Dinamo Bv.) 55,45 ; 5. Nico
lae Dudu (I.E.F.S.) 55,57 ; 6.

Adalbert Ghiulai (I.E.F.S.) 
57,07.

5 KM SENIOARE: 1. Mar
cela Leamjîă (Dlnarflo Bv.) 
18,52; 2. Adriana Barabaș 
(Tractorul) 20,01 ; 3. Lucia 
Barabaș (Tractorul) 20.46.

is: ’KM..JUNIORI:L: L .loan 
Tudor (A.S.A. Bv.) 17,30 ; 2. 
Nicolae Cristoloveanu (A.S.A. 
Bv.) 17,59; 3. Gh. Ionetecu 
(Dinamo ) 18,24,

5 KM .HORI MICI : 1.
V. Rucăreanu (Dinamo Bv.) 
19.02 ; 2. N. Boteanu (A.S.A. 
Bv.) 20,24 ; 3. loan Pelin
(Tractorul) 21,27.

ȘTAFETA 3 X 10 KM SE-

NIORI: 1. Dinamo Bv. 1 îi 
45:53 (V. Papuc 33.59 — Gh. 
Bădescu 36,26 — Petre Dinu 
35,28); 2, AÂA. Bv. 1 h 46,13 
(N. Veștea 34,11 — V, Dihoi 
37,01 — Gh. Voicu 35,03); 3; 
Dinamo Bv. II 1 h 49,00 (N. 
Cojocaru- 35,27 — I. Șovăia
lă 35,50 — I. Olteanu 37,43).

ȘTAFETA 3X5 KM JU
NIORI : 1. A.S.M. Bv. 55.27 
(Gh. Bobaș, N. CristOloveanu, 
I. Tudor), 2. Tractorul 1 h 
01,59 (Gh. Gîrbacea, T. Pelin.' 
I. Muscoiu); 3. A.S.A. Bv. II 
1 h 02,21 (I. Lăzăroiu, E. Cer
cel, N. Boteanu).

CAMPIONATUL JUDEȚULUI MUREȘ
Timp de trei zile la Stlnceni 

Dudețut Mureș), pe pirtla Ciobo- 
tani și la Toplița (județul Har
ghita) s-au desfășurat intrecerile 
etapei județene (Mureș) a cam
pionatului republican de schi la 
probele alpine și fond pentru se
niori șt juniori. Au participat 41 
concurenți din Tg. Mureș (A.S. 
Comerțul, A.S. Sănătatea, C.S.U.. 
Medicina, Liceul Bolyai) și Reghin 
(A.S. Sănătatea și A.S. Liceul).

Organizarea concursului a fost 
excelentă, condițiile de zăpadă 
bune, reușindu-se — tn sfirșit — 
să se organizeze șl pe teritoriul 
județului nostru un concurs de 
schi de amploare. O bună com
portare au avut-o Schiorii de la 
Comerțul Tg. Mureș (antrenor : 
Alexandru Rech), care au domi
nat întrecerile, cei de la Liceul 
șl Sănătatea Reghin. Liceul Boly
ai Tg Mureș. Iată schțorii clasați 
pe primele locuri:

COBOR'RE : seniori : 1. Barna 
lslai (Comerțul Tg.. M.). 2. Fran- 
ci.se Gyarmati (Comefțul); 3; Iban 
Hegedils (Comerțul). Juniori I : 
I. Zoltan Varga (Comerțul), 2. 
Ladislau Gldro (Sănătatea Re
ghin). 3 losif Bob (Comerțul); 
juniori IT i 1. Andrei Balazs (Co
merțul), 2. Mlrcea Buclilea (Li
ceul Bolyai Tg. M.); 3. Eduard 
Ilofdener (Sănătatea Reghin).

SLALOM URIAȘ : Seniori: 1- 
Zsombor Mathe (Liceul Bolyai 
Tg. M.), .2. Franciso Gyarfliati

(Comerțul), 3. loan Hegedils (Co- 
merful) Juniori I : 1. Zoltan Var
ga (Comerțul), 2. losif Bob (Cont ), 
3. Ladislau Gldro (Sănătatea Re
ghin); juniori It : 1. Mircea Bu- 
chelca (Liceul Bolyai Tg. M.), 2. 
Andrei Balazs șl Gheorghe Sudu 
(Comerțul) ambii cu același timp, 
3. Emdd Janeso (Comerțul).

SLALOM SPECIAL : Seniori : (. 
Ladislau VOjt (Medicina Tg. M.), 
2. Ivan Vltalyos (Medicina Tg. 
M.). 3. Barna Iszlai (Comerțul); 
juniori I: 1. Zoltan Varga (Co
merțul). 2. Eduard Hofdener (Să
nătatea Reghin), 3. " 
dro (Sănătatea Reghin); 
II : 1. ■- ~ ----
Bolyai 
Gtitfert (Sănătatea 
Andrei Balazs (Comerțul).

FOND : seniori : 7. Arcadu 
Gyorfl (Sănătatea Tg. M.), i. Io
sif Szabo (Comerțul); juniori I
1. Florea Radu (Liceul lleghinT;
2. Mircea. Man (Liceul RșiMn);
juniori II : CorriM Vijinoscu
(Liceul Rechin). 2. Gheorghe Sa- 
bău (Liceul Reghin); senioare I :
1. Elena Neamțu (Liceul Reghin).
2. Viorica Oprea (Liceul Reghlnli 
junioare IT : I. Elena Man (Liceu! 
Reghin) ; ștafetă 3x5 km seniori: 
7. Combinata Comerțul-Sănăta- 
tea Tg Mureș (Radu. Szabo, 
GyOrfi); juniori I : I. Liceul Re
ghin (Man, Vlșlnescu, Sabiu).

Ioan PAUȘ, cțiresțs. ?
■ ■ »

Ladislau Gi- 
Junlort 

Mircea Buclilea (Liceul 
Tg. Mureș), 2. Ladislau

Reghin), 3.

ADUNĂRI ÎN CLUBURILE SPORTIVE
recenta adunare a activului de 
bază, menționează o serie de a- 
baterl disciplinare tocmai la mem
brii acestor secții privilegiate.

Dintre celelalte secții ale clubu
lui se bucură de adeziunea sala- 
riațllor: tirul, popicele, orienta
rea turistică șl, firește, fotbalul 
(care, la nivelul diviziei C, stlr- 
nește pasiuni incredibile șl nă
dejdi aproape întemeiate de a 
aborda barajul pentru divizia 
superioară).

Ceea ce dă însă o notă cu to
tul particulară clubului Nicolina- 
Iași este faptul că el și-a asumat 
și sarcini importante in dome
niul sportului de masă. Consiliul 
clubului, sprijinit de comisia pen
tru educație fizică șl sport de 
masă, precum și de comisia pen
tru turism de masă, a organi
zat o seamă de competiții 
locale de șah, tir cu ar
me cu aer comprimat, tenis de 
masă, fotbal, popice, care au an
trenat m întreceri peste 800 de 
salariați. S-au distins ca buni 
organizatori în această activitate: 
Victor Ohlrilă (șah), Costică Sava 
(popice), Ad. Panțîru (tenis de 
masă) șl alții. De asemenea, cu 
ajutorul organizației U.T.C. s-au 
organizat numeroase excursii de 
sfîrșit de săptămină la cabana 
Birnova sau la Breazu. Dacă clu
bul va realiza ceea ce și-a pro
pus pentru viitor — la sugestia 
participanților la adunare — a- 
tuncl, lnt.r-adevăr, organizația 
sportivă poate susține că și-a 
făcut datoria : introducerea în
trecerilor pentru insigna de poli
sportiv. încurajarea exercițiilor 
de înviorare la domiciliu șl în 
pauzele de serviciu, crearea de 
minlbaze sportive in vecinâ‘atea 
locurilor de muncă ele.

De o deosebită importanță in

bunul mers al clubului ni s-a 
părut aportul substanțial al con
ducerii uzinei. Nu ne-am mirat 
că însuși directorul uzinei, Vasile 
Lupușoru. s-a așezat în fruntea 
acțiunii de recrutare a membri
lor susținători, sau că a fost de
semnat președinte al secției de 
box. așa cum ing. Petru Brînză 
conduce secția de lupte. Nu mai 
puțin semnificativă este prezența 
simțită a organelor sindicale in 
activitatea sportivă. In proiectul 
de contract colectiv pe anul 197! 
se prevăd soluții pentru asigura
rea clubului cu un sediu și cu

săll de sport mal spațioase. In 
perspectivă apropiată se află de 
asemenea amenajarea poligonului 
de tir cu arme cu aer comprimat 
și a unul poligon de talere lîngă 
lacul Clric. Cu toate acestea, bi
lanțul activității financiare a clu
bului denotă un raport nu tocmai 
satisfăcător, pe care-1 vom exem
plifică arătînd Că, la un loc, chel
tuielile efectuate pentru echipa
mente, materiale sportive, con
strucții și amenajări de baze 
sportive sînt mai mici decît suma 
totală a salariilor plătite angaja- 
ților clubului !

