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DOAR UN SCURT PC?AS!

INTRE IGLS, CERV1NIA Șl SAPPORO
De vorbă cu ION PANȚURU, pilotul nr. 1 al boberilor noștri

Konigsee, Igls, Cervinie..; 
Trei localități oare ne rea
mintesc da epopeica întrecere 
a boberilor. Trei localități de 
care au fost legate speranțe, 
emoții, reușite. Acum ele au 
devenit 
noștri i 
păcate

; amintiri. Boberii 
s-au întors și —■ din 
— cei mai mult! din-

pe primul plan al va- 
mondiale si care în 

deschis „pîrtia" spOr- 
români spre medaliile 
ale campionatelor eu-

PROGRAMUL

DEFINITIV

AL J. 0. DE VARĂ

DIN 1972
MONCHEN 3, Ager- 

pres. Comitetul de orga
nizare al J.O. de vară 
1972 a stabilit definitiv 
programul de desfășu
rare a întrecerilor. Ele 
vor începe la 26 august 
1972 cu festivitatea de 
deschidere și vor conti
nua pînă la 10 septem
brie, cînd vor avea loc 
Premiul națiunilor la că
lărie și festivitatea de 
închidere. în prima zi 
de întreceri (27 august) 
sînt programate probe 
la 12 din cele 21 de dis
cipline sportive cuprinse 
în programul Jocurilor 
Olimpice din 1972.

UN SPRIJIN CONCRET SI CALIFICAT
9

A ELEVILOR Șl STUDENȚILOR

nostru 
lorilor 
1971 a 
tivilor 
de aur 
topene

NU A FOST UȘOR ...
Ion Pantum. acest sinătan 

prin adopțiune (este născu1 
la Comarnic), nu este de Joc 

.’orbăre,!. Și în afara pîr- 
el. este »m om al fap- 

’. Dar. t-ind este vorba 
de bob ...

— Nu a fost ușor ! — ne-a 
spus el. Plecat cu un gol în 
antrenament, a t'-c'-uit siî re
cuperez din mers. Coborîrile 
în codrul antrenamentelor de 
la Kbnigsee ne-au prins însă 
bine. Dar. pîrtia era prea

E Ș'ducația fizică 
sportul dau astăzi 
o contribuție impor
tantă și unanim re
cunoscută la dez

voltarea armonioasă
și multilaterală a copiilor și 
tineretului patriei noastre. 
Ele reprezintă nu mimai un 
obiect de învățămînt, ci 
o problemă 
tre națiuni 

în acest 
Ministerului 
a dezbătut
zența reprezentanților unor 
organizații și instituții 
trale, a unor specialiști, sta
diul dezvoltării acestei ac
tivități și a adoptat măsuri 
care, datorită 
lor, pot 
unice în

Și 
a întregii tioas- 
socialiste.
spirit, Colegiul 

învățămîntului 
recent, în pre-

cen-

importanței 
fi considerate ca 
ultimii 4—5 ani.

AJUTOR
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 

BAZEI MATERIALE

FINANCIAR DIRECT

I
Consiliul Național pentru 

Educație Fizică și Sport, a- 
preciind în mod deosebit ro
lul școlii în pregătirea unui 
tineret sănătos, armonios 
dezvoltat fizic, cu o mare ca-

pacitate de muncă, precum 
și in depistarea și pregătirea 
viitorilor sportivi de perfor
manță, acordă un 
portant, în cadrul 
lor sale preocupări, 
fizice și sportului 
universitar. în ultimii 
sprijinul de care școala s-a 
bucurat, din partea Consi
liului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și a or
ganelor sale teritoriale se în
scrie pe mai multe planuri. 
Pe un prim ■ plan ponte fi 
menționată contribuția ma
terială care reprezintă, în 
ultimii doi ani. circa 15 mi
lioane lei destinați pentru 
îmhunătătirea bazei materia
le (săli de educație fizică, 
terenuri, material și echipa
ment sportiv, participări la 
diferite competiții). Nume
roase consilii județene pen
tru educație fizică și sport 
pot fi menționate ca exem
ple pentru ajutorul financiar, 
direct acordat unor școli 
acțiunea de amenajare a 
renurilor de sport sau 
bituminizare a acestora.
asemenea, indicațiile referi-

loc im- 
multiple- 
educației 
școlar și 

ani,

în 
t fi
de
De

toare la iososLea de către 
eleVi și studenți a bazelor 
sportive în mod gratuit sau 
prioritar — după loturile na
ționale și echipele divizio
nare au acces echipele șco
lare — completează acest 
plan concret al sprijinului 
material. Numai în ultimii 
ani, peste 200 000 de copii 
au învățat să înoate în bazinele 
administrate de cluborite și 
asociațiile sportive.

PE PLAN METODIC SI
ORGANIZATORIC - ACELAȘI 

AJUTOR --------------

alt pian 
sprijinul 
fizice și

EFiCtENT

pe care se In- 
acordat edu- 
sportului este

i. MiTROFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Dinamo
să aștepte

scurtă pentru un campionat. 
La Igls am putut arăta va
loarea noastră. Spun a noas
tră. fiindcă întreg echipajul a 
format un bloc de efort șt 
voință. De altfel, alături de 
cupele pentru titlul de cam
pioni ai Europei, am cîști- 
gat-o si pe aceea care râs-' 
ulătea recordul pirtiei.

— Cum 8. fost însă la 
„mondiale" ?

— As fi vrut ca nu toate 
necazurile cu care avem de-a 
face la bob să se adune la 
un loc. Un număr de start 
defavorabil pe care ft-l dau

Gh. EPURAN

/Continuare fn vag. o !-a)

CORESPONDENTA DIN BRAZILIA

F. C Avai
tre ei vor trebui 
viitorul sezon pentru a alu
neca din nou pe jgheabul de 
gheață. Echipajul nostru de 
vîrf (Ion Panțuru — Ion Zan- 
gor) a făcut. însă doar un 
scurt popas în țară, la ora 
cînd citiți aceste rînduri, 
zburînd cu avionul spre cea
laltă emisferă a Terei, spre 
Sapporo. Am profitat de 
scurta lor prezență în Bucu
rești și am stat de vorbă cu 
pilotul care a readus bobul

(Florianopolis)
R^pid V9 iuw la Belo Horizonte și la

SAO PAULO, 3 (prin 
•elox de io trimisul nos
tru cu echipa Rapid).

Știu că la ora cînd citesc 
aceste rînduri cititorii noștri 
ar dori să afle rezultatul me
ciului F. C. Portuguesa — Ra
pid. însă decalajul orar de mi
nus 5 ore fată de ora Bocureș-

SE APROPIE SEZONUL OFICIAL DE FOTBAL!

ULTIMELE ACȚIUNI ALE F-R.F-,
I

2-1
Porto Alegre

dă posibilitatea s§țiului nu-mi dă posibilitatea s§ 
astimpăr curiozitatea iubitori
lor fotbalului din tară. Deo
camdată am aflat rezultatul 
celei de a doua partide susți
nute de Dinamo București în 
Brazilia, la Florianopolis, cu 
echipa locală F. C. Avai. Echi
pa noastră a învins cu 2—1, 
dar mai mult de acest amă
nunt nu am putut afla din 
ziarele ce apar in Sao Paulo. 
Nici măcar rezultatul de la 
pauză. Fiecare stat brazilian 
are ziarele lui, care se arată 
puțin interesate de evenimen
tele sportive din alte state, 
bineînțeles afară de acelea de 
foarte mare interes și in spe
cial dacă este vorba de Pele 
sau echipa Braziliei. întrucît 
programul echipei Rapid a 

fost modificat, cred că nu-i 
vom întîlni pe dtnamoviștl de* 
cit la... București.

Rapid a cîstigat aici muttâ 
simpatie fără ca să joace. I 
s-a făcut o bună reclamă, ast
fel - •
ta 
au 
va 
Sao
ZONTE, unde va juca cu pu
ternica echipă Atletico Mineiro 
(6 februarie) și apoi la PORTO 
ALEGRE, unde la 8 și 11 fe
bruarie, în afara echipei F, C. 
Gremio (adversar și al echipai 
Dinamo), va întîlni puternica 
echipă F. C. Intcrnarional.

Aștept nerăbdător să vă 
transmit mîine cronica partidei 
F. C. Portuguesa — Rapid.

Mariu» POPESCU

Momentul premierii la echipe, în internaționalele 
podium, de la stingă : Grofova, Vostova, Grinberg,

de tenis de masă ale Cehoslovaciei: pe 
Rudnova, ALEX ANDRU și MIHALCA 

Foto : CESKOSLOVENSKI SPORT

Internaționalele de tenis de mas® ale Cehoslovaciei

„JOC PENTRU PLĂCEREA VICTORIEI
a declarat Maria

Supuși unor solicitări ex
treme în cele trei zile de în
treceri, concurenții interna
ționalelor de tenis de masă 
ale Cehoslovaciei nu și-au a- 
cordat, totuși, decît un foarte 
6curt răgaz. Luni seara, cînd 
toată lumea a fost prezentă 
la banchetul oferit în cinstea 
participanților, cei peste 30 
de ziariști au ales-o pe sue
deza Brigitte Radberg (înaltă, 
talie de manechin, ochi negri, 
părul brun-roșcat) ca „Miss“ 
a competiției. Apoi, peste cî- 
teva ore, primii oaspeți au și 
plecat: românii, marți la 4 
dimineața. Pe Mihalca o aș
teaptă turneul internațional 
universitar care începe vi
neri, iar pe Maria Alexandru 
semifinala de sîmbătâ a 
C-C.E., Progresul București — 
Start Praga (sosește vineri), 
cînd mai mult ca sigur se 
va întîlni din nou cu Vos
tova.

Iată, așadar, o competiție 
s-a terminat, altele sînt pe 
punctul să înceapă. Desigur, 
toată această activitate febri
lă nu este întâmplătoare. Pînă 
la „mondialele" de la Nagoya 
nu mai sînt decît două luni. 
De aceea, clteva punctări a- 
supra întrecerilor de la Os
trava nl se par a se impune. 
A fost vorba doar de penul
tima verificare importantă 
(ultima va fi la internaționa
lele Angliei : 25—27 februa
rie) a paletelor continentale 
înaintea campionatelor lu
mii.

ÎNAINTEA ÎNCEPERII RETURULUI
• ARBITRII DIVIZIONARI A SI B SE VOR REUNI LA BUCUREȘTI • IN CONTROL, 
LA CLUBURI, PENTRU BUNA EFECTUARE A TESTELOR COOPER SI ASTRAND 
O O ACȚIUNE TN PREMIERA : INSTRUI REA PREȘEDINȚILOR SECȚIILOR DE FOT
BAL ANTRENORII, FAȚA ÎN FAȚĂ CU MUNCA DE

NATULUI
PREGĂTIRE A CAMPIO

că noul program va solici- 
mat mult pe rapidiști decît 
fost dinamoviștii. Rapid sa 
deplasa după meciul din 

Paulo la BELO HOR1-

A mat rămaș o lună plnă 
Ia reluarea activității competi- 
ționale la fotbal. Ea se va 
face la 7 martie, printr-o a- 
vanpremieră, „16-imile" Cupei 
României, urmînd ca în du
minica viitoare să fim prezenți 
și la premiera propriu-zisă a 
noii stagiuni — campionatul 
diviziei A, în fapt returul lui, 
atit de mult așteptat în aceste 
zile nesfirșite de iarnă.