UN OBIECTIV ÎNCĂ NEREALIZAT
SALTUL SPRE CALITATE

Sportul <le masă a dâventt tot 
Ihal mult o realitate în rindui 
studenților de la Institutul poli
tehnic din Timișoara. Dovadă — 
prezența lor activă la exercițiile 
de gimnastică organizate dimi
neața, în cămine, la exercițiile 
Yoga, ia cele de culturism, la 
drumeții și excursii. Cupa anilor 
I. „Cupa Tralan Lalescu", crosu
rile de primăvară și de toamnă 
se înscriu șl ele în agenda spor
tivă a majorității studenților aces
tui institut.

Este de apreciat, de 
faptul că, în cinstea 
barului Institutului, au 
nizate aproape l?0 de . 
și competiții, care au cuprins — 
în cadrul a 13 ramuri sportive — 
marea majoritate a studenților.

Unele aspecte pozitive sînt. de 
semnalai șl in cazul activității de 
nerforman’fi. o primă mențiune • 
in perioada 1967—1-470 studenții 
clubului Politehnica Timișoara au

asemenea, 
semicente- 
fost orga- 
concursuri

cucârit 36 de titluri de campion! 
universitari și au Ocupat — în 
clasamentul cluburilor universi
tare — un prestigios Ioc 3. In 
același interval de timp, la „Poli" 
Timișoara, numărul secțiilor de 
performanță a sporit de la 12 la 
15, iar al sportivilor de la 473 
la 616. De notat că trei dintre 
aceștia — R. Guneș, V. Costa șt 
E. Tobias — s-au afirmat ca ele
mente de elită nu numai în spor
tul de perfo manță timișorean sau 
național, ci chiar într-o suită de 
competiții internaționale.

Toate aceste aspecte au fost re
levate cu prilejul conferinței clu
bului, care a avut loc recent. Cu 
aceeași ocazie a fost prezentat șt 
un original clasament oglindind 
modul cum Secțiile pe ramură de 
sport și-au realizat obiectivele 
propuse. In prima , categorie a 
acestui clasament au fost înca
drate,. cu, calificativul bine, secțiile 
de handbal, judo, canotaj și na-

tație. înt.r-o a doua categorie (ca
lificativ „parțial satisfăcător") au 
fost prezente secțiile de atletism, 
volei, caiac, gimnastică și scrimă, 
Tn fine, în ultima categorie, a sec
țiilor care n-au oferit incă sa
tisfacție, au fost încadrate cele d» 
fotbal și tenis de masă.

Atit darea de seamă, cît șl luă
rile de cuvtnt tn cadrul conferin
ței au scos In relief și cauzele 
unor rămineri tn urmă' ale unor 
secții : insuficienta atenție acor
dată pregătirii de către sportivi șt, 
în același timp, lipsa de exigență 
dovedită de antrenori, Ia care se 
asociază, în cazul acestora diu 
urma, și utilizarea unor metode 
de muncă neadecvate. Asemenea 
carențe s-au evidențiat mal ale» 
în cazul voleiului, scrimei atle
tismului, tenisului de masă st tirului.

In cadrul lucrărilor conferințe!, 
șeful catedrei de educație, fizică, 
conf. dr. C. I. Bucur, a relevat 
existența unei ample activități ști-1 
ințifice desfășurată în ultima vre
me. care a avut ca finalitate mo
dernizarea procesului de antrena
ment. prezentarea unor aparate 
ajutătoare, apariția unor teste do 
dirijare a formei sportive, asigu
rarea refacerii organismului după 
efort etc.

Referitor la baza materială a 
clubului, aceasta a fost apreciată 
ca insuficientă pentru a acoperi 
activitatea celor 15 secții, cu at!f 
mai mult cu cît terenurile cu» 
sport ale Politehnici! se află de 
multe ori la dispoziția altor clu
buri și asociații sportive din lo
calitate.

Noul consiliu de conducere al 
clubului Politehnica Timișoara cu* 
prinde 39 de membri. Ca preșe
dinte a fost desemnat prof. 
Gheorghe Silas, prorector ni Insti
tutului politehnic Timișoara.
Petru ARCAN, coreșp. principal
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PE UiIMIl ACTUALITATII
UNIVERSITATEA CRAIOVA IERI LA COLEGIUL CENTRAL

AL ANTRENORILOR
• Aproape 200 de candidați la examenul de avansare 
a antrenorilor • Discutarea planurilor de pregătire a 
echipelor reprezentative • La 8 martie — analiza 

muncii de pregătire a echipelor divizionare A

A REVENIT ÎN... BĂNIE
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vor con- 
și me
in pre- 
adăugat 

care nu

După două săptămîni de pre
gătire la munte, fotbaliștii de 
la Universitatea Craiova au re
venit acasă, unde î și 
tinua antrenamentele 
ciurile de verificare, 
zent, lotului i s-au 
Strîmbeanu șl Niță,
au participat la pregătirea de 
la munte din motive de boală.

Joi, la Craiova, vor avea loc 
primele meciuri amicale sus
ținute de studenț.i în fața pro
priilor lor suporteri. Echipa de 
tineret întîlnește, cu acest pri
lej, pe Gloria Slatina, iar prima 
echipă a Universității va juca 
cu F. C. Caracal.
St. GURGUI coresp. principal

C.F.R. TIMIȘOARA VA JUCA

în programul de pregătire a 
echipei timișorene, printre alte 
intilniri amicale cu formații 
din țara noastră (U.T.A., Cor- 
vinul Hunedoara, Jiul etc) fi
gurează șl trei jocuri in Iu
goslavia, ce vor fi susținute 
cil prilejul turneului pe care 
C.F.R. Timișoara il va efectua 
in țara vecină in perioada 21- 
28 februarie.

De menționat faptul că c- 
chipa timișoreană și-a înscris 
tn programul său și un meci 
cu cunoscuta echipă cehoslova
că Slovan Bratislava, care, du
pă cite se știe, întreprinde un 
turneu în țara noastră. Meciul 
dintre C.F.R. Timișoara și Slo
van ar urma să aibă loc la 
H februarie, Ia Timișoara.
I’. ARCAN coresp. principal

Deși inițial fusese anunțată 
pentru azi, ședința biroului 
Colegiului central de antre
nori a avut loc ieri. Cu a- 
cest prilej s-au discutat, în 
principal, acțiunile Colegiu
lui central pe lunile februa
rie și martie. Din planul 
preconizat spicuim cîteva 
puncte de interes general : 
astăzi se dezbat, in cadrul 
unei ședințe a biroului Co
legiului, planurile de pregă
tire a loturilor de juniori 
și olimpic, privind apropiatul 
sezon internațional, urmînd 
ca la 10 februarie să se dis
cute planurile loturilor A și 
de tineret. După ce între 17 
februarie și 5 martie an-

trenorii federali vor efectua 
la echipele divizionare A o 
nouă verificare a pregătirii 
acestora, în vederea re
luării campionatului, la 8 
martie va avea loc o analiză 
a întregii perioade precom- 
petiționale, inclusiv a tur
neelor întreprinse peste ho
tare în acest interval. între 
1 și 6 martie se va desfă
șura examenul de avansare 
a antrenorilor, pînă în pre
zent fiind înaintate Colegiu
lui central peste 200 de do
sare cu cereri de admitere; 
din care au. și fost accepta
te 121. Rezolvarea lor este 
în curs.

„PIȘTI" COVACI PROMITE
0... CARTE MARE!

„Acasă , 
jucătorii 
tru un 
fluierul... 
de „jonglerie'

pe terenul de la Ghencea, 
de la Steaua sînt gata pen- 
nou antrenament.
antrenorilor, cîteva 

cu balonul nu

Pini la 
minute 
strică.

Foto : T. FELIX

Colegiul central al arbitrilor de 
fotbal organizează, in zilele de 14, 
21 și 28 februarie, examene pen
tru promovarea arbitrilor la ca
tegoria I.

După cum ne-a informat secre
tarul Colegiului central al arbi
trilor, Ton Marinescu, examenele 
se vor desfășura după următorul 
program : 14 FEBRUARIE, LA 
CLUJ, unde se vor prezenta ar
bitrii din județele Cluj, Bihor, Ma
ramureș. Alba, Sălaj și Harghita ; 
LA BACAU — Iași, Neamț, Su
ceava, Botoșani șl Bacău ; 21 FE
BRUARIE, LA RM. VILCEA - 
vilcea, Dîmbovița șl Sibiu ; LA

GALAȚI — doar arbitrii din acest 
Județ ; LA PLOIEȘTI: — Ploiești. 
Covasna, Buzău si Teleorman : 
28 FEBRUARIE, LĂ TR. SEVERIN’ 
— Mehedinți, Timiș și Gorj ; LA 
BUCUREȘTI — arbitrii din orașul 
București și județul Ilfov.

Comisiile de examinare vor fi 
formate din membri ai Colegiului 
central al arbitrilor și reprezen
tant! ai comisiilor județene de 
fotbal ș! ai colegiilor de arbitri 
din centrele respective.

...Ploua
cea'
Steaua — abia reîntorși de 
la Brașov — alergau de zor, 
cu treningurile ude, cu șu
vițele de păr lipite de frunți, 
disprețuim! picăturile ce că
deau fără încetare, ignorînd 
terenul de zgură ce părea 
arat de puține ore...

' Mingile zburiy.i de la un 
„trening" la altui ; Sătmă
reanu și Vigu pasau din 
vote, Tătaru „jongla", Ștefă- 
nescu trecea mingea prin- 
tr-o poartă miniaturală.

Treceau minute în șir de 
repetări, cei doi antrenori — 
Covaci și Constantin — sus
pendau comenzile pentru o 
scurtă relaxare, băieții schim- 

: bau cîteva observații, arun
cau cîteva glume și totul se 
relua de Ia capăt.

Ș'
ieri peste 
fotbaliștii

„Ghen- 
de la

întîlnit cu min-prea s-au 
gea ? !

— Exact.
efectuat două antrenamente 
zilnice, unul — în Poiană — 
orientat spre îmbunătățirea 
rezistenței generale, altul — 
în sală — destinat exerciți- 
ilor de forță, suplețe, deten
tă...

La Brașov, am

După cite știu, luni ple- 
într-un turneu foarte di- 
cu 6 meciuri în 15 zile, 

vă propuneți în acest

câți
fitil,
Ce 
interval ?

— Vom tatona cîteva idei

legate 
posturi 
n-ar fi 
campionatul 
fundaș de margine și cu 
Vigu mijlocaș —, căutînd să 
înnobilăm echipa cu un crez 
tactic adecvat posibilităților 
cotnponenților ei.

— La ce vă gîndiți ?
— In retur, va trebui să 

marcăm mai multe goluri și 
— în consecință — vom mări 
numărul de atacanți, axîn- 
du-ne atacul pe un tandem 
central. Gîndiin meciurile 
din primăvară preocupați de

de reprofilarea pe 
a unor jucători — 

exclus să reluăm 
cu Sătmăreanu 
margine și

fragilitatea și lipsa de ga
barit a jucătorilor noștri.

★
Antrenamentul se încheia

se. Băieții erau Ia cabine, asfA 
cuițînd „cicăleala" celui mat', 
tînăr antrenor de divizia A,. 
Constantin.

Voiam să ptec, cînd- 
„Piști" Covaci m-a rugat, în 
șoaptă :

— Să nu-i
E drept, transpiră mult, darj. 
asta trebuie să facă... Cred' 
că la primăvară vom juca.' 
o carte mare ! ,

Ov. I.

lauzi cumva !■•

'ti 
ij

★

METALUL BUCUREȘTI

PBtCMK, om Șl RfCUPERARE ȘTIINȚIFICA

OZON, 
fostul jongler 
al balonului, 
PUNE PREȚ 
PE TESTELE

FIZICE

S îmbăta trecută, F.C. Argeș încheia la Băile Ilerculane 
o primă etapă de pregătire. Luni dimineața, antreno
rul principal al formației piteștene, Titus Ozon, se 

afla pe culoarele Federației, cu o cerere în mină : „Mă în
scriu la examenul pentru categoria 1. Am avut ceva timp 
să răsfoiesc manualele de specialitate, și acum, in martie, 
mă încumet..."

— Deh, antrenor la... let. „Noblesse oblige", l-am 
provocat noi pe simpaticul Titus, care și așa, de felul lui 
intră repede la iin-doi-uri.

—- Pînă la lot, să văd ce fac cu echipa de club..
— Dacă vă pregătiți...

— Am lucrat afară, in sală — pentru forță — băieții au 
tn picioare 70—80 km de crosuri...

JOACĂ LA SINAIA
De sîmbătă, fotbaliștii 

la Metalul București 
oaspeții stațiunii de 
Sinaia. Cei 18 jucători 
au făcut deplasarea se 
duiesc să folosească din plin 
cele 10 zile pentru desăvîrși- 
rea pregătirii de bază. Antre
norul Paul Popescu ne-a co
municat că intenționează să 
susțină aici și cîteva partide 
de verificare. (FI. SANDU). 
——-------- ------------;'

de 
sînt 

odihnă 
care 
stră-

De vorbă cu „Piști" Covaci, 
despre pregătirea încheiată 
la Brașov, despre turneul în 
Orient, despre retur.

— Așadar, antrenamentul 
de astăzi inaugurează un 
nou ciclu, după cel ai RE
ADAPTĂRII LA EFORT 
(pînă la plecarea la munte) 
și cel al DEZVOLTĂRII CA
LITĂȚILOR FIZICE — co- 
respunzînd celor 3 săptămîni 
consumate la Brașov... Cum 
se numește noul ciclu ?

— Dacă vreți neapărat un 
nume. atunci să-i zic 
CICLUL... MINGII!

— Asta ar vrea să însem
ne că pînă acum* Bâî’elii nu s( . ■ «arta

Joi, un meci atractiv

DINAMO (TINERET-REZERVE)-DUNAV RUSE
Ca răspuns la vizita făcută 

anul 
Ruse (unde a susținut 
meci
București formația
Dunav.

în lipsa titularilor primei 
echipe, clubul Dinamo Bucu
rești va opune experimenta
tei formații bulgare, ce acti
vează în prima divizie a țării

trecut de Dinamo la 
un 

amical), joi evoluează în 
bulgară

vecine, echipa de tineret-re
zerve, în care vor evolua, 
printre alții, pprlafyl Andrei, 
atacantul Nuțu, internaționa
lul de juniori, fundașul Do- 
brău. ...

Meciul, ce se dnunt'S a fi 
interesant, va avea loc joi, de 
la ora 15 (și nu 15.30 cum a 
fost anunțat) pe terenul II 
din Parcul sportiv Dinamo.

. Nimeni nu poate contesta că actuala pe
rioadă de pregătire a fost abordată în fot
balul nostru cu mai muliă seriozitate ca 
orieînd. Tori factorii — federația respectivă, 
conducerile cluburilor, ca și antrenorii au 
concurat, deopotrivă, la asigurarea condiții
lor necesare unei pregătiri care se cere me
todică, științifică. Dor, din reportajele întoc
mite „la fața locului" și apărute cu o îm
bucurătoare frecvență în presa de speciali
tate, ca și din coroborarea datelor extrase 
de trimișii federației, reiese că unii antrenori 
au muncit mai 
rectivele — destul de largi 
centru, fie forfînd ritmul de 
ma sportivă. La cîteva e- 
chipe înseși testele prescri
se n-au fost aplicate cu 
iot discernămîntul. Lipsa 
medicului și a antrenorului 
secund anulînd mult din 
eficiența unor asemenea 
modalități de pregătire.

O dată, intrate pe făgașul 
zise, echipele noastre vor ____
rească și adoptarea cît mai fermă a princi
piilor fotbalului.modern, reflectate, în special, 
în „lecția Mexicului . Și-au aoropiat aceste 
formații elementele tehnico-factice capabile 
să realizeze jocul în viteză, direct pe poar
tă, singurul care îmbină spectaculosul cu e- 
ficaciratea ? Au învățat jucătorii noștri, de 
pildă ceva, din felul în care brazilienii exe
cută loviturile libere cu scheme niciodată a- 
celeași, spre o surprinde, la fiecare fază, pe 
apărătorii adverși ?

Un fapt pozitiv îl constituie și participarea 
cîtorva dintre specialiștii noștri co invitați ,.d,e 
onoare la conferințele de la SgfiLș.i Varna,. .. 
unde vecinii iugoslavi și respectiv bulgari au 
analizat cu minuțiozitate „noutățile" oferite 
de Mundialul 70. Au venit acolo 'le mai 
reprezentative nume din elita seK nerilor

ii puțin bine, fie neglijînd di- 
- venite de la 
intrare în for-

si antrenorilor de fotbal. De aceea, avem 
datoria de a nu pierde nimic din schimbul 
de idei, din aportul pe care Zagalo, Ramsey, 
Schon sau Valcareggi l-au dat prin rapoar
tele lor, în această perioadă post-Mexico si 
ante Munchen. Un singur amănuni — desprins 
din interviul lui Angelo Nicuiescu — este 
de-a dreptul revelofor, nu atît prin ineditul 
său (au mai spus-o și alții ceva mai înainte), 
cît prin tonul răspicat și, mai ales, 
prin perseverența cu care — sîntem siguri 
— selecționerul și ontrenorul formației R.F. a 
Germaniei, Helmut Schon îl aplică pentru a 
asigura comportarea constant bună a lotului 
ce-l rulează. S

locurilor propriu- 
irebui să urmâ-

Specialistul echipei care a cu
cerit „medalio de bronz" 
la Ciudad de Mexico, a re-. 
zumat adevărurile din fot
balul modern la o formulă 
pregnantă : pregătire si, 
mai ales, recuperare știin
țifică. Pentru acest din ur- 
prescris ; odihnă, baie, ma-a --------- - ---- , .

cit ce simple, toi pe alît de
mă lermen, el
saj. Lucruri pe c.. — —„ .
ușor realizabile. Dar, cile din cluburile noas
tre posedă pe lingă obișnuitele dușuri și 
bazine cu apă calde și apă rece? ) entru 
cîți dintre antrenorii noștri oxigenarea este 
o operație complet necunoscuta ?