.. ii vederea_ acestui eveni
ment, în afară de acțiunile în
treprinse pînă acum, Federația 
română de fotbal a întocmit un 
ultim plan de măsuri, care ur
mează să tie traduse în prac
tică pină 
tulul.

Astfel, 
rie este 
arbitrilor 
acest prilej ei urmînd să

sg fie 
compuse 
membri

Iată cum au fost programate 
aceste testări ;

La Universitatea Craiova, 
Jiul, Politehnica Iași și F. C, 
Argeș, acțiunea va avea loc 
în zilele de 23 și 24 februarie.

efectuat de colective 
din tehnicieni și 

ai Biroului F.R.F.
La Steagul roșu, Farul și 

Progresul — în zilele de 25 și 
28 februarie.

La Dinamo, Universitatea

— B

(Continuare in pag. a 3-a)

AZI, LA FLOREASCA, lN PARTIDA RETUR DIN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C.E, LA HANDBAL MASCULIN

la reluarea campiona-

între 10 șl 14 februa- 
prevăzută convocarea 
republicani A și B. cu 

____ __ ' 1T e- 
fectueze obișnuita vizită medi
cală anuală și să participe la 
o ședință de analiză a arbitra
jelor din turul campionatului. 
Bineînțeles, nu vor lipsi nici 
îndrumările pentru noul se
zon, legate în primul rînd de 
maniera de arbitraj, de con
secvența cavalerilor fluierului 
față de regulament și față de... 
ei înșiși.

între 23 februarie și 3 mar
tie va fi organizat controlul 
prin intermediul testelor Co
oper și Astrand, urmînd ca el

Alexandru la o conferință de presă

• După ce pe parcursul 
concursului am făcut loc co
mentariilor noastre, să dăm 
astăzi cuvîntul antrenorului 
federal Ella Constântinescu: 
„Deși noi nu am avut acest 
concurs ca obiectiv de per
formanță, ne bucură faptul 
că cele două fete ale noas
tre se situează în fruntea 
plutonului celor mai bune ju
cătoare continentale. Mi-a 
plăcut mult la Maria modul 
cum s-a mobilizat. Din cauza 
unei bronșite destul de su
părătoare ea nu manifestase 
o formă acceptabilă în ulti
mele zile dinaintea concursu
lui și <le aceea nici nu ve
nise cu prea multă încre
dere Ia Ostrava. O dată, însă, 
intrată în concurs, mai ales 
de Ia partida cu Grinberg. 
Maria a reușit să se adune 
și să înscrie, ce! puțin pen
tru mine, recuperări de-a 
dreptul spectaculoase. A a- 
juns bine Ia minge, a apărat 
razant și deși a atacat tre
buie să facă acest lucru cu 
și mai multă insistență. Ma
ria, din cauza indispoziției 
amintite, n-a avut și rezis
tența fizică cuvenită, fără a 
fi insă incomodată vădit.

Mihalca a debutat mai 
mid, dar spre sfîrșit ea 
comportat mai aproape 
valoarea posibilităților ei. 
putea și la inceput dacă 
avea un grad prea mare 
irifabilitate și nervozitate. In 
privința dublului, a fost bine 
că am putut să ne verificăm

în compania a trei (Rudnova 
— Grinberg, Vostova — Gro
fova, Ilovestadt — Stephan) 
din cele mai bune cinci cu
pluri ale Europei. Consider 
evoluțiile de la Ostrava ca 
satisfăcătoare, iar acum cind

C. COMARNISCHI

Pedagogia sportivă tră
iește drama extremelor, 
între lipsa elementarului 
și necesitatea progresu
lui.

Pe de o parte, specia
liștii se străduiesc să în
tocmească primul abece
dar al lecției de educa
ție fizică, iar pe de alta 
se experimentează intro
ducerea, printre elemen
tele de predare, a celor 
mai moderne mijloace 
audiovizuale.I

* (vtb.)

SES/UNE ȘTIINȚIFICA
Centrul de medicină sporti

vă organizează mîine, 5 februa
rie, de la ora 9, în amfiteatrul 
Centrului de cercetări științi
fice și documentare tehnică al 
C.N.E.F.S. (bd. Muncii nr. 37— 
39), a III-a sesiune de comu
nicări științifice.

Colocviul își propune să dez
bată trei teme și anume :

1) Metode, mijloace și indi-

cii obiectivi de evaluare a e- 
fortului fizic în antrenamen
tul sportiv ;

2) Mijloacele și metodele de 
refacere rapidă a capacității de 
efort a organismului :

3) Regimul de alimentație a 
sportivului în timpul perioade
lor de pregătire.

Pe agenda lucrărilor figurea
ză 15 comunicări,

STEAUA-HELLAS STOCKHOLM
Două puternice echipe. Steaua 

București și Hellas Stockholm, 
cunoscute și apreciate pe plan 
international atît prin valoarea 
loturilor de care djspun, cit și 
prin bunele rezultate obținute 
în ultimul timp, își vor disputa 
în această seară, în sala Flo- 
reasca, șansa de a figura pe 
lista tragerilor la sorti a semi
finalelor Cupei campionilor 
europeni. Este vorba, deci, de 
partida retur din „sferturi1*, în 
care handbaliștii suedezi por
nesc cu un avans de un gol 
(în meciul tur de la Stockholm 
victoria a revenit, echipei Hel
las cu scorul de 12—11). Un a- 
vantaj destul de fragil, care 
determină aproape firesc ca 
toate pronosticurile să fie fa
vorabile formației campioane a 
tării noastre.

De altfel, nu mult după sosi
rea lor la București, înaintea 
antrenamentului de acomodare 
efectuat ieri seară, am solici
tat unuia dintre cei doi antre
nori ai echipei suedeze. Bengt 
Sevelius, un pronostic. El ne-a 
răspuns cu o precizie dezar
mantă: ,.19—12 pentru Steaua!" 
Probabil că tehnicianul suedez 
s-a gîndit că Hellas își va 
realiza pe plan ofensiv „porția" 
de goluri obișnuită, aceeași ca 
la Stockholm, șl că Steaua, cu 
jucătorii mal odihnit! și cu a- 
vantajul terenului propriu va 
inscrie un număr de goluri co 
răspunzător capacității ofen
sive a unei formații care nu
mără în rîndurile sale pe 
Gruia, Birtolom. Gațu sau 
Coasă. In același timp antra-

norul Rotând Matsson ne-a 
comunicat că Kurtgoran KJell 
nu va 
Eriksson

Dacă, 
oaspeții 
cultăți 
in schimb la Steaua, așa cum 

precizat antrenorul O.

iar că Dau 
accidentat.

se vede.

juca, 
este

după cum
intimpină unele clifi- 

in alcătuirea formației,

Telman, tot efectivul este apt 
de joc și, ceea ce paie mat 
important., dornic să obțină 
lificarea.

Meciul va începe la
20,15 și va fi condus de
arbitri iugoslavi: MILAN VAL- 
CICI și PF.TAR FU PICI

ca-

ora 
doi

Ba-Handbaliștii suedezi, surprinși de fotoreporterul nostru V. 
geac, la cîteva minute după sosirea lor tn București.

(Continuare tn pag. a 4-a)

vot
Mult așteptata
tineri schiori coborînd in șir indian pe pîrtia de

zăpadă s-a așternut din nou. lata un grup de 
slalom

Foto i Dragoș NEAGU

CONTROL Șl AUTOCONTROL

A uzim mereu despre controlul e- 
chipelor divizionare, efectuat de 
câtre antrenorii ți trimișii fede
rali. Se cercetează cum sînt an
trenamentele, dacă' se aleargă 
destul, dacă sînt respectate o

serie de idei cardinale, dacă se apelează 
la o metodologie modernă. Pe scurt, da
că se lucrează bine. Dar, avem credința 
că obligația de a gîndi și acționa optim, 
în toate sensurile, revine, în primul rînd, 
aparatului diriguitor al echipei, clubului 
ele. Antrenorii și diriguitorii salariăti sînt 
responsabili de drept și de fapt. Cei ce 
acceptă voluntar o funcție în suprastruc
tura unei echipe sînt, de asemenea, niște 
forțe solidare cu bilanțul general. Toți 
trebuie să fie niște instanțe, primeie in
stanțe care organizează, coordonează si 
asigură o existență și o evoluție optime 
fiecărei echipe. Se presupune că prin an
gajarea, alegerea sau desemnarea lor, 
simțul datoriei a început să le funcționeze. 
Măcar la echipele primei divizii ar trebui 
să existe, după atîția ani de furtună în 
fotbalul nostru, un autocontrol și o auto
exigență, durabile și eficace.

în același timp, dorim să mai atragem 
atenția asupra unei primejdii latente, pre
zente în substanța ideii de control asiduu. 
Există primejdia ca maniera de a îndru
ma și controla excesiv să producă o scă
dere masivă a exigenței și autocontrolului 
din incinta cluburilor, o moleșire a lor. 
Autocontrolul și autoexigență reprezintă 
funcții care nu pot fi înlocuite cu nimic. 
Trebuie evitată sufocarea acestora prin u- 
tilizarea nerațională a unor repetate in-

fervenții complimentare. înlr-o vreme, fe
derația impunea echipelor și antrenorilor 
dogme și verifica dacă catehismul era 
respectat. Federația a ieșit di-, această pe
rioadă și urmărește în prezent cum sînt 
respectate și apiicafe numai unele ches
tiuni de esență. Dacă în srera fondului 
s-ciu produs unele elucidări de alîta timp 
necesare, în planul formei mai trebuie 
cumpănit. Scăderea frecvenței și a numă
rului controalelor, delimitarea mai precisă 
a ooiecfulu: lor, ideea de a nu atrofia 
nervul, responsabilității proprii celor din 
cluburi sînt cîteva linii de evoluție salu
tară.

Noi pledăm pentru instaurarea unui 
echilibru între controlul federal șj autocon
trolul fiecărui club. Numai astfel vor pu
tea fi evitate numeroase situații bizare, 
printre care sentimentul de automulțumire 
al unor antrenori și conducători daco veri
ficările în fața trimișilor federali s-au ter
minat cu bine.

Pînă acurn, în dorința ei de a face 
bine, federația a controlat, a controlat 
mereu, dar efectele favorabile nu sînt sa
tisfăcătoare. Acest paradox se poate expli
ca numai prin ignorarea raportului dintre 
responsabilitatea federației și responsabili
tatea cluburilor. Opinăm, deci, pentru o 
limitare rezonabilă a activității de îndru
mare și control exercitată de către orga
nele federale, dar susținem cu fervoare 
ideea cultivării autocontrolului și autoexi- 
genfei celor din cluburi, la un nivel mul
țumitor, care să nu mai oblige la con
troale repetate.

Romulus BALABAN
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Fixarea campionatelor euro
pene la jumătatea anului (11-22 
iunie la Madrid) a impus tutu
ror federațiilor de pe continent 
o mai atentă analiză a progra
mului competitional pc 1971. 
Grija majoră este îndreptată 
spre selecția și pregătirea lotu
rilor naționale. Majoritatea fe
derațiilor europene au plecat de 
la considerentul că rezultatele 
campionatelor naționale furni
zează cele mai judicioase cri
terii pentru operația de selec
ționare. Sovieticii si italienii, 
de pildă, s-au grăbit chiar să 
tină campionatele țării încă din 
luna martie, pe cînd noi Ic 
vom avea in luna mai. Dimpo
trivă. polonezii și-au fixat cam
pionatele pentru la toamnă 
(august- septembrie), menținin- 
du-se Ia principiul alegerii și 
nu calificării.

Pentru 
a lotului 
zile ale 
vor face 
liene de 
Fiuggi (unde activează celebrul 
antrenor Natale Rea) și vor 
rămîne în stagiu comun pîna 
la plecarea spre Spania.

Tn privința meciurilor inter
naționale, din nou polonezii nu

mai buna preparare 
U.R.S.S.. în primele 

lunii iunie, sovieticii 
o vizită taberei ita- 
antrenament de ia

se arată grăbiți, ei contractînd 
pînă la C.E. doar o singură în- 
tîlnire, cu Turcia, la Ankara 
(12-14 februarie). Italienii, mai 
harnici, au programat confrun
tări cu R.F.G., Danemarca (fe
bruarie) și Cehoslovacia (apri
lie). în cazul în care se reali
zează, programul boxerilor ro
mâni cuprinde doar două parti
de, cu R.D.G. (un meci ce se 
anunță dificil) și cu Danemar
ca (firește, mult mai ușor), am
bele în cursul lunii martie.

Nu siiitem partizanii întîlnt- 
rilor interțări cu orice preț, mai 
ales cind acestea servesc doar 
rotunjirii unui bilanț. Am spu
ne chiar că pledăm, dimpotri
vă, pentru o pregătire gradată 
a boxerilor noștri fruntași in 
raport cu datele lor personale 
și nu în funcție de interesele 
globale, nediferentiate. ale e- 
chipei naționale. Studiind pro
gramul pugiliștilor din lot. con
statăm la prima vedere că pri
mul semestru al anului (adică 
pînă ia campionatele europene) 
nu le oferă prea multe prile
juri de a urca în ring, ceea ce 
nu este bine. Vom avea din 
nou. la un moment dat, sportivi 
blazați, apatici, plictisiți de 
veșnicele schimburi amicale de

tntr-o
Stanef, Tudor, Mihai, Covaci

zi, pe ring, vor simți bine facerile mersului pe 
(surprinși la Păltiniș de

schiuri: Hies cu, Pometcu, Cimpeanu, 
fotoreporterul N. Dragoș).

8, 9, 10... OUT!

ȚINUTA LA JUDO
Ce mi-a plăcut la nebunie 

în transmisia de judo a lui 
C. Chiriac, Păsat și Șvabi, n-a 
fost lupta propriu-zisă,. deși 
această luptă are o naivitate 
îneîntătoore, ci pauzele între 
două trîrrte și finalul fiecărei 
partide. Mi-a plăcut enorm

— dar, mai

n Harnicul antre
nor de la Grivița 
Roșie, fostul campi-

Constantln 
ne 
mese sprijinul 
sar din partea 
ducerii secției, 
munca mea 
ajutat de fostul 
coleg de sport, Dinu 
Dobre. Am cîțiva 
elevi buni, care pot 
progresa, ca de pil
dă : M. Mogoș, D. 
Stăncescu și D. Do- 
san".

9 O nouă decla
rație a ' ‘ 
Clav : 
dacă voi pierde me
ciul cu Joe Frazier 
voi abandona defi
nitiv boxul. Cred 
însă că nu voi rata 
aceșt moment cul
minant al carierei 
mele".

e Cînd am fost 
ultima oară la Pa
ris. confratele Geor
ges Peeters, de mai 
bine de 45 de ani 
șeful . rubricii 
box la 
„l’Auto" 
,.1’Equip.e", ne 
nea că în 
nuarie 
noua

semigreilor, 
Cionoiu, 

declară : „Prl- 
nece- 
con- 

In 
sînt 

. meu

lui Cassius 
„Vă jur că

de 
ziarele 

șl apoi 
spu- 

luna ia- 
apare 

lucrare :

„Plcins feux sur Ies 
rings". In pofida ce
lor 73 de ani, Pee- 
ters se dovedește 
un om foarte har
nic șl. mai ales, de 
cuvînt. Cartea sa se 
și află acum în li
brăriile pariziene și 
are o prefață sem
nată de Maurice 
Chevalier.

o Pentru a doua 
în cariera sa,

Sugar Robin- - 
.. .. fostul campion 
mondial al mijlocii
lor. va apare în 
fața justiției. Prima 
dată, el a cîștigat 
procesul cu fiscul 
american care-i con- 
fiscase o mare su
mă de dolari pe 
motiv că nu ar fi 
plătit impozitele du
pă meciul cu Car
men Basilio. Acum. 
Sugar va trebui să 
răspundă întrebări
lor foștilor săi ma
nageri Gainford și 
Willey care-I acuză 
pe fostul campion 
eă în cartea sa de 
memorii, recent a- 
părută, dezinfor
mează cititorii în le
gătură cu aportul 
oamenilor săi de 
colț. Va ciștlga Su
gar și acest dificil

oară 
Ray 
son.

rund al carierei 
sale sportive ?
• La Paris, 

tr.-un cadru 
s-a decernat . 
rul" francez 
mal bun boxer din 
Franța. La ceremo
nie, purtînd un 
frac Impecabil, oc
togenarul cîntăreț 
și mare amator al 
„nobilei arte" Mau
rice Chevalier i-a 
înmînat trofeul cam
pionului european 
la categoria ușoară, 
Rend Roque.

c Comitetul olim
pic italian (C.O.N.I.). 
dirijorul mișcării 
sportive din Italia, 
a luat inițiativa de 
a acorda boxerilor 
profesioniști asisten
ță sanitară și drep
tul la pensie. Pro
fesioniștii. pentru a 
putea intra în drep
turile lor. vor tre

să verse anual 
de dolari, taxă 
care se va for- 
fondul de rul-

, în- 
festiv, 
„Osca- 

celui

bui
120 
din 
ma ___
ment oentru pensii. 
Iată că. după cicliș
tii profesioniști. în 
Ttalia și boxerii 
„pro“ încep să aibă 
o... bătrînete
pună.

LA BUCUREȘTI: DEBUT CALM

In campionatul de tenis pe 
nește ca favorită

Cu o zi lntîrziere față de pro
gramarea inițială, marți au înce
put. în sala clubului Steaua, me
ciurile junioarelor și senioarelor, 
din cadrul ediției 1971 a campiona
tului republican pe teren acope
rit. Pentru ca departajarea și. in 
ultimă instanță, desemnarea cam
pioanei să aibă drept unic crite
riu VALOAREA, s-a hotărît — 
cum, de altfel, se va proceda ți 
în meciurile băieților, ca primele 
8 jucătoare, rămase in concurs 
după disputarea eliminatoriilor, 
să formeze 2 grupe a 4 tenlsma- 
ne. Acestea vor juca. în conti
nuare, sistem turneu, pentru sta
bilirea locurilor 1 — IV și V — 
VIII.

In primul meci al campionatu
lui s-a disputat partida dintre 
Agneta Kun și Mariana Simiones- 
cu. Primul set nu i-a pus nici 
o problemă campioanei țării, ea 
reușind să cîștige foarte ușor șl 
intr-un timp record (nici două- 
zecl de minute), cu 6—0. Și al 
doilea set i-a revenit cu 6—3. 
Astfel că debutul campionatului 
feminin a fost dintre cele mal 
calme. Următoarele întîlniri — 
disputate marți și miercuri — 
s-au terminat cu rezultatele : Flo- 
rica Butoi — Elena Cotuna 6—7, 
6_ 4, 6—4. Virginia Ruzlci — A-
driana Călina 6—3, 3—6, 6—4, Va
leria Balaș — Ana Breda 
6-,4.

După amiază au intrat în 
curs junioarele. Două dintre 
mai tinere jucătoare, Lucia 
manov și Mia Romanov, 
zentante ale clubului Cutezătorii, 
s-au detașat, ca valoare, față de 
plutonul destul de mediocru. Iată

teren acoperit, Agneta Kun por- 
Foto : T. MACARSCHI

rezultatele 
Romanov 
6—0, 6—1, 
Ioana Nichita 6—L 6- 
manov — Dana 
6—3. întrecerile 
de la ora 8.

Ion

înregistrate : Lucia
— Daniela Georgescu 
Monica Nunweiller — 

.1, Mia Ro- 
Ploeșteanu 5—5, 

continuă astăzi

GAVRILESCU

6—2,

con- 
cele 
Ro- 

repre-

lovituri cu aceiași parteneri 
prea binecunoscuți din lot, dar 
mai puțin capabili să reacțio
neze bine, să se 
au in față un 
noscut. cu un 
Constatind că in
poftă nemaipomenită de a or
ganiza gale de box. sugerăm 
federației să îngăduie membri
lor lotului să evolueze pe rin
guri diferite, răspunzind, in 
primul rind. provocărilor pen
tru clasament, iar în al doilea 
rind, participînd la o salutară 
acțiune de propagandă .pugilis
tică. Din întilnirile acestea, cu 
adversari vânați și’ ambițioși, 
membrii ledului nu au decît de 
cîștigat.

Victor BANCIULESCU

orienteze cind 
boxer necu- 
stil deosebit, 
tară există o

GALĂ DE LA
Comitetul județean Caraș- 

Severin U.T.C., în colabora
re cu comisia județeană de 
box, a organizat, la Caranse
beș. o interesantă competiție 
pugilistică rezervată elevilor 
de la școlile generale și pro
fesionale din 
Bocșa, Reșița 
Au participat 
Competiția a
de elevii ceferiști din 
ransebeș. Iată lista invingă-

Moldova Nouă, 
și Caransebeș. 
32 

fost
de boxeri, 

cîștigată 
Ca-

CARANSEBEȘ
torilor, în ordinea categorii
lor : L. Stoianovici (Reșița), 
C. Dumitru (Reșița), I. Tudor 
(Bocșa). V. Sîrbu (Bocșa), I. 
Kovăcs (Reșița), I. Virag (Re
șița), V. Iurcic (Caransebeș), 
I. Blaj (Reșița), P. Crăciun 
(Caransebeș), V. Oroș (Caran
sebeș). O notă bună asocia
ției sportive C.F.R. Caranse
beș, organizatoarea turneului.