Odihna, baia, masajul se cer, însă, uti
lizate nu numai în perioada ccmpetitionclă. 
E necesar ca jucătorii să fie familiarizați cu 
ele încă de pe acum, îndată după crosurile 
testului Cooper, după exercițiile de sală sau 
după cursele de schi.

lată cîteva adevăruri elementare care tre
buie să ne ghideze în practica de toate zi
lele. Dar, o' dată cu accentuarea factorului 
pregătire fizică și spdrt’-in--progidfha 
gului eșalon școlar vom fransfofmo, poate; 
recuperarea empirică de astăzi intr-o opera
ție strict științifică..

VIRGIL ECONOMII

rY
A'r

— A ținut pasul cu ei și Dobrin ?
— Da, și. Dobrin. încetul cu încetul, la timpul potrivit, va 

scoate și el norma testului Cooper.
— Apropo. Ozon, mare jongler al balonului, n-a prea 

' îndrăgit ca jucător testele fiz-ice. Ne-ar interesa ce spu
ne acum... antrenorul Ozon. Sînt ele utile ?

—Absolut. Să nu neglijăm, insă, de dragul lor, sub nici 
un motiv, latura tehnică. Căci la fotbal e bine să știi să 
alergi, dar și... cu mingea.

— Ce-ați mai făcut la Ilerculane ?
— Vreo trei meciuri de verificare cu adversari de prin 

partea locului: Foresta Zăvoi, M.E.V.A. Bozovici și C.F.R. 
Caransebeș. Au fost jocuri utile în care am folosit întreg 
lotul. In fiecare repriză aliniam o altă echipă...

— într-un articol, publicat recent în coloanele ziarului 
nostru, antrenorul federal Nicolae Petrescu încadra pe 
F.C. Argeș în categoria echipelor grăbite, care au trecut 
cam repede la jocuri.

— Ce să fac ? Ați văzut programul nostru în primele cinci 
etape ale returului ? Trei jocuri în deplasare pentru o echi
pă care, după cum știți, nu prea stă pe roze. Intenționat 
urmărim ca băieții să intre în formă, de la început. Cu an 
psihic ridicat, chiar din start, sper să reușim să-i menținem 
in formă pe jucători pe o perioadă mai lungă. Altfel, fără 
moral...

— După aceste prime verificări se conturează echipa 
pentru retur ?

— Cu unele paranteze: Nicuiescu (Ariciu) — Pigulea. Ol- 
teanu, Vlad, Crăciunescu (Ivan II, Niculcea, un element de 
la tineret), Prepurgel (Marian Popescu), Roșu (Ștefăneșcti), 
Dobrescu (Radu), Frățilă (lancu), Dobrin, Jercan (Ștefan).

— Cam multe... paranteze. lancu, de pildă. își cîștigă 
cam greu un loc de titular în echipă.

— La Rerculane a slăbit vreo 4 kilograme, ceea ce mă 
face să cred că este pe drumul cel bun. Oricum, acasă — 
unde va trebui să atac — va juca mult mai des, Afară, însă, 
voi- xtvea de ales între el și Titi Frățilă. Nu pot-să-joc "cu 
două virfwri în deplasare. Unul îmi este suficient. La mij
loc am nevoie de forțe, să-mi tatonez adversarul, să-l stu
diez și apoi să-l străpung.

— Te încumeți cumva și Ia un... pronostic. Pe cine vezi 
campioană ? Pe cine în E ?

— In față, pentru titlu, mi-e maî ușor să spun. Alege in
tre Dinamo și. Rapid. La retrogradare e mai greu. Dă-mi 
S puncte după primele cinci etape și îmi va fi simplu...

G. NICOLAESCU

O COMPETIȚIE IN PREMIERĂ
(Urmare din pag. I)

niversiade, campionate mon
diale și europene studențești 
și.' 5n momentul de față, e- 
xistă o adevărată expansiu
ne pentru cuprinderea unor 
discipline cu tradiție în lu
mea sportului universitar. 
Tenisul de masă avînd o 
mare audiență în masa stu
denților este o asemenea dis
ciplină. De altfel, acest tur
neu internațional va consti
tui — cred — un preludiu 
al unui viitor campionat 
mondial universitar de tenis 
de masă

— Organizarea unei 
competiții de amploare 
impune un complex de 
măsuri. Ce s-a întreprins 
in această privință ?

— O dată cu alcătuirea ți
nui comitet de organizare, au 

fost lansate invitațiile. Men
ționez că la aceste întreceri 
pot participa studenți spor
tivi reprezentînd țările mem
bre ale F.I.S.U. sau ale că
ror federații de specialitate 
sînt afiliate la F.I-T.M. Nu
mărul înscrierilor primite șe 
ridică la 15 țări. Mai amin
tesc că, parale], au fost puse 
la punct și amănuntele de 
ordin tehnic. Meciurile vor 
fi găzduite la sala Floreasca, 
pe șase mese. Se vor dispu
ta toate cele șapte probe cla
sice, cmiform formulelor cam
pionatelor mondiale. Primele 
trei zile, 5—6—7 februarie, 
vor fi rezervate întîlnirilor 
pe echipe. Va urma o zi de 
pauză cînd participanții vor 
face o excursie la Poiana 
Brașov, după care, în alte 
trei zile se vor desfășura 
partidele individuale, sistem 
eliminatoriu.

Campionatul de tineret-rezerve

A FI SAU A NU FI?
Dacă mai era nevoie de o 

dovadă că formula ce angre
nează echipele de tineret re
zerve este controversată, ea 
a fost procurată la recenta 
ședință a colegiului divizio
nar A. între negarea utili
tății (reprezentanții cluburi
lor Argeș și Farul) și subli
nierea meritelor competiției 
(de exemplu. Rapid și Uni
versitatea Craiova), au existat 
multe rețineri și amendamen
te vizînd actuala sa organi
zare.

Orice club de fotbal care 
urmărește performanța la ni
velul național și internațio
nal nu se poate priva de a- 
cel flux continuu al promo
vării tinerelor talente. Preșe
dintele colegiului divizionar, 
Gh. Urich, reprezentant al 
clubului Petrolul, s-a referit 
în acest sens la trudnica ex
periență a propriului club, 
atunci cînd a trebuit să de
pășească momentele de uzură 
a primei echipe.

Semnul de întrebare care 
planează asupra echipelor de 
tineret-rezefve nu se datb- 
rește, în primul rînd, formu
lei actuale, chiar dacă aceasta 
este lipsită de criteriul esen
țial al unui campionat: 
perspectiva stimulentului 
competițional. Acum se re
percutează lipsurile unor ani 
din urmă, cînd în fotbalul 
nostru formarea și promova
rea tinerilor jucători era un

— V-am ruga să ne no
minalizați adeziunile pri
mite.

— Și-au anunțat prezența 
eoncurenți și concurente din 
Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, Iran, Israel, Ita
lia, Malta, R.A.U., R. F. a 
Germaniei, R.P.D. Coreeană, 
Turcia, Ungaria, U.R-S.S, A- 
cestora li se adaugă, bineîn
țeles, sportivii noștri.

— Și ca individualități?
— De pe listele de în

scrieri primite, rețin atenția 
campioana mondială Zoia 
Rudnova, unul dintre cei mai 
buni jucători ai lumii, Go- 
moskov, apoi Rita Pogosova, 
Vardanian, Galina Eremen- 
co, cehoslovacul Kunz Jaro
slav, maghiarul Marosffy. 
italianul Pelizzola etc. Din 
partea României vor lua 
startul, printre alții, Eleonora 

proces mai mult spontan. Iată 
de ce la preconizarea com
petiției echipelor de tineret- 
rezerve s-au fabricat artifi
cial promoții, clin ce s-a gă
sit la îndemînă la ora respec
tivă, sub presiunea comple
tării lotului divizionar A 
pînă la 30 de jucători. De a- 
ceea, cu puținele excepții 
privind promovări viabile 
(Universitatea Craiova, Ra
pid, Steaua, Dinamo, Petro
lul) erupția talentelor din 
presupusul vulcan nu s-a 
produs. Iată de ce se și im
pune, după părerea noastră, 
o mai. intimă, corelării între 
producția centrelor de. copii 
și juniori și necesitățile de 
perspectivă ale echipelor.. di
vizionare care le patronează. 
Numai astfel s-ar putea eli
mina asemenea situații ca cea 
de la Farul cînd, în schim
bul transferului lui Cara- 
man, 8 jucători din echipa de 
tineret au fost cedați Portu
lui, iar cel promovați in bloc 
în locul acestora, jtmjori încă, 
nu sînt apți pentru anticame
ra primei divizii. Poate de 
aceea reprezentantul clubu
lui constănțean a și propus 
înlocuirea campionatului de 
tineret^rezerve printr-o for
mulă viguroasă a competiției 
de juniori, avînd drept coro
lar o divizie națională de ju
niori.

Dilema născută din însăși 
denumirea de tineret-rezerve.

Mihalca, Carmen Crișan, Șer- 
ban Doboși, Dorin Giurgiucă, 
Silviu • Dumitriu.

— Prin urmare sînt 
create toate premisele 
pentru ca Turneul inter
național universitar de 
la București să constituie 
o reușită din toate punc
tele de vedere.

— într-adevăr avem aceas
tă convingere. în organizarea 
concursului ne-am asigurat 
și colaborarea fructuoasă a 
Ministerului învățămîntuluî,a 
C.N.E.F.S. și a federației de 
specialitate, astfel că sînt în
trunite condițiile pentru ca 
acest adevărat festiva] inter
național al tenisului de masă 
universitar să se bucure de 
un succes deplin. Sperăm că 
spectatorii — pe care îi do
rim cît mai numeroși la Fid- I 
reasca — vor încerca satis- I 
facții dintre cele mai mari.