ALEXANDRESCU
M. MUTASCU

coresp.

partide. Mi-a plăcut enorm 
această regulă a jocului : da
că în timpul luptei, echipa
mentul, îmbrăcămintea au de
venit impudice, dacă ți-a ieșit 
cămașa din pantaloni — cum 
s-ar zice —, arbitrul îți cere 
să-ți aranjezi echipamentul în 
mod cuviincios, și numai du
pă aceea — într-o ținută de
centă — ai dreptul să-l „stran
gulezi" pe adversar, încercind 
să învingi prin ippon. Subju
gat de această imagine, în
cerc și eu nu „să strangulez", 
ci să răspund unor scrisori 
care în fond, prin sincera lor 
violență, îmi propun un joc 

un dialog, 
șă ne spe-

Vizind revenirea in grupa

ECHIPA ROMÂNIEI IȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE

& Turneul de la Miercurea Ciuc
Cu patru săptămîni înain

tea startului în întrecerile 
grupei C a campionatului 
mondial, echipa de hochei a 
României (evoiuînd sub de
numirea de selecționata Bucu
rești) a participat la o nouă 
competiție-test. „Cupa Fe
derației", desfășurată pe noul 
patinoar artificial acoperit 
din Miercurea Ciuc (într-o 
organizare ireproșabilă și în 
mijlocul unui interes de-a 
dreptul tulburător), a fost o 
întrecere de forță medie sub 
aspectul valorii participanți- 
lor. Totuși, chiar și în aceste 
condiții, ea și-a dovedit uti
litatea, reușind să ne dea o 
imagine a stadiului de pre
gătire atins de jucătorii care 
ne vor reprezenta la întrece
rea din Olanda.

Vom fi de acord cu .antre
norii Flamaropol și Czaka în 
privința faptului că, la aceas
tă oră, Iotul nostru se înca
drează în planul pe care și 
l-a propus, deține un poten
țial satisfăcător, care-i dă 
dreptul să abordeze cu calm 
și încredere, zilele de pregă
tire care i-au mai rămas și, 
bineînțeles, ultimele meciuri 
de verificare (cu Bulgaria, la 
Sofia, în 13 și 14 februarie, 
cu Elveția, la București, în 
20 și 21 februarie).

Virtuțile echipei le-am re
levat în cronicile transmise 
de la Miercurea Ciuc. Sinte- 
tizînd, vom spune că echipa 
României atinge un bun ni
vel de pregătire fizică, este 
mai omogenă decît în trecut, 
compartimentul forte rămî- 
nînd apărarea, cu doi portari 
(Dumitraș și Crișan), între 
care a-1 hotărî pe cel mai 
bun ar fi o grea dilemă, și 
cu trei linii de fundași (Var- 
ga-Scheau, Ioniță-P. Sgîncă, 
Făgăraș-Tureanu) foarte a- 
propiate ca valoare în ciuda 
diferenței de vîrstă, de expe
riență și temperament. In 
turneul de la Miercurea Ciuc

a fost
am subliniat, 
sobrietatea lui 
sul de maturitate al lui Io- 
niță, siguranța lui Făgăraș, 
fantezia tinerească a lui Tu- 
reanu și, în tot acest con
text, personalitatea de mare 
jucător a lui Dezideriu Varga.

în 
ales, 
Bașa. 
mare 
este, 
zordonat, 
iureșul partidei și sacrifică, 
în numele unei plăceri per
sonale, sarcinile de joc tra
sate de antrenori).

Ne-a dezamăgit, oarecum, 
evoluția sub nivelul așteptat 
a primei noastre linii : Sza- 
bo-C'alamar-Pană. E drept. 
Pană s-a accidentat în jocul 
cu Bratislava și în locul lui 
a trecut Fodorea. Poate că 
antrenorii ar fi fost mai in
spirați dacă l-ar fi folosit 
aici pe Biro care, cu doi ani 
în urmă, la Ljubljana, a e- 
voluat excelent în linia în- 
tîi. Destul de șterse, oriemn 
sub forma arătată în jocu
rile de campionat, evoluțiile 
lui Gheorghiu, Huțanu și L.

cu precădere, 
Scheau, plu-

atac s-au distins,
Fodorea,
(Primul,
viteză

din păcate, uneori de
se lasă furat de

mai
Ștefanov și 

hocheist de 
și imaginație,

Iordan. Abia în repriza a III-a 
a ultimului ' joc, “ 
avut cîteva sclipiri, 
faze de mare spectacol 
excelente ocazii de gol.

Jocul cu Budapesta (4—4) 
a scos la iveală o altă lipsă 
a echipei noastre, asupra că
reia antrenorii sînt datori să 
mediteze : slaba ei posibili
tate de repliere la acțiunile 
(de contratac ale adversarilor. 
Toate cele patru puncte (din
tre care doar unul i se poate 
imputa lui Dumitraș) au fost 
marcate 
dintr-o schemă-șablon : 
traatac 
pasă 
fața

în 
pînă

Huțanu a 
creînd 

Și

de echipa ungară 
con- 

pe una din aripi, 
lungă, în diagonală, în 
porcii... gol !
concluzie, apreciirid că 
acum lotul de hochei a 

muncit 
credem 
găsi și 
pentru 
nire
MANIA din NOU In GRU
PA B a CAMPIONATULUI 
MONDIAL !

cu rîvnă și spor, 
că acest colectiv va 
în continuare resurse 
a-și duce la îndepli- 
angajamentul : RO-

de judo, nu doar 
De fapt nu trebuie 
riem cînd desco
perim în multe di
aloguri elemente 
de judo. Esenția
lul este ca înain
te și după ce în
cercăm să ciști- 
găm printr-o wa- 
zaari șă ne gîn- 
dim la ținută...

Las deoparte 
scrisorile favorabi
le, laudative, — 
cum ar fi aceea a 
dr. Ion Dinescu 
(bd. Republicii 77 
— Constanța) ca

n-ar fi imposibil... —, dar, mai I 
ales, că uneori îl .înjur" pe I 
Țopescu. Ceea ce nu e ade-1 
vărat — dacă se citește, ori-1 
cît de superficial, colecția...] 
Mai am trei scrisori pro-Topes-J 
cu și anti-Belphegor, ceva mgi| 
nuanțate (A. Pop — Hunedes-4 
ra, Dum. Nicolae — Pietreni,] 
jud. Constanța, Ion Moșea — j 
bd. 23 August 23, Reșița) și ] 
una, absolut odioasă prin fi
nalul ei, care nu merită nici 
un răspuns, sau merită un' 
răspuns redactat știu eu de 
cine... (semnată cu modestie -. 
Ion Curaj — str. Bunului Simț 
1, Cluj). Trebuie sg-i spun lui 
A. Pop — care nu e de a- 
cord cu mine decît în lauda 
adusă lui H. Naum pentru 
transmisia de la Zagreb <— că 
îi dau dreptate în critica prea 
marei generozități arătate fa
ță de un .anumit crainic ; me
ciul acela

fel.icutîn- 
du-mă de Anul Nou (merți, 
asemenea), îmi apreciază „fi
na și meșteșugită ironie", sau 
aceea a lui Sandu din Vadu- 
Crișului care, după ce-mi de
clară „că-i sîn.t grozav de 
simpatic" pentru „sinceritatea 
mea sublimă", îmi cere să 
intervin ca plasele la porțile 
de fotbal să se modifice în- 
tr-un fel care să facq goluri
le mult mai spectaculoase — 
problemă minunată, care mă 
lasă visător, realitatea dureroa
să fiind cea descrisă luni 
de Chirilă, în „Sportul", a- 
propo de „Gheata aurită". 
Las deoparte și alte scrisori- 

iasă

re,

de la Ploiești îmil 
plăcuse și mie —I 
ca și dînsului — I 
prea mult și n-am I 
prea fost atent 1 
cu auzul. Dar — I 
infatuat sau nu I 
— primul cronicar |- 
care a susținut I 
ca.lităj tie de „g«n-1 
.tlgman ale lui I 

eseu cred căi 
jnegor a fost* 
expresia căi 

„Țopescu ,joacă I
fair-play" a fpștl 
rșlyatp după jp- I 

cronicari I 
repet I 

dini 
pel 

nifii-»' 
...nici o invidie" îrrire I 

dovadă tandrețea și I

alți

pre-

pro, ca să numi mai 
vorbe urîte și bube în cap 
că-.<a» ■£ „un infatuat 
cum scrie îng. I. Stoicescu (str.
Avram lancu 46 — Turda), 
indignat ca am îndrăznit o 
dată să gluhnesc cu un om 
foarte simpatic, care zicea 
că-i place cum scriu... Ingi
nerul din Turda mă pîrăște 
redactorului șef nu nymai pen
tru infatuare, ci
„pentru câ-i caut mereu nod 
în papură iui Țopescu", — 
„cel mai iubit crainic sportiv". 
Inginerul zice că „sînt cara
ghios, enervant și plicticos" 

Ia urma urmei

mai ales

ceea 
tele. Trebuie să 
că niciodată telecrpnica 
„Sportul" nu J-a înjurat 
Țopescu, că nu există 
o ură și 
noi — <_____
simpatia cu oare în num^ruf] 
trecut telesportul a răspuns î.ij] 
problema gratuită a ,;șăriru- j 
țelor".Era acolo și ironie -*-d 
foarte bine1! —, dar e de] 
neînțeles cum pot unii să con,- j 
funde irpnia cu (njurătpr.ți. E'j 
adevărat, însă, că nimic nu-i 1 
mai greu de explicat și de 
înțeles pe lume decît o iro
nie. Printre calitățile lui Țc- ] 
pescu (dar nu și printre celei 
ale „fonilor" lui) este și aceea] 
că dînsul pricepe ce-i o iro-] 
nie, 
între 
iese, 
reșc 
le-ul 
nu confunde o obiecție cu o 
înjurătură...

Acestea fiind spuse, să ne 
aranjăm ținuta, să reîncepem 
dialogul — dorind o victorie 
asupra celuilalt chiar și pbn 
ippon —, iar după aceea să 
ne despărțim precum arbitrii 
la judo, șalutindu-ne respec
tuos. Ce-ar fi ca și la 
la încheierea meciului, 
să se încline unii în fața al
tora, cu multă stimă și grație, 
ca la judo ? Frumoase basm»: 
scriu japonezii, deși în fotbal 
n-au dat încă un Tamango..,

BELPHEGOR

o obiecție — inerente 
oameni cere se prețu- 

convinși că amîndoi do- 
același lucru : ca tot fe
să prospere — și știe să

fotbal, 
arbitrii

<4*

.0

Voleriu CHIOSE

Kalamar, m spa
tele porții, îl 
caută pe Geza 
Szabo, dar el nu 
va reuși să se 
strecoare prin ar 
pararea adpersâ 
(Bucur ești-Buda- 

pesta 4—4)

D. N'EAGU

Campionatul republican de sală

LA HUNEDOARA: SE CONTUREAZĂ

HUNEDOARA, 3 (prin te
lefon). După a treia zi 
întreceri au început să 
contureze favoriții competi
ției de sală. Datorită 
lui precis și de mare 
pe care l-a prestat, 
Ovici se anunță a fi 
dintre pretendenții la 
în întîlnirea cu Sântei, 
dith Dibar ne-a demonstrat 
că în acest an își va recu
ceri titlul de campioană a 
țării. Cîteva rezultate la se
niori : Z. Nemeth — D. Mo- 
canu 6—7, 6—3, 6—2, T. 
Ovici — P. Almăjan 6—2, 
6—0, T- Marcu — A. Balogh 
6—1, 6—0, I. Sântei — Iudith

FAVORIȚII
Dibar 6—1, 6—1, D. Hără- 
dău — G. Neacșu 6—3, 3—6, 
7—5, V. Sotiriu — C. Hără- 
dău 6—3, 6—4, I. Kerekeș — 
A. Viziru 6—3, 6—2, V. Mar- 
cu — N. Mirea 6—2, 6—4 ; 
juniori: L. Bucaresti — N. 
Orășanu 2—6, 6—5, 6—5, C. 
Popescu — C. Barbu 6—5, 
3—6, 6—2, IX Soare — I. Mi
liari 6—1, 6—1, M. Breazu — 
I. Ecsy 4—6, 6—5, 6—3, C. 
Curcă — L- Soare 6—3, 6—1, 
F. Manea — Ii. Bucaresti 
6—5, 4—6, 6—2, G. Radu — 
I. Schenchenstein 4—6, 6—2, 
T. Marcu — 11. Borbely 6—1, 
6—0.

de 
se

jocu- 
finețe 
Toma 
unul 
titlu.

Iu-

S. IONESCU

INTRE IGLS, CERV1N1A Șl SAPPORO
fVrmar» din pag. I)

sortii (cum a fost cazul la 
bobul de două persoane, unde 
am plecat ultimii la prima 
manșă) mai poate fi compen
sat. cind concursul se dispută 
normal, în 4 manșe. Furtuna 
care a determinat anularea 
ultimelor două cred că ne-a 
împiedicat să terminăm pe 
locul pe care îl meritam, ba 
„4“ a intervenit, de aseme
nea. o scurtare. Păcat.

UN VIRAJ BUCLUCAȘ

— Ce a avut deosebit 
curba .,Bianca", botezată 

‘ la Cervinia curba „Nera“, 
adică neagră, după nume
roasele răsturnări și acci
dente pe care le-a pro
dus 7

— Cred că aici există o 
greșeală de construcție. Era 
aproape imposibil să găsești 
pe acest viraj o traiectorie 
cu adevărat bună. Nu pot fi 
puse doar pe seanța greșeli
lor de conducere toate acci
dentele.

— Dar noul bob încer
cat ?

— Fără îndoială, construc
torul Podar ne-a dat un ma
terial bun. El trebuie. însă, 
adaptat echipajului nostru. 
Si aceasta cere timp. De a- 
ceea, la 
folosim 
bob.

Ajunși 
discuției 
noștri, 
ne-a pus la dispoziție cîteva 
citate dintr-un comentariu al 
posturilor de radio elvețiene, 
în care, după ce se subliniau 
calitățile de pilot ale lui Ion 
Panțuru, deosebit de apre
ciat pentru precizia și fi
nețea sa în conducere, se 
compara bobul său cu mași
nile de formula 1. echipate 
cu motoare de 8 cilindri, su
verane în anii trecuți, dar 
depășite în ultima parte a 
sezonului ’70 de motoarele cu 
12

cursă a trebuit să 
tot vechiul nostru

la acest punct al 
.antrenorul boberilor 
Hariton Pașovschi,

cilindri ale
ȘI ACUM

Plecați

lui Ferrari.
SAPPORO...

acum să con
curați pe pîrtia viitoarelor

ADUNĂRI IN (IUUhlII SPORTIVE

Jocuri Olimpice. Cum ve
deți această întrecere pre- 
olimpică ? Știți ceva des
pre pîrtie 7

— Știm ce știu și ceilalți 
boberi europeni, adică nimic. 
Cum, însă, pîrtia olimpică 
este nouă pentru toată lu
mea. întrecerea va fi de data 
aceasta de la egal la egal. 
Mai ales că și boburile ni 
le pun 
zatorii. 
privesc 
concurs.

la dispoziție organi- 
Iată ce mă face să 
cu încredere acest

Aici am 
trerupem 
nostru r .
pean al anului. 11 vom aș
tepta însă la întoarcerea de 
la Sapporo, unde sperăm să 
aibă succes. De altfel, 
uitat că Ion Panțuru 
colae Neagoe) a fost 
sportiv român care a 
o medalie la Jocurile Olim
pice de iarnă. Și noi, ca și 
el. dorim să vedem înfiripată 
o tradiție românească și la 
Olimpiadele albe«

fost nevoiți 
dialogul cu 
campion

să în- 
primul 

euro-

r>u am 
(cu Ni- 
primul 
cîștigat

Trei ani au trecut de cind 
sportivii, antrenorii, tehnicienii și 
simpatizanții clubului Petrolul 
Ploiești au analizat activitatea a- 
cestui club. O perioadă relativ 
scurtă, dar care a marcat, to
tuși, o cotitură evidentă în sti
lul de muncă, concretizată în ob
ținerea unor rezultate remarca
bile. Locul 3 la individual, și 4 
la echipe-popice, două locuri 5 
pe echipe și locurile 7 și 8 la 
individual, pe aparate. Ia gim
nastică (în campionatele mondia
le). șapte titluri de campioni bal
canici. două de vicecampioni la 
atletism, călărie și gimnastică. 70 
de titluri de campioni naționali, 
dintre care 30 obținute anul tre
cut, 51 de recorduri republicane 
la atletism, haltere și natație — 
iată un succint bilanț al sporti
vilor clubului petrolist, realizat 
pe parcursul a trei ani. bilanț 
care situează această unitate 
performanță printre fruntașele 
țară.

Despre toate aceste aspecte 
sportului de performanță, ca 
despre perspectivele ce se des
chid de aci înainte, s-a discutat, 
zilele trecute, cu prilejul adună
rii generale a activului de bază 
al clubului Petrolul. Este plăcut, 
desigur, să constat! angajamen
tul total al tehnicienilor care 
conduc destinele unui cTub ce se 
vrea fruntaș, 
„lupta pentru 
în prim plan, 
secții a fost, 
rodnică, ceea 
în evidenta 
încă din 1969, ..
sacrați și de perspectivă. Tn baza 
performanțelor realizate anul tre
cut, 7 dintre aceștia au fost no
minalizați pentru J. ~ ”*
(3 la gimnastică, cîte 
haltere și lupte, doi la fotbal). 
Cam puțin — totuși — pentru 
clubul ploieștean ! De consemnat 
faptul că în ultimii doi ani an
trenorii au dovedit o mai mare 
preocupare pentru promovarea 
loturile echipelor de seniori 
unor tineri care s-au impus 
tenției. cum sînt Viorel Neagoe, 
Adriana Ioniță (atletism), Rodica 
Lazăr, Leoutina Toncu, Mioara 
Botesctb Gabriela Ionescu (gini-

nastlcă), Aurel Ghergu, Florin 
Morărescu, Petre Marcel (ciclism), 
Traian Barac, Constantin Carapa
cea (lupte). Gheorglie Pop, Ște
fan Georgescu (volei), Dumitru 
Unchiaș, Vasile Cozarek (fotbal). 
De asemenea, de remarcat grila 
sporită I 
secții a 
provenind 
sportivi al

pentru încadrarea în
15 antrenori calificați 

din rîndul foștilor
clubului.

*

de măsuri pentru pe

de 
pe

ale
Si

și a cărui deviză, 
calitate", se află 

Activitatea celor 15 
cu mici excepții, 

ce a impus luarea 
loturilor olimpice, 
a 14 sporilvi con-

o. din 1972 
unul Ia

în
a

a-

Ir. planul 
rioada 1971—1975 s-a hotărît îm
părțirea celor 15 secții în două 
grupe. Firește, sînt ramuri spor
tive, ca atletismul, gimnastica, 
natațla șl. bineînțeles, fotbalul? 
care necesită eforturi materiale 
susținute. Ni se pare, totuși. ■ că 
îmoărtirea celor 15 secții în gru
pele A și B lezează de la bun 
început pe acestea din urmă, cu 
atît mai mult cu cît printre ele 
sînt sporturi cu tradiție, ca bo
xul, ciclismul, șahul și scrima. 
Plasarea acestora în grupa se
cundă 'nu va stimula în orice 
caz. pe sport! zii și pe antrenorii 
respectivi. Se știe eă boxul, la 
Ploiești, are o veche tradiție, cu 
ani în urmă aci activînd Dugilisti 
reputați, cum au fost Gheorghe 
Popescu, Ion Mihăilescu, Petre 
Popescu ș. a. Dacă în ultimii ani 
rezultatele sportului cu mănuși 
n-au mai ținut pasul eu cele obți
nute de sportivii altor județe, acest 
lucru nu se datorează numai ac
tualilor antrenori, ci și indiferen
tei cu care a fost tratat acest 
sport de către organele sportive 
locale. Despre cauzele regresului 
secției de ciclism se pot spune 
aceleași lucruri. Nici secția de 
atletism n-a reușit să se ridice 
la nivelul unui club de perfor
mantă. Este foarte posibil ca 
saltul valoric așteptat să nu se 
vadă nici de aci înainte. r>n bonă 
drontate. sublinia tov. ION BA
LAȘ. care a condus lucrările a- 
dunăril generale din partea 
C.N.E.F.S.. că va fi foarte greu 
să se obțină rezultate de valoa
re internațională, atîta timp cît 
secția de atletism este încadrată 
doar cu doi antrenori eu normă 
întreagă, care trebuie să pregă-

tească aproape 40 de atleți. Chiar 
darea de seamă prez.entată de 
tov. Nicolae Pantilie, președintele 
clubului, a criticat activitatea a- 
tletismului, datorită „slabei 
munci depuse de antrenorii care 
s-au perindat la conducerea teh
nică a secției". Datorită' lipsei 
de stabilitate a antrenorilor, a 
încadrării necorespunzătoare a 
secției, nici munca în perspectivă 
nu s-a desfășurat in condiții ac
ceptabile, în prezent majoritatea 
atlețllor formînd-o copiii și ju
niorii selecționați anul trecut. De 
altfel, la clubul petrolist se re
marcă faptul că foarte multe sec
ții dispun de un număr insufi
cient de antrenori. Jumătățile de 
măsură (ne referim aci la an
trenorii angajați cu ora) nu pot 
contribui, temeinic, la obținerea 
unui salt calitativ, mai vizibil, pe 
care-1 doresc atît activiștii clu
bului, cît și sportivii.