Două din protagonistele campionatului de tineret rezerve :
Dinamo și Universitatea Cluj, față în. față fntr-ui>. meci specta
culos. Păcat că tribunele, au fost aproape goale...

Foto: S. BAKCI
nu și-a găsit încă, în practică, 
răspunsul : ce se lansează pe 
primul plan, titularii de mîi- 
ne sau rezervele de azi ? Di- 
narho, de pildă, a și preconi
zat în cadrul secției sale de 
fotbal ca în afara celor 18 
jucători divizionari, ceilalți 
12 incluși în lot să nu depă
șească virsta de 21 de ani. 
Deci, lansarea tineretului. Pe 
același principiu se bazează 
și Petrolul, Steaua. Univer
sitatea Craiova. Delegatul 
clubului giuleștean a pro
pus insă în cadrul cole
giului ca numărul jucătorilor 
opriți pe banca rezervelor 
primei eichipe și nefolosiți 
să fie cît mai scăzut, aceș
tia trebuind să nu piardă 
prilejui de a juca la tineret- 
rezerve. în replică, reprezen
tantul Politehnicii Tași — in 
ciuda poziției onorabile din 
clasamentul competiției — 

s-a declarat net împotriva fo
losirii jucătorilor de rezervă 
care, ăflăți de ani de zile în 
această postură, ocupă locul 
tinerelor talente.

Din această dilemă nu se 
poate însă ieși printr-o de
cizie a federației — așa cum 
unii propun — ci prin decizia 
în deplină cunoștință de cauză 
a antrenorilor respectivi, sin
guri în măsură să epureze 
ioturile de „pensionari", de 
elementele lipsite de perspec
tivă. Interesantă, in acest 
sens, remarca reprezentantu
lui clubului argeșean. care, 
plecînd de la promovarea lui 
Dobrin, Prepurgel. Radu di
rect de la juniori în prima 
echipă, afirmă primatul ta
lentului. După cum nu se 
poate trece nici peste experi
ența pozitivă a Petrolului, ca- 
re-și rodează la echipa de tine

ret-rezerve jucătorii talentați 
dar inapți încă pentru efor
tul pregătirii și evoluției în 
„A" (vezi fundașul Unchia- 
șu, care se află chiar in pra
gul promovării și atacantul 
Demeter, încă „necopt").

Nu este, totuși, simptoma
tic faptul că din echipa S.C. 
Bacău, câștigătoarea ultimei 
ediții a campionatului de ti
neret rezerve, un singur ju
cător (Florea. și acesta, de 
fapt, venit nu de mult la Ba
cău) este folosit în echipa di
vizionară A ?

Propunerea adresată comi
tetului federal de către cole
giul divizionar, privind o 
mal mare libertate de tran
sfer pentru echipele de tine
ret-rezerve (cniar îr.tre tur 
și retur) ar contribui la tri
erea și promovarea jucători
lor.

într-un asemenea context, 
argumentele privind eficien
ța investițiilor materiale (re
prezentantul Jiului le estima 
la 250 000 — 300 000 tei in 
ceea ce-i privește) n-au pu
tut fi desprinse de asigura
rea în perspectivă a unui 
bogat eșalon de jucători de 
prim rang. Poate, totuși, ca 
zonarea geografică a compe
tiției (așa cum a propus S.C. 
Bacău) sau programarea e- 
chipei de . tineret-rezerve pe 
teren propriu atunci cînd 
prima' echipă joacă în de
plasare (așa cum a propus 
Petrolul) ar mai reduce din 
cheltuieli.

Noi credem, însă, că efi
ciența reală nu se poate ex«- 
prima în cifre seci, ci în ca
litatea fotbalului, în promo
vările unor adevărate talen-

Paul SLAVESCU

llllllMIOKHIRI
NOI CÎȘTIGATOKI la

LOZ ÎN PLIC

De la începutul anului și 
pînă în prezent, numeroși 
participanți au obținut, 
autoturisme, cîștiguri de 
20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 
lei, 2-000 lei etc. la serii
le obșnuite și speciale 
Loz în plic.

Dintre ultimii cîștigă- 
tori la Loz în plic cităm 
pe : Anuța Șerban din Tg. 
Mureș — autoturism Fiat 
850: Nahoi Victor corn. 
Dulcești județul Neamț — 
autoturism Skoda S. 100 ; 
Horvath. Ludovic din Sa-, 
tu Mare — Fiat 850 ș.a. 
Jucînd la Loz în plic pu
teți cîștiga.

o Tragerea concursului 
Pronoexpres de astăzi va 
fi televizată direct din 
studioul de Televiziune cu 
începere de la ora 19,10'. 
Ea va fi și radiodifuzată 
pe programul I, în jurul 
orei 19,15.

PREMIILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT NR. 5 
DIN 31 IANUARIE 1971

CATEGORIA I : (13 re
zultate) 11,15 variante a 
6.103 lei.

CATEGORIA a Il-a i (12 
rezultate) 414,20 variante 
a 197 lei.

CATEGORIA a III-a : 
(11 rezultate) 3.146,10 va
riante a 39 lei.



in lume
Vedeta săptămînu

NINA STATKEVICI
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ILIE NASTASE Șl ION ȚIRIAC
așteptați la Richmond, NewYork și Salisbury

Astă-seară. în capitala Danemarcei

După debutul excepțional făcut în noua serie de turnee 
internaționale de tenis pe teren acoperit din S.U.A., cîștî- 
gînd finala probei de simplu de la Omaha (Nebraska), ma
estrul emerit al sportului Ilie Năstase, alături de insepara
bilul său coechipier, Ion Țiriac, sînt așteptați Ia Richmond 
(Virginia), unde de mîine — 4 februarie — este programat 
un nou turneu. .Viitoarea escală a tenisinanilor români va fi 
New York (11—14.11), după care urmează campionatele in
ternaționale „indoor" ale Statelor Unite, de la Salisbury, 
unde Năstase iși apără titlul de 
de anul trecut în fața aceluiași 
învins duminică

campion, cucerit la ediția 
Cliff Richey, pe care I-a

la Omalia.

PE TERENURILE DE TENIS
• Campionatele• Campionatele internaționale 

de tenis ale statului Victoria au 
programat la Melbourne primele 
finale La masculin, victoria a 
revenit cunoscutului jucător so
vietic Aleksandr Metrevell învin
gător cu 6—4, 6—2 în fața austra
lianului Phil Dent. Proba de sim-

JOE FRAZIER
Nr. 1

NEW YORK. 2. Revista de 
specialitate „RING MAGAZI
NE" l-a desemnat pe Joe Fra
zier cel mal bun pugilist al 
anului 1970. Aceeași revistă i-a 
acordat titlul de cel mai bun 
boxer al lunii ianuarie 1971 
Iui Cassius Clay. După cum 
s-a mai anunțat cei doi grei 
se vor tntllnl la 8 martie pen
tru titlul mondial, deținut in 
prezent de Frazier.

I

NE-A SCRIS
9 Două meciuri cu Jaideep

Mukerjea, noul campion
al Indiei: 1-1

® Victorie la Jaipur
Ne-a scris Petre Mărmu

reanu... De-acolo, din India, 
unde l-au purtat drumurile 
sale de tenisman-globetrot- 
ter, scrisorile vin mai greu, 
aduse cu poștalionul parcă, 
nu cu avioanele „jet“.

Veștile sînt și ele prăfuite, 
așadar, încă dinaintea tur
neului de la Allahabad, des
pre care am informat pe ci
titori. Victoria jucătorului 
nostru (finală cu Mukerjea: 
3—6. 6—0. 6—3. 6—2) era de 
fapt o frumoasă revanșă. Re
dutabilul Davis-cupman in
dian cîștigase turneul prece
dent. de la Delhi Aci. con
fruntarea Mărmureanu—Mu- 
keriea a avut loc în semifi
nală: 4—6, 3—6. 4—6 Apoi, 
Jaideep Mukerjea făcea pa
sul decisiv spre cucerirea 
titlului de campion al Indiei, 
deposedîndu-l pe fostul deți
nător, Premiit 
Mukerjea—Lall 
6—2.

Pînă atunci, 
obținuse două 
ti oa se, 
Misra 
Singh 
si pe 
(6—3. 
zăm că. 
tul indian de 
reva mai slab nopulat cu in
vitați europeni, singura de
legație mai numeroasă fiind 
cea poloneză (3 jucători). 
Pentru punctul culminant al 
stagiunii tenisistice din inima 
Asiei — si anume camniona- 
tele „onen" de la Calcuta — 
sînt așteptate însă 
roase rachete celebre, 
fesionisti în frunte cu 
sul Rod Laver.