Asigurarea, la cel puțin 5 sec-

ții de bază, a unor antrenori cu 
o normă întreagă, se Impune cu 
tărie. Aceasta, pentru consolida
rea lor organizatorică, pentru 
îmbunătățirea selecției și a pro
cesului de Instruire. Sînt, desi
gur, temeiuri, ca reputatul club 
ploieștean să se angajeze și mei 
activ în confruntarea cu celelalte 
unități de performanță din țară, 
ca și de peste hotare. Dezvolta
rea continuă a bazei sale mate
riale, . concretizată, printre altele; 
prin construirea instalației de ilu
minat a stadionului (pînă în 1873); 
Rcoperirea a încă unul bazin pen
tru Învățarea înotului (1971). în
ceperea construcției patinoarului 
artificial, darea în folosință, anul 
acesta, a Sălii sporturilor; iată 
doar cîteva din obiectivele ce vor
Ei

ptise la disppzitia sportivilor, 
care creează, firește, obligații.

Romeo CALARAȘANU

19?0 —ANUL UNOR PERFORMANTE BUNE
LA ElfCHlOPlITERE (RA1OVA

Constructorii locomotivelor 
Diesel- electrice românești, 
membri ai clubului Electropute- 
re din Craiova, și-au ținut re
cent Conferința de analiză a 
activității pe anul 1970 și de 
desemnare a consiliului de 
conducere. A fost un moment 
prielnic de bilanț și, în ace
lași timp, punctul de plecare 
în activitatea unui nou an. 
Cum era de așteptat, sportul 
de performanță a ocupat locul 
fruntaș în darea de seamă și 
în cadrul discuțiilor. Clubul de 
unde a plecat campionul mon
dial Gh. Bcrceanu continuă tra
diția. secția de lupte fiind și 
astăzi una dintre cele mai pu
ternice (antrenor Ilie 
nescu). Antrenorul 
secții — cea de scrimă — 
Paul Ghinju. se mîndrește cu 
evoluția elevilor săi. C. Duțu. 
D. Podeanu. A.
Bunea, L. Isailă, sportivi care 
furnizează elemente valoroase

Mari-
unel alte

Cărămidă, M.

loturilor reprezentative de spa
dă de seniori și tineret. Au 
fost scoase în evidență și re
zultatele bune obținute de spor
tivii secțiilor de atletism, rug
by, box, judo. S-a ajuns la 
concluzia unanimă că loturile 
de volei, gimnastică și fotbal 
au nevoie de un sprijin imediat, 
întrucit de mai multă vreme 
ele se zbat în mediocritate.

Pentru a veni în ajutorul 
sportivilor, conducerea clubului 
s-a ocupat de crearea unor con
diții optime de pregătire. Tn 
primăvară se vor da în folQsin- 
ță grupul social și baza spor
tivă.

Conducerea clubului s-a an
gajat ca în anul 1972 să aibă 
un număr de 311 sportivi nomi
nalizați. dintre care 2 să devi
nă maeștri ai sportului. 24 să 
obțină categoria I. iar 99 ca
tegoria a ii-a.

Șt. GURGUI 
corespondent
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Brașovenii vor susține
olimpică a Greciei
4 meciuri amicale • Printre

STEAGUL ROȘU JOACA AZI IN GRECIA
•ț adversare — echipa

ATȘNA, 3 (prin telefon, de 
la trimisul ziarului „Drum 
Nou" din Brașov). în vederea 
meciurilor pe care urmează 
să le susțină aici' în Grecia, 
fotbaliștii de la Steagul roșu 
Brașov și-au continuat antre- 
nameptele cu intensitate. 
După o duminică deosebiv de 
fructuoasă în pregătire, luni, 
întregul lot a luat parte la 
ședințele de pregătire care 
au avut loc pe stadionul Ka- 
raiskakis. La antrenamentul 
de .dimineață, al cărui obiec
tiv principal l-a constituit 
îmbunătățirea vitezei jucăto
rilor, din păcate, 
suferit o ușoară 
musculară și va absenta din 
formație, la primul meci pe 
care echipa sa îl va susține 
alei. în rest, întregul lot se 
simte bine și este apt pen
tru pregătiri, astfel că antre
norul Valentin Stănescu are

ACTUALITĂȚII

Gyorfi a 
întindere

posibilitatea să-și verifice 
toții elevii.

In privința programului 
jocurilor, s-a stabilit că bra
șovenii vor susține 4 întîlniri 
amicale. Iată, de altfel, acest 
program: joi 4 februarie 
(n.r. azi), Steagul roșu va e- 
volua în localitatea Larissa, 
in compania echipei locale; 
duminică 7 februarie, va e 
volua la Pirgos, iar luni, 8 
februarie, la Patras, unde va 
întilni echipa divizionară A 
din acest oraș. In sfîrșit, 
miercuri 10 februarie, la A- 
tena, Steagul roșu va avea . 
ca adversară, intr-un meci ce 
se anunță interesant, echipa 
olimpică a Greciei.

După aproape trei săptă- 
mîni de pregătiri și jocuri a- 
micale, fotbaliștii de Ia Stea- ' 
gul roșu se vor reîntoarce 
în țară în ziua de 12 febarua- 
rie.

Alexandru DINCĂ

PLANURILE DE PREGĂTIRE ALE LOTURILOR OLIMPiC
Șl DE JUNIORI AU FOST PREZENTATE

COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR
• 22 DE JUCĂTORI ÎN LOTUL OLIMPIC, 26 ÎN CEL DE JUNIORI • BORUSSIA MONCHENGLADBACH 'PRINTRE PROBABILII AD
VERSARI Al „OLIMPICILOR" • CORNEL DRĂGUȘIN îl VA URMĂRI LA LUCRU PE FOTBALIȘTII ALBANEZI

CENTRALIZATA A ECHIPEI NAȚIONALE DE JUNIOR! ÎNAINTEA CALIFICĂRILOR
• PREGĂTIRE

START ÎN CUPA
„SILVIU PLOIEȘTEANUL

Ieri dimineață a avut loc 
la sediul F.R.F. o ședință de 
lucru a Colegiului central 
al antrenorilor, în cadrul 
căreia au fost expuse și dis
cutate planurile de pregătire 
ale loturilor olimpice și de

CERCUL NU S-A ÎNCHIS...I

• „Mi-ai făcut copilul de ris. L-ai acuzat de beție../' •

a fost un meci pierdut!

Ci imagine scumpă lui

■>v?

Coman, surprinsă la cel mai bun meci al carierei lui, 
R.D.G.—România...

•
Mult timp n-am vrut să scriu 

reportajul acesta.
Mi-a fost — poate — teamă, 

m-am îndoit de soarta lui, în- 
gereînd să aflu cită parte de 
Vină — dacă se poate vorbi de 
Sșa ceva — a fost a mea, cită 
a"fost a lui... N-am aflat nici
odată.

Qri de cite ori condeiul mă 
Îndemna, să-mi aștern gîndu- 
rile pe bîrtie, îmi aduceam a- 
mînte de cuvintele tatălui lui 
Coman, înfundate și grele, ur- 
mărindu-mă ca un blestem : 
„Mi-tai făcut copilul de ris ! 
L-ai» acuzat de beție in gura 
mare ! De ce ?“

Zilele trecute s-a împlinit un 
an de la reportajul cu pricina 
intitulat -„Narcis Coman, ne 
auzi ?” —r și fila din calendar 
m-a determinat parcă să scriu 
rândurile ce urmează, cu tot 
riscul de a trezi niște resenti
mente, de a scormoni niște 
răni.'..

Dacă intr-adevăr am făcut-o, 
n-a fost

E-am revăzut de curînd, la 
..Ghencea", printre noii săi co
legi, jucătorii de la Steaua.

Nu se antrena. Acuza o du
rere de mușchi, urmarea unei 
„rupturi" mai vechi, datind din 
1967, de la meciul cu R.D. Ger
mană.

v — Era la 18 noiembrie, n-am 
să uit niciodată. Trecuseră cî- 
teva minute de joc și Pantzau 
m-a lovit cu genunchiul. .. Ni
meni n-a văzut, poate nici n-a 
vrut_ să ’ mă lovească dar am 
simțit că-mi ia foc piciorul ! 
Așa am jucat pînă la sfirșit, 
deși cînd atingeam pămîntul

juniori, ambele aflate, în 
momentul de față, înaintea 
unor importante obiective 
competiționale: calificările
pentru .1.0. de Ia Munchen 
și, respectiv, pentru turneul 
U.E.F.A,

în lipsa antrenorului prin
cipal, Valentin Stănescu (a- 
flat cu echipa Steagul roșu 
într-un turneu ‘ ~
planul „olimpicilor' 
prezentat de Cornel Drăgușin, 
antrenor secund. în vederea 
unei cît mai frumoase com
portări la primul joc cu Al
bania, din 18 aprilie a.c., 
planul prevede patru acțiuni 
bine distincte. Astfel, între 
15 și 17 martie, componenții 
lotului vor fi convocați la 
București, unde vor fi supuși 
unei prime verificări a gra
dului de sănătate și a nive
lului de pregătire. Tot cu 
acest prilej, antrenorii vor 
expune ideea de joc a echi
pei, precum și pe cea a 
adversarului care — la ulti
mele evoluții — a fost ur
mărit de tehnicieni români. 
Miercuri, 17 martie, Iotul o- 
limpic va susține un joc (în 
care șe va urmări omogeni
zarea pe cupluri și linii) în 
compania unei formații de 
divizia A. „1.1 “-le care va în
cepe partida va fi aleg din 
următorii jucători: portari : 
CONSTANTINESCU (Dinamo 
București), GHIȚÂ (Sport 
club Bacău); fundași dreap
ta : CHERAN (Dinamo Bucu
rești), IVANCESCU (Steagul 
roșu) ; fundași centrali dreap- 

(Petrolul), OL- 
Argeș); fun- 

stîtiga : VLAD 
ȘTOICESCU 

Ieși); fundași 
(Rapid), 

mijlocași

în Grecia), 
■“ a fost

Temă de meditație

voia mea.
★

e prea cunoscută, ca 
Ia comentarii mai am-

‘ Istoria 
să invite ___ ____
ple : suspendat de Dinamo pen
tru abateri repetate de la dis
ciplină (citiți beție 1), Narcis 
Coman — cei căruia ursitoarele 
fotbalului îi preziseseră o ca
rieră incendiară, grație unor 
calități și unui talent dincolo 
de «orice dubiu — a luat dru
mul orașului natal.

Se părea că prin asta cercul 
s-a inchis.

Plecat din anonimat, după ce 
lăsase in urmă-i o dîră lumi
noasă — 9 meciuri în poarta 
echipei naționale — Narcis Co- 
rnan revenea în anonimat, la 
numai 25 de ani.

Viața fusese pentru el o 
simplă joacă.

credeam că se crapă sub 
mine...

L-am întrebat cum de-și a- 
duce atit de bine aminte ziua 
meciului, și a dat din cap par
că a compătimire, umezindu-și 
buzele arse, plecindu-și ochii :

— Acela a fost cel mai bun 
meci din viața mea. Așa ceva 
n.u se uită...