Artualul campion al 
niei a jucat și partide d» 
dublu la Delhi, în pereche cu

Lall. Finala:
6—3, 7—5,

Mărmureanu 
victorii pre- 

învingînd pe indiervi 
(3—6. 6—4. 6—3) si B. 
(6—4. 2—6. 
polonezul

6—4.
anul

6—1), ca
Gasvorek

6—5). Să preci- 
acesta, cireui- 

turnee esfe

nnme-
10 nro- 
faimo-

Româ-

H. G. COPENHAGA-UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
O ÎNTÎLNIRE DECISIVĂ

piu femei s-a încheiat cu o mare 
surpriză : celebra campioană Mar
garet Court a fost învinsă cu 
7—6. 7—6 de noua speranță a te
nisului australian, Evonne Goola- 
gong. In semifinale, Goolagong o 
eliminase pe englezoaica Winnie 
Shaw : 4—6, 6—2, 6—2. Tn semi; 
finalele probei de dublu bărbați- 
cuplul cehoslovac Rednik-Holecek 
a dispus cu 7—5, 4—6, 7—5 de pe
rechea japoneză Koura-Kanvamoni.

o Finala turneului feminin de 
tenis de la Oklahoma City (Okla
homa) se va disputa între jucă
toarele americane Billie Jean 
King și Rosemary Casals. Tn se
mifinale : Billie Jean 
Francoise Durr 6—2, 
mary Casals — Ann 
nes 6—2, 6—1.

Ktng - 
6—2 : Rose- 
Haydon Jo-

disputat pe 
tenis

• La Milano, s-a 
teren acoperit meciul de 
Italia — Spania. Tenismenil 
nioll au cîștigat cu scorul 
2—1. ---- 1 --------------
6—2.
6—7. 
Santana, Orantes 6—3, 6—3.)

COPENHAGA, 2 (prin te
lefon, de la trimisul nostru 
special).

Oaspete de aproape 24 de 
ore ale acestui frumos oraș 
nordic, handbalistele de Ia U- 
niversitatea Timișoara, care 
miercuri seara vor disputa re
turul întîlnirif din sferturile de 
finală ale C.C.E. cu redutabila 
echipă daneză H.G. Copenha
ga, au fost ..sechestrate" in 
camerele lor de la elegantul 
Frederiksberg Hotel de un frig 
pătrunzător. Și dacă scăderea 
neașteptată, chiar și pentru a- 
mabilele noastre gazde, a tem
peraturii a produs o oarecare 
iritare. în delegația noastră un 
om este totuși satisfăcut : an
trenorul Constantin Lache. A- 
cesta îmi mărturisea mulțumi
rea pentru faptul că în acest 
fel se poate realiza o excelen
tă și bine venită recuperare 
fizică.

Am subliniat acest lucru de 
Ia primele rinduri ale acestei 
corespondențe, deoarece — spre 
deosebire de timișorence — 
handbalistele de la H.C. Co
penhaga nu au mai disputat 
nici o întilnire oficială de la 
partida tur susținută la .17 ia
nuarie la Timișoara ! Lesne 
de înțeles că adversarele de

.(Orantes — Pietrangeli 
Santana — Panatta 
6—3 ; Panatta, Marzano

miercuri seara ale formației 
noastre campioane, Universita
tea Timișoara, abordează intil- 
nirea, decisivă pentru califica
rea în semifinale, cu alt po
tențial fizic și, bineînțeles, mo
ral, pentru simplul motiv că 
evoluează pe teren propriu.

Așa incit cele 4 goluri a- 
vans cu care se prezintă ju
cătoarele noastre (14—10 in me
ciul tur) nu mai constituie o 
zestre chiar așa de bogată, 
speranțele gazdelor noastre fi
ind tot mai optimiste. De a- 
cest lucru aveam să mă con
ving marți dimineața la antre
namentul efectuat de Univer
sitatea Timișoara Ia Bellahoj- 
hallen, aceeași care va găz
dui miercuri seara. începînd 
de la ora 19 (ora 20 în Ro
mânia), partida cu H. G. Co
penhaga. Antrenamentul a fost 
urmărit de mulți ziariști, din
tre care Frank With de la 
„Berlingsgetidende" ne-a măr
turisit că un avans de 4 goluri 
nu poate fi considerat decisiv 
și că el crede în posibilitatea 
ca formația campioană a Da
nemarcei să refacă acest han
dicap. Un argument — deloc 
neglijabil — îl constituie deo
sebita eficacitate a handbalis
telor de Ia H. G. Copenhaga. 
Numai în prima parte a cam
pionatului danez, după consu
marea căreia această echipă se 
află pe locul secund la o di
ferență de numai un punct 
fată de prima clasată, FIS Co
penhaga, jucătoarele de Ia 
„H.G." au înscris 135 de go
luri ! Trebuie să recunoaștem 
că echipa pe care o va intilni 
„U” Timișoara miercuri are 
un atac foarte productiv, care 
și-a dovedit forța și la Timi
șoara.

Tocmai pentru acest motiv 
la ultimul antrenament, Con-

stantin Lache a insistat pe or
ganizarea apărării, pe o cit 
mai bună acoperire a spațiului 
porții, pe o bună supraveghere 
a zonei de la 9 m, cunoscută 
fiind predilecția handbalistelor 
daneze de a finaliza de la dis
tanță. După antrenament, cu 
ocazia recepției oferită de am
basada noastră în cinstea Tea
trului Giulcști, aflat in turneu 
în Danemarca, prof. Constantin 
Lache a mărturisit că el este op
timist. fâcînd totodată cunoscută 
tuturor celor prezenți formația 
de bază cu care va începe 
miercuri seara meciul : Simo- 
Metzenrath, Popa .Rigo, Ono- 
fraș, Pișcu. Hrivniac. Echipa 
va mai beneficia de aportul 
portarului Hristov și al jucă
toarelor Neagoe și Gavrilov 
(Neghină și Topirceanu nu au 
efectuat deplasarea). Meciul va 
fi condus de arbitrii olandezi 
Hautbrahen și Van Loon.

Hristache NAUM

Are 
îriâlțime, 
greutate, 

de la 
școlară,

S-a născut la 20 
februarie 1944, la 
Leningrad. 
1,72 m — 
66 kg — 
Patinează 
vîrsta
Muncitoare la fa
brica de electro- 
aparataj „Svetla
na", din Lenin
grad. Este studen
tă în anul III Ia 
Institutul de cul
tură fizică „Les- 
haft”. Multiplă 
campioană "șî re
cordmană a Uni
unii Sovietice. Du
blă campioană a 
Europei (Inns
bruck 1970 și Le
ningrad 1971).

Pentru sprinturile pe gheață, e nevoie de mult temperament. 
Nina Statkevici nu duce lipsă... Citeodată, face chiar greutăți 
antrenoarei ei, fosta campioană mondială Lidia Țelihova, care 
o îndrumează de la primele starturi. Prea multe emoții, prea 
mulți nervi, prea puțină concentrare iată defectele unei 
mari campioane, ce se cer temperate Înainte de „europene", 
antrenoarea i-a spus :

— Nina, cit ține concursul, nu laș pe nimeni lingă tine. Nici 
pe ai tăi...

„Ai săi" erau mama și fratele, Iqor, nelipsiți de la concursu- 
rile Nineî. De data aceasta, au luat loc in tribună, alături de 
toți ceilalți spectatori anonimi. Numărului 1 al patinajului so
vietic îi trebuia liniște și deconectare completă.

Se pare că Țelihova a avut dreptate. Așa a putut viitoarea 
campioană să abordeze proba decisivă — 1500 m — cu o per
fectă mobilizare a excepționalelor sale resurse. Lupta cu acele 
cronometrulut și cu temutul eșalon de concurente olandeze, tn 
frunte cu Stien Kaiser, a fost încununată de succes. Cu mai 
bine de o secundă, Nina Statkevici s-a desprins de marea ei 
rivală.

— Da, în acele momente, nu m-am mai gîndit la al mei —
avea să declare ea, fericită după victorie In fond, toți cel 
30.000 de leningrădenl din tribune mi-erau alunei rude apro
piate"...

W. DAVENPORT ÎNVINS LA NEW YORK
NEW YORK 2 (Agerpres). 

— In cadrul concursului in
ternațional atletic de sală de 
la New York,
Kerry Pearce a terminat în
vingător in proba de două mile 
cu timpul de 8 :36,4. Cîștigă- 
torul crosului de .la Sao Paulo, 
americanul Frank Shorter, s-a 
clasat pe locul doi cu 8 :38,2. 
CurȘa de 60 y. g. s-a încheiat 
cu o surpriză : Willy Davenport, 
medaliat cu aur la Jocurile 
Olimpice din Mexic, a ocupat 
locul doi cu 7.1. fiind întrecut 
de Marcus Walker 7,0. Reynaldo

australianul

Brown și-a adjudecat victoria 
în proba de săritură în înăl
țime cu 
italianul 
2,08 m.

2,13 m, urmat de 
Erminio Azzaro

GILES VIGNE 54,1 
PE 100 m LIBER

înIntr-un concurs desfășurat 
bazinul de 25 m din Marsilia, 
Giles Vigne a parcurs 100 m li
ber în 54,1. iar Gerard Letast a 
fost cronometrat la 1 500 m liber 
in 16:55,7.