A dispărut cîteva 
poi s-a întors ceva 
cu ochii zîmbitori. 
că se simte bine la 
toată lumea se poartă frumos 
cu el, că a găsit noi prieteni. ..

I-am adus aminte că la fel 
a vorbit și cînd s-a transferat 
la Dinamo, și că din toată po
vestea aceea cu cocoșul roșu 
nu s-a ales decit praful.

La început, n-a înțeles sau 
s-a prefăcut că nu înțelege. A- 
poi, m-a privit pieziș, cu uită
tură rea :

— Pe vremea aia stăteam 
mai mult prin cîrciumi.

— Și-acum ?
Nu mi-a răspuns nimic, 

tăcere incăpăținată, amară.
I-am privit ochii întunecați 

și triști, incercînd să caut aco
lo răspunsul care-mi lipsea. Nu 
l-am găsit. In ochii lui trăia 
doar o mare tristețe, profundă, 
din acelea pe care nu le poți 
citi decit in ochii celor învinși. 
Am vrut să-l mai iscodesc, dar 
vorbele mi s-au poticnit, pen
tru că în clipa aceea am înțe
les — suflet lingă suflet — că 
discuția nu poate ajuta la ni
mic, am înțeles că a insista pe 
marginea durerii lui devine cu
rată nebunie...

— Acum nu mai beau. Vreau 
să apăr. Vreau să fiu fericit — 
mi-a spus într-un tîrziu.

— Ce înseamnă fericirea ?
A întors capul undeva, spre 

dreapta.
— Fericirea înseamnă aplau

ze. Și mai înse.amnă să te în
țeleagă cineva.

— Și nu te-a înțeles ni
meni ?

— Mult mai puțini decit 
m-au lovit ! Mulți m-au lovit, 
poate fără să vrea. .. La urma 
urmei, nu prea s-a tinut feri
cirea de capul meu. Pînă și cel 
mai bun meci al vieții mele, 
cînd mii de oameni mi-au dă
ruit aplauzele lor, a fost un 
meci pierdut. Deh... poate că 
n-a depins decit de mine, nu-i 
așa ?

A terminat. Aș fi vrut nu
mai să-i spun că dacă nu în
totdeauna sintem noi înșine vi- 
novați de o înfrîngere, atunci 
numai de noi depinde — cu si
guranță — să transformăm un 
bănuit eșec într-o izbindă cer
tă.

Pe terenul de fotbal sau aiu
rea. ..

O

tu: BADIN 
TEANU (F.C. 
dași centrali 
(F.C. Argeș), 
(Politehnica 
stînga: CODREĂ
VIGU (Steaua) ;
dreapta : SÂLCEANU (Dina
mo București), PESCARU 
(SteaguJ roșu): mijlocași stîn
ga : COJOCARU (C.F.R. Cluj), 
Dl'NCUȚA (Petrolul); extre
mă dreapta : NASTURESCU 
(Rapid), PANA (Sport club 
Bacău); înaintași centrali 
dreapta : CARAMAN (Farul), 
CUPERMAN (Politehnica 
Iași); înaintași centrali stîn
ga : OPREA (Farul), LUPU-. 
LEȘCU (Politehnica Iași); 
extreme stînga : FL DUMI
TRESCU (U.T.A.), GYORFI 
(Steagul roșu).

A doua convocare a Iotu- 
. lui.,va avea loc. an perioada 

29—31 martie, cînd elevii 
antrenorilor Valentin Stănes
cu și Cornel Drăgușin vor

susține, la 31 martie, un joc 
cu o echipă de club din 
R. F. a Germaniei (probabil 
Borussia Monchengladbach, 
liderul actual din prima ligă 
vest-germapă), sau Iugoslavia. 
De altfel, tratativele pentru 
contractarea unei formații 
străine, care să servească 
drept sparing-partener olim
picilor noștri, sînt în curs ; 
în ultimele zile s-a mai ivit 
o ofertă și din partea echi
pei naționale a Greciei, care 
și-a exprimat dorința să în- 
tîlnească prima noastră re
prezentativă. întrucît, însă, 
obiectivele lotului A — pen
tru perioada mai sus aminti
tă — sînt cu totul altele, 
F.R. Fotbal va propune, se 
pare, ca adversar pentru 
echipa Greciei lotul olimpie.

A treia acțiune este prevă
zută pentru zilele de 3—5 
aprilie, la Galați, localitate 
care va găzdui, de altfel, 
prima manșă a meciului cu 
Albania de la 18 aprilie. 
Verificarea, un fel de repeti
ție generală, se va efectua tot 
într-un joc cu o echipă străi
nă, desigur una din cele 
amintite mai sus, cu care se 
duc tratative.

In sfîrșit, finisarea pregă
tirilor în vederea jocului cu 
Albania se va efectua între 
12 și 18 aprilie. Pentru a-i 
observa la luoru pe fotbaliș
tii albanezi, antrenorul Cor
nel Drăgușin va pieca sîmbă- 
tă la Tirana împreună cu 
jucătorii echipei „U“ Cluj, 
care vor susține in această 
localitate cîteva meciuri.

Pentru ca echipa națională de 
juniori (a cărei pregătire de

Ultimele
formare din png. J)

Cluj, C.F.R. Cluj, Sport Club 
Bacău, Steaua șt Rapid — în 
zilele de 2 si 3 martie.

La U.T.A. și C.F.R. 
șoara — in zilele de 2, 3 
4 martie.

La Petrolul — in zilele 
3 și 4 martie.

O importantă acțiune 
altfel, prima de acest 
este aceea care va fi 
prinsă în zilele de 1 
martie, cind va avea Ioc IN-

Timi- 
și
de
de

timp de 21 de
21. XII. 1970 —

bază s-a făcut 
zile, în perloda
11. I. 1971) să evolueze în pleni
tudinea forțelor la meciurile 
Oficiale cu Turcia (21 martie 
— acasă, 10 aprilie — în de
plasare) și Bulgaria (23 
martie — în deplasare, 
4 aprilie — acasă), an
trenorii Constantin Ardeleanu 
și Vasile Zavoda au întocmit 
un plan de instruire centrali
zată. după cum urmează : în 
perioada 20—28 februarie se 
va urmări traducerea în prac
tică a concepției de joc, iar 
între 14 martie — 11 aprilie se 
va trece la desăvârșirea pregă
tirii fizico-tactice și se vor 
pune la punct toate problemele 
speciale legate de jocurile de 
calificare. In momentul de față, 
lotul de juniori are următoa
rea alcătuire : PORTARI :
Bucaru (Metalul Buc.). Costaș 
(Polit. Iași), Mocanu (Steaua), 
Hîrzoiu (Univ. Craiova) ;
FUNDAȘI : Dobrău (Dinamo 
Buc.), Metcescu (Metalul Buc.), 
Anghclini (Steagul roșu). Sma- 
randache (Univ. Craiova), 
Sandu Gabriel (Dinamo Buc.), 
Micloș (Steaua), Ciocârlan (Me
talul Aiud), Ciucă (Rapid Buc.), 
Schepp (U.T.A.), MIJLOCAȘI: 
Ilonose (Univ. Craiova). Biilii- 
ni (A.S.A. Tg. M.), Dăniiă (Po
lit. Iași), Dumitriu (Prog. Buc.), 
Ion Ion (Steaua), Iordan (Ra
pid), Iovănescu (Steaua) : ÎNA
INTAȘI : Helvei (Victoria Că
rei). Bataeliu (Dinamo Buc.), 
Sandu Mircea (Prog. Buc.), 
Aelenei (Steaua), Cojocaru . 
(Prog. Brăila), Năstase (Prog. 
Buc.).

Antrenorul federal Constan
tin Ardeleanu a comunicat, în 
cadrul ședinței, și componența 
lotului de juniori, de perspec
tivă, pe care o vom publica 
intr-unui din numerele noastre 
viitoare.

Divizionarele A, B, și C din 
județul Brașov iau astăzi 
startul în prima ediție a „Cu
pei Silviu Ploieșteanu", -com
petiție inițiată de către co
misia județeană de fotbal 
care urmărește intensificarea 
pregătirilor pentru reluarea 
campionatului.

Etapa inaugurală progra
mează azi următoarele jocuri; 
SERIA I: Chimia Oraș Vic
toria — Tractorul Brașov, 
Steagul roșu—Carpați Brașov; 
SERIA a II-A: Colorom Co- 
dlea — Metrom Brașov, Chi
mia Făgăraș — Torpedo Zăr- 
nești.

După cum se știe. Steagul 
roșu se află la pregătiri in 
Grecia și pînă la reîntoarcere 
jocurile ei vor fi susținute de 
către echipa de tineret.

C GRUIA, 
coresp. principal

AZI MECIURI AMICALE
marți noaptea, avem o 
recrudescență a iernii.

De 
mică 
Gazonul terenurilor din Ca
pitală, cu firele de iarbă, 
gata, gata să încolțească, a 
fost acum acoperit cu un. 
strat subțire de zăpadă. Si 
totuși, pretutindeni 
amicale continuă.

meciurile

sportiv 
rezerv e-

• Azi, în Parcul 
Dinamo, echipa de 
tineret a clubului bucurestean 
întîlnește, de la ora 15, p« 
Dunav Ruse, formație ce ac
tivează în prima 
Bulgariei.

divizie a

Progresul 
stadionul 

are

• Clubul sportiv 
ne-a anunțat că pe 
din str. dr. Staicovici 
Ioc, tot azi, un interesant 
cuplaj. De la ora 13,45: Pro-' 
greșul (rezerve-tineret) — 
U.R.E.M.O.A.S. (cat. Onoare), 
iar de la ora 15.30: Progresul 
(div. A)—Triumf 
tegoria Onoare 
București).

(tot din ca- 
a -orașului

Uni verși ta-• La Craiova.
tea va evolua astăzi, pentru 
prima oară în aoest sezon, 
în fața suporterilor. Partener 
de pregătire: F-G. Caracal.

acțiuni ale F R. F.
antreno- 

mijloace- 
și, fireș-

POLITEHNICA IAȘI 
S-A ÎNAPOIAT

rile de pregătire ale 
rilor, cu asigurarea 
lor tehnico-materlale 
te, cu analiza periodică a în
deplinirii obiectivelor de in
struire. in raport cu cerințele 
fotbalului internațional. Aceas
tă tematică va fi susținută de 
conf. universitar Ion Siclovan, 
iar dr. Dumitru Tomescu se va 
ocupa despre problema de bază 
în sporirea capacității fizice a 
fotbaliștilor — recuperarea.

Tot în cadrul acestei ședințe 
de instruire, tovarășii Florea 
Tănăsescu și Cornel Popescu se 
vor referi la activitatea gospo
dărească — de loc lipsită de 
importanță — din cadrul sec
țiilor, iar Mircea Sămpreanu va 
aborda unele probleme tehnico- 
organizatorice privind contrac
tarea întilnirilor internaționale.