PE GHEAȚA
Șl PE ZĂPADĂ

Proba masculină de slalom
special din cadrul ;,Crlterlului 
european" de schi (Juniori) de la 
Jahorlna (Iugoslavia) a revenit 
sportivului italian Faușto Ră
dici, cronometrat țn 85,59. L-ai: 
urmat in ordine, suedezul Mari
ni Thofte «6.25 și francezul 
Philippe Hardy 87,10. tn proba 
similară feminină, pe primul loc 
s-a clasat schloara vest-germa
nă Pamela Behr cu timpul de 
68,44.

★
Concursul internațional de să

rituri, desfășurat la Gstaad (El
veția) a fost cîștlgat de sportivul 
elvețian Flans Schmidt cu un 
total de 227,9 p (79 și 77,5 m). Pe 
locul secund s-a clasat finlande
zul Tauno Kaeyhkoe 224,3 p, ur
mat de francezul Gilbert Poirot 
221,4. p.

tînărul Aktar Aii. Ei au eli
minat prima pereche indiană, 
Mukerjea—Lall (scor: 4—6, 
4_6. 6—3, 6—3. 6—2) fiind 
învinși în finală de polonezii 
Nowicki—Nyedzewicki cu 
4—6. 6—3. 6—4, 6—8, 2—6.

Se pare că. așa cum obiș
nuiește, laureatul nostru cu 
Premiul Fair-Play 1970 lasă 
o impresie bună și pe tere
nurile de tenis din Tndia. 
După partida sa cu Muker
jea, un ziar local nota: „Cu 
toată înfrîngerea suferită în 
semifinală, Mărmureanu este 
un jucător deosebit de redu
tabil. F,l va fi foarte intere
sant de urmărit în viitoarele 
turnee ale Circuitului". Se

știe, a urmat apoi turneul de 
la Allahabad, cu un prețios 
Ioc I pentru jucătorul român, 
în același lot de concurenți.

Cam pe aceste coordonate, 
cifrice și afective, se situează 
debutul lui Petre Mărmureanu 
în sezonul internațional de 
tenis 1971.

Tn momentul cînd aceste 
rînduri erau pregătite pen
tru tipar, un telex de la 
Jaipur — etapa următoare 
a itinerarului — ne anunța 
noi succese obținute de Pe
tre Mărmureanu sub soarele 
Indiei. De data aceasta, două 
finale cîștigate (simplu și 
dublu). Cadența victoriilor 
se mărește...

In împrejurări meteorologi
ce care au făcut din a 40-a 
ediție a Raliului Monte Carlo 
acea dură întrecere hiverna- 
lă care i-a creat faima, victo
ria repurtată de echipajele 
Alpine-Renault este cu atît 
mai valoroasă. De altfel, mi
cile berlinete franceze au fost 
și în anii trecuți în focul 
bătăliei, cu toate că diferen
ța în cal putere dintre ele și 
mașinile victorioase, Porsche, 
era destul de mare.

Pe măsură ce motoarele lor 
au... crescut, ajungînd la 1600 
cmc (anul trăcut Nicolas a 
ocupat locul 3 cu un Alpine- 
Renault de 1300 cmc) și și-au 
sporit puterea Ia 155 C.P. 
(pentru cca 800 kg greutate), 

însă mașini 
orice raliu.

rare de forțe pentru asisten
ță și depanare. Redusă doar 
la două mașini de urmărire 
în' traseul de concentrare, a- 
sistența Alpine-Renault, în 
fazele hotărîtoare ale com
petiției (traseul comun și tra
seul complimentări a contat 
pe 14 echipe a cite doi me
canici avind ca mijloace de 
transport 8 camioane și 6 R

•7 7 .7 i

...VEȘTI Șl
Tot pe cale de corespondență, 

aflăm rezulțatele unui alt tenis- 
man român tn turneu. Sever 
Dron, evolutnd la Modena (Italia), 
a fost învins la luptă de cam
pionul belgian P. Hombergen : 
6—3. 6—8. 3—6. La dublu, perechea 
Dron (România)-Majoll (Italia) a

DE LA DRON
dispus Cu 14—12. 1—6. 6—4 de Dl 
Domenl’o-Di Matteo (ambii Ita
lia). fiind apoi eliminată de cîști- 
gătorii întrecerii, italienii Panata- 
Marzano t 6—1. 4—6, 6—8. 6—3.

Rd, V.

ele au devenit 
competitive în

Au confirmat acest fapt marile 
întreceri ale anului trecut in 
care AIpine-Rene.ult a pier
dut doar datorită unui viciu 
de organizare din raliul An
gliei titlul de campioană eu
ropeană a mărcilor 
la 2 puncte 
Porsche).

Anul acesta, 
ceze au format 
brică cea mai 
poate și cea mai bine pre
gătită, neascunzîndu-și de loc 
pretenția de a cîștiga acest 
renumit raliu, în al cărui pal
mares marea uzină Renault 
nu a mai figurat pe primul 
loc din anul 1958. Pentru a- 
ceasta Jacques Feret, care 
nu-i altul decît unul din e- 
chipierii care au adus firmei 
— pe un Renault-Gordini de 
845 cmc — victoria din 1958, 
a pus la cale o organizare 
perfectă din toate punctele 
de vedere. Lăsînd de o parte 
problema strictei pregătiri 
tehnice a mașinilor, merită a 
fi subliniată uriașa desfășu-

(cîștlgat
diferență de
mașinile fran- 
echipa de :fa- 
numeroasă și

77 -7

?•
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DE AICI SE REIA
CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
După o pauză de citeva 

luni. Campionatul euro
pean de fotbal iși reia 
azi activitatea, cu trei 
meciuri din grupele pre
liminare : Malta-Anglia, 

Ciprti-Irlanda de Nord, Belgia- 
Scoția.

Pentru echipa lui Alf Ram
sey. meciul de la La Valetta 
nu constituie o problemă difi
cilă. Singura chestiune constă 
în diferența de goluri cu care 
vor învinge englezii, cu for
mația lor întinerită, fără frații 
Charlton și Bobby Moore.

La Nicosia. încă un meci în 
aparență ușor pentru britanici. 
Dar să nu uităm că fotbaliștii 
ciprioți au progresat vizibil in 
ultima vreme, fiind întrecuți 
destul de greu de reprezenta
tiva R. F. a Germaniei (0—1 
în preliminariile C.M.) și de 
U.R.S.S. (1-3 în actualul C. E.).

Tn fine, belgienii susțin pe 
teren propriu o partidă foarte 
dificilă cu reprezentativa Sco
ției. în grupa respectivă, lupta 
se anunță echilibrată, cu Por
tugalia ca a treia candidată cu 
veleități.

Iată, mai jos. clasamentele și 
programul tuturor întîlnirilor.

• Azi primele meciuri din 1971: 
Malta-Anglia, Cipru-Irlanda de Nord, Belgia-Scofia

® Programul și clasamentele tuturor grupelor
Finlanda — Cehoslovacia; 22
septembrie : Finlanda — Româ
nia ; 13 octombrie : Țara Galilor 
— Finlanda ; 21 octombrie : Ce
hoslovacia — Tara Galilor : 1*
noiembrie : România — Cehoslo
vacia ; 24 noiembrie : România — 
Țara Galilor.

GRUPA A U-A

GRUPA A IV-A
1. Spania 1 1 0 0 3—0 2
2. U.R.S.S. 1 1 0 0 3—1 2
3. Cipru 10 0 1 1—3 0
4. Irlanda de Nord

10 0 1 0—3 0
3 februarie s Cipru — Irlanda 

de Nord ț 21 aprUie : Irlanda de 
N. — Cipru ț 9 mal : Cipru — 
Spania; 30 mai : U.R.S.S. — Spa
nia ; 7 iulie: U.R.S.S. — Cipru; 
22 septembrie : U.R.S.S. — Irlan
da de N.; 13 octombrie : Irlanda 
de N. — U.R.S.S.; 27 octombrie : 
Spania — U.R.S.S.; 10 noiembrie : 
Irlanda de N. — Spania ț 24 no
iembrie : Spania — Cipru.

GRUPA A V-A

3. Irlanda
4. Austria

3 0 12 1—51
10 0 1 1—2 0

1—2. Ungaria 
1_2. Franța

3. Bulgaria
6. Norvegia

1 1 0 0 3—1 2
1 1 0 0 3—1 2
10 10 1—11
3 0 1 2 3—71

9 mai : Trlanda — Italia ; 26
mal : suedia — Austria ; 30 mal: 
Irlanda — Austria; 9 iunie : Sue
dia — Italia ; 5 septembrie : Aus
tria — Suedia ; 9 octombrie : I- 
talia — Suedia ; 10 octombrie : 
Austria — Irlanda ; 27 noiembrie: 
Italia — Austria.

GRUPA A VII-A

GRUPA 1
1* România 2 110 3-0 3
2. Cehoslovacia 10 10 1—1 1
3. țara Galilor 10 10 0—0 1
4. Finlanda 2 0 11 1—4 1

81 aprilie : Țara Galilor — Ce
hoslovacia : 16 mai : Cehoslova
cia — România : 26 mai : Finlan
da — Țara Galilor ; 16 Iunie t

26 aprilie s Ungaria — Franța 1 
19 mai : Ungaria — Bulgaria; 9 
iunie : Norvegia — Bulgaria; 8 
septembrie : Norvegia — Franța; 
25 septembrie : Bulgaria — Unga
ria ; 9 octombrie : Franța — Un- 
ria t 27 octombrie : Ungaria — 
Norvegia ■; lo noiembrie : Franța 
— Bulgaria: 11 decembrie: Bul
garia — Franța.

GRUPA A III-A

1. Belgia
2—3. Portugalia
2—3. Scoția

4. Danemarca

1 1 0 0 2—0 2
110 0 1—02
110 0 1—0 2
2 0 0 2 0-3 0

1. Elve(la
2—3. Grecia 
2—3. Malta

4. Anglia

2 2 0 0 3—1 4
2 0 11 1—2 1
2 0 11 2—3 1
0 0 0 0 0—0 0

3 februarie : Malta — Anglia ț 
21 aprilie : Elveția — Malta; 21 a- 
prlile : Anglia — Grecia ; 12 mai: 
Elveția — Grecia ; 12 mai : An
glia — Malta î 18 iunie : Grecia
— Malta ; 13 octombrie s Elveția
— Anglia ; 10 noiembrie : Anglia
— Elveția; 1 decembrie : Grecia — 
Anglia.

3 februarie s Belgia — Scoția c 
17 februarie: Belgia — Portuga
lia ț 21 aprilie s Portugalia — 
Scoția ț 12 mai : Tnrtugalia — Da
nemarca ț 26 mai 5 Danemarca
— Belgia ț 9 iunie: Danemarca
— Scoția ț 13 octombrie: Scoția
— Portugalia; 10 noiembrie: Sco
ția — Belgia ; 21 noiembrie : Por
tugalia — Belgia.

GRUPA A Vt-A
1. Italia 2 2 0 0 5—1 6
2. Suedia 2 110 2—1 3

1 R.D.G,
2. Iugoslavia
3. Olanda
4. Luxemburg

2 0 0 2 6—0 4
2 110 3—13 
2 0 111-21
2 0 0 2 0—7 9

24 februarie : Olanda — Luxem
burg1; 6 aprilie: Iugoslavi* — 
Olanda ; 24 aprilie : R.D.G. — 
Luxemburg ; 9 mal : R.D.G. — 
Iugoslavia : 10 octombrie : Iugo
slavia — R.D.G.; 27 octombrie: 
Iugoslavia — Luxemburg ; 17 no
iembrie : Luxemburg — Olanda.

GRUPA A VID-A
1. Turcia
2. Polonia
3. R.F.G.
4. Albania

2 0 113-23
1 1 0 0 3-0 2
10 10 1—11
2 0 0 2 1—5 0

17 februarie : Albania — R.F.G.;
25 aprilie : Turcia — R.F.G.; 12 
mal: Albania — Polonia ; 12 iu
nie s R.F.G. — Albania: 22 sep
tembrie : Polonia — Turcia ; 10 
octombrie : Polonia — R.F.G.; 14 
noiembrie : Albania — Turcia : 
17 noiembrie : R.F.G. — Polonia; 
5 decembrie : Turcia — Polonia.

baza succesului pe care l-a 
obținut Alpine-Renault anul 
acesta stă un uriaș efort ma
terial. El nu a fost însă sin
gular. Aceeași desfășurare de 
forțe a făcut-o și uzina Pors
che victorioasă în trei ediții 
consecutive (1968—1970) dar 
care anul acesta a crezut că 
poate lansa o mașină nouă 
(VW Porsche 924/6), netrecută

*

"A

77
*1

Wh- -4';
■

OS
<7«s 'W

7;

7;I

;777717777;7l7;

■

K"1

&

Ove Andersson (dreapta) ?i colegul său David Stone — învin
gători în al 40-lea Raliu Monte Garlo

16 TS. Camioanele au fost 
necesare fiindcă erau de 
transportat (pentru cele 8 ma
șini ale fabricii aflate in 
cursă) cca 1200 de roți com
plete de diferite tipuri. Dacă 
Ia asistență se mai adaugă 
celelalte cheltuieli necesitate 
de recunoaștere, antrenamen
te, echipele de informare (care 
parcurg puțin timp înaintea 
probelor speciale traseele și 
hotărăsc, in funcție de starea 
drumului, alegerea pneurilor), 
se poate ușor deduce că la

încă prin focul tuturor pro
belor. La fel și firma ita
liană Lancia. care pentru cele 
6 mașini oficiale a avut o 
asistență formată din 16 me
canici și a dispus de 740 
pneuri de 5 tipuri diferite.

De altfel se știe prea bine 
că nici o echipă nu poate 
spera astăzi la o victorie la 
Monte Carlo bazîndu-se doar 
pe talentul unui pilot de ex
cepție și o mașină foarte 
bună.

Gh. E.

★
Competiția internațională de 

patinaj viteză „Turneul celor S 
națiuni", desfășurată la Oslo, 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Olandei care a totalizat 240,5 pfa 
urmată de selecționatele Norve
giei 236 p. Suediei 160 p, U.R.S.S. 
117 p și Finlandei 77,5 p. Ard 
Schenk a terminat învingător tn 
proba de 10 000 m cu timpul re
cord al pistei de 15:13,4.

★
Aflată în turneu 

reprezentativa de 
gheață a Bulgariei 
Grenoble o nouă întilnire cu se
lecționata țării gazdă. Victoria a 
revenit hochei știlor francezi cu 
scorul de 5—2.

tn Franța, 
hochei pe 

a susținut la

La „europenele" 

de patinaj artistic

ONDREJ NEPELA 
A LUAT 

CONDUCEREA 
DUPĂ DOUĂ 

FIGURI IMPUSE
Ieri au început la . ZU rich 

campionatele europene de pa* 
tinaj artistic. După două figuri 
impuse. în proba individuală 
masculină conduce, O- Nepela 
(Cehoslovacia) cu 3’14,4 p, urmat 
de sovieticii Cetveruhln 292,3 p 
și Volkov 283 p, La această e- 
diție nu au luat startul doi din
tre favoriți, P. Pera (Franța) 
și Zoller (K.D.G.).

TELEX
Turneul de baschet masculin de 
la Giessen (R. F. a Germaniei) 
a luat sfîrșit cu victoria repre
zentativei Greciei, care a învins 
în finală selecționata secundă 
vest-germană cu 113—68 (48—33).

Concursul internațional de ciclo- 
cros de la Meilen (Belgia) a 
fost cîștlgat de Eric de Vlaeminek 
(Belgia), care a parcurs 24 km 
în lh 00:54,0.

■ ' ■ ■ | 
La Luxemburg, selecționata mas
culină de handbal a țării gaz
dă a fost învinsă de echipa vest- 
germană H.C. Sarrebruck cu 
22—21 (14—8).■
tn campionatul U.R.S.S. de ho
chei : Dinamo Moscova — Tor
pedo Gorki 4—1 (2—1, 2—0, 0—0). 

Proba de obstacole a concursu
lui de călărie de la Frankfurt 
pe Main a revenit vest-germanu- 
lul Bem Kuwertz. pe calul Wart
burg. care a parcurs 390 m 
cu 11 obstacole în 46,7.

ROD LAVER LA A 7-A VICTORIE !
Următorul adversar a! Iul Laver 
va ft englezul Roger Taylor ps 
care-1 va intilni la Los Angeles.

Celebrul tenisman australian 
Rod Laver continuă sulta vic
toriilor. In cel de al 7-lea meci 
consecutiv el l-a intilnlt la New 
York, în arena Madison Square 
Garden, pe Arthur Ashe, de care 
a dispus cu 3—6, 6—3, 6—3, 6—1.

SCHOLLANDER SI 
TOOMEY TN COMISIA 

DE CONTROL 
A AMATORISMULUI

R.F. a GERMANIEI — 
ITALIA 12—8 LA BOX

Reprezentativele amatoare de 
box ale R. F. a Germaniei șl Ita
liei s-au intilnlt la Hanovra in 
fața a peste 6 000 de spectatori. 
Victoria a revenit puglllștilor 
vest-germani cu scorul de 12—8.

HANDBALIȘTII DIN R.D. 
GERMANA ÎNVINGĂTORI 

TN DANEMARCA
Selecționatele masculine de 

handbal ale Danemarcei și RID. 
Germane, două dintre cele 1(43 
bune formații din lume, s-au în- 
ttlnit intr-un nou meci amical 
la Odense. Victoria a revenit 
echipei R.D. Germane cu sob
rul de 19—16 (10-8). tn primul 
meci, succesul fusese, de aseme
nea, de partea oaspeților cu 
20—18.

In S.U.A. a fost constituită o 
comisie de control a amatoris
mului. care va activa pe lingă 
comitetul olimpic. Președintele a- 
cestel comisii este John Kelley, 
iar din rindurile ei mal fac par
te, printre alții, foștii campioni 
olimpici, Don Schollander șl Bill 
Toomey.

START PROMIȚĂTOR AL ÎNOTĂTORILOR 
AUSTRALIENI

înotătorii australieni continuă 
seria unor remarcabile evoluții 
la acest început de sezon. Gra
ham Windeatt a realizat 8:35.5 
pe 80o m liber, a 3-a performan

ță mondială din toate timpurile, 
iar Brad Cooper 2:14,4 pe 200 m 
spate. Alte rezultate : ’ Wenden 
55,0 — loo m liber ; Jarvle 2:33.0 
— 200 m bras.
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