Va urma, la 8 martie, ulti
ma consfătuire a antrenorilor 
divizionari, înainte de ridica-

rea cortinei. Se vor face apre
cieri asupra perioadei pregăti
toare. stabilindu-se, totodată, 
sarcini pentru PREGĂTIREA 
JUCĂTORILOR DIN ECHIPE
LE NAȚIONALE (A, olimpic, 
tineret și juniori).

în ajunul reluării campiona
tului. mai precis în zilele de 
15 și 16 martie, va avea loc 
și o consfătuire a antrenorilor 
centrelor de copii și juniori 
și ai școlilor sportive avînd 
ca profil fotbalul. Cu această 
ocazie, se va face analiza acti
vității centrelor în anul 1970, 
va fi luat în discuție felul cuțn 
s-a desfășurat pînă acum cam
pionatul de juniori și vor fi 
date indicații tehnico-metodice 
privind îmbunătățirea procesu
lui de instruire în aceste uni
tăți.

Un calendar bogat de ac
țiuni, care vine și el să arate 
că FOTBALUL bate la ușă...

fel — 
între- 
și 2

IXICtJ. L1KC, L.J.1CU Vel dVCd 1UC TIN- 
STRUIREA PREȘEDINȚILOR 
SECȚIILOR DE FOTBAL DIN 
DIVIZIILE A și B. Loc de 
desfășurare : sala Dinamo. Din 
tematica acestei instruiri, des
prindem : „Biroul secției de 
fotbal, organ colectiv de con
ducere și îndrumare a activi
tății fotbalistice clin cluburile 
și asociațiile sportive, nucleu de 
promovare a fotbalului nostru”, 
„Activitatea educativă, preocu
pare permanentă a biroului 
secției și antrenorilor". Tova
rășul Ion Balaș, vicepreședinte 
al F.R.F., care va dezvolta a- 
ceste subiecte, va insista asu
pra vieții de club, a caracte
rului educativ al instruirii, a 
relației ce trebuie să existe în
tre cariera sportivă, în general 
de scurtă durată, și drumul 
spre o profesiune, a vieții de 
familie ele.

Dar, desigur, obiectivul fun
damental al biroului secției de 
fotbal este EFICIENȚA IN
STRUIRII. Aceasta începe cu 
selecția copiilor și juniorilor, cu 
metodele folosite pentru a- 
ceasta, și continuă cu planu-

rezultat

Ovidiu IOANITOAIA

minute, a- 
mai vesel, 
Mi-a spus 
Steaua, că

DIN GHANA

UN SPRIJIN CONCRET ȘI CALIFICAT(Bmare clin -pag.

leri s-a înapojat în Capi
tală, pe calea aerului, venind 
din Africa, echipa Politehni
ca Iași. După cum se știe, 
fotbaliștii ieșeni au susținut 
un turneu de trei jocuri în 
Ghana, soldat cu o victorie 
(3—2 cu Cap Coast Myste
rious Dwarfs), un 
egal (2—2 cu Hearts Oak) și 
o înfrîngere (1—2 cu Great 
Olympics),

eel metodic. în acest sens, 
menționă# participarea a 
circa 400 >*le»»pr»feseri de la 
școlile sportive și din lice
ele cu program de educație 
fizică Ia cursurile centrale 
de perfecționare organizate 
i» ultimii trei ani de fede
rațiile de specialitate. De a- 
semeriea, putem aminti fap
tul că toate catedrele de e- 
ducație fizică din instituțiile 
de învățămînt superior, clu
burile 
școlile sportive, 
puri 
primesc gratuit 
material documentar pe care 
il realizează Centrul de cer
cetare științifică și documen
tare in domeniul educației 
fizice și sportului. Numai în 
anii 1969—1970 s-au realizat 
și trimis 106 periodice, din
tre care 10 destinate special 
educației fizice și sportului 
școlar, iar recent s-a elabo
rat o lucrare, de mare im
portanță pentru profesorii 
de educație fizică, referitoa
re la potențialul bimotric al 
elevilor din clasele V—VIII, 

tipărit 
lucrări 
pentru 
sportul

șportive

școlare

universitare, 
unele gru- 
profesionale 

și întregul

ganizarea competițiilor des
tinate elevilor și studenților, 
cît și la acțiunile de control 
și îndrumare a educației 
zice și sportului 
universitar.

Iată numai cîteva 
biectivele pe care 
Național pentru 
Fizică și Sport și organele sale, 
le are în vedere pentru a spri
jini școala în organiza
rea și desfășurarea educației 
fizice și a sportului, conside
rând că PRIN ACEST AJU
TOR SE INTEGREAZĂ ÎN 
EFORTUL COMUN DE ÎN
FĂPTUIRE A 
PARTIDULUI 
LUI NOSTRU ÎN 
IMPORTANT

Măsurile adoptate de Co
legiul Ministerului 
mîntului, așa cum 
arătat, prezintă o

școlar
fi- 
Și

o-dintre
Consiliul
Educație

POLITICII
ȘI STATU- 

ACEST 
DOMENIU.

colaborare 
școlare, să 
de revizu- 
organizato-

Eilitura „Stadion" a 
în ultimii ani 25 de 
cu destinație specială 
educația fizică și 
școlar, precum și peste 70 de
livrări care interesează spe
cialiștii din acest domeniu.

Pe plan organizatoric pu
tem menționa, în primul 
rînd, faptul că sarcina de co
ordonare a activității colec
tivelor, pentru educație fi
zică Șt. sport d^„ p§ ljngă 
inspectoratele școlare, în cele 
mai multe cazuri, a fost în
credințată unor profesori sa- 
lariați ai consiliilor județene, 
muîți dintre aceștia reușind 
o bună organizare a activi
tății. Specialiști ai Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport și ai organe
lor sale participă atît Ia or-

învăță- 
am mai 
deosebită 

semnificație. De aceea, CON
SILIUL NATIONAL PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT CONSIDERĂ PLA
NUL DE MĂSURI AL MI
NISTERULUI CA FĂC1ND 
PARTE DIN ACELE DOCU
MENTE DE 
DEPLINIRE 
PONSABIL.

A CĂROR IN
SE SIMTE RES-

ROLUL CONSILIILOR 
JUDEȚENE

mă- 
pen- 
sport

La aplicarea acestor 
suri, consiliile județene 
tru educație fizică și 
au un rol important, și anu
me acela de a sprijini ins
pectoratele școlare, conduce
rile de școli, cadrele de spe
cialitate, de a înțelege și de 
a acționa în sensul impor
tanței oe se acordă astăzi 
acestei activități. în acest 
sens, consiliile județene pen
tru educație fizică și sport 
vor trebui ca, într-o perfec-

tă înțelegere și 
cu inspectoratele 
sprijine acțiunea 
ire a structurii 
rice a școlilor sportive și li
ceelor cu program de edu
cație fizică existente. Se va 
avea în vedere menținerea 
Șau înființarea 
secții, numai în funcție de 
existența unei baze materia
ls corespunzătoare, a cadre
lor cu calificare superioară, 
de perspectivă de dezvoltare 
a acestor secții raportată Ia 
activitatea cluburilor sporti
ve din localitatea respectivă, 
la tradiția existentă și la 
politica generală a dezvol
tării ramurilor de sport sta
bilită la ultima plenară a 
C.N.E.F.S.

Pentru perfecționarea ac
tivității profesorilor din a- 
ceste unități este necesar ca 
în afara cursurilor centrale 
organizate de federațiile de 
specialitate, la care vor fi 
invitați o parte dintre aceș
tia. consiliile județene să ini
țieze, în cadrul cabinetelor 
metodice, acțiuni speciale 
pentru profesorii .fe educație 
fizică și antrenorii care lu
crează în școlile sportive și 
liceele cu program special, 
în afara unor expuneri și 
lecții practice, se impun ca 
forme noi de perfecționare a 
acestor cadre studiile și ex
perimentele, înregistrările, 
testările, schimburile de opi
nii între profesorii din lo
calități apropiate sau județe 
învecinate.

unor noi

BAZE SPORTIVE PENTRU 
PROCESUL DE INSTRUIRE

Sprijinirea 
nităților de 
special a

materială a u- 
învățămînt, în 

elor de perfor-

rea acțiunii, deosebit de im
portantă, de convingere și 
antrenare a unui număr din 
ce în ce mai mare de elevi 
și studenți la practicarea e- 
ducației fizice și sportului, 
consiliile județene vor trebui 
să desfășoare un bogat pro
gram propagandistic pentru 
a determina o, opinie favo
rabilă acestei activități în 
rindul conducerilor de școli, 
cadrelor didactice și părin
ților.

să contribuie la 
condițiilor 
desfășurări

nece- 
a ac-

con-

manță, pentru asigurarea 
unor baze proprii necesare 
desfășurării procesului de 
instruire, reprezintă o sarci
nă permanentă a consiliilor 
județene. Acest sprijin poa
te fi concretizat prin acor
darea unor fonduri, repar
tizarea unor materiale sau 
prin determinarea unor fac
tori locali
realizarea 
sare bunei 
tivității.

Sarcini sporite revin 
siliilor județene în aplicarea 
și a altor măsuri stabilite de 
Colegiul Ministerului Tnvâ- 
țămîntului. O atenție deose
bită trebuie acordată com
petițiilor oficiale destinate 
elevilor și studenților, as 
gurindu-se asistența tehnicu 
necesară, un climat favora
bil întrecerii corecte, precum 
și buna lor organizare, nu 
prin sfaturi, ci printr-o par
ticipare nemijlocită a co
misiilor județene pe ramuri 
de sport. Latura educativă 
a acestor competiții trebuie 
să preocupe mai mult fac
torii care concură la orga
nizarea lor. De asemenea, 
măsura referitoare la intro
ducerea gimnasticii zilnice 
pentru elevi, cu o durată de 
10 minute, trebuie bine con
cepută și pregătită, pornin- 
du-se de la ideea angrenării 
în susținerea ei a tuturor 
factorilor din școală.

La cursurile de perfecțio
nare a educatorilor și învă
țătorilor, organizate în va
canțe de către inspectoratele 
școlare, specialiștii noștri 
vor trebui să-și aducă o 
contribuție mai directă pe 
plan organizatoric, metodic 
și material.

In sfîrșit, pentru susține-

COLABORARE 
INTRE TOȚI FACTORII

Apreciind încă o dată im
portanța măsurilor stabilite 
de Colegiul Ministerului In- 
vățămîntului pentru conti
nua sporire a rolului educa
ției fizice și sportului în 
pregătirea tinerei generații. 
Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, va 
lua măsurile necesare pentru 
aplicarea planului 
solicitînd în același 
turor organelor 

sprijine efectiv și. 
aplicarea acestor 
Este de apreciat, totodată, că 
importantele măsuri preconiț- 
zate vor putea fi traduse 
integral în viață și cu apor
tul altor factori de răspun
dere, interesați în realizarea 
dezvoltării unui tineret să
nătos, cu o capacitate de 
muncă corespunzătoare 
rințelor, și în același timp 
capabil să realizeze perfor
manțe care să consolideze 
prestigiul cucerit de mișcarea 
noastră

Buna 
ganele 
cele de 
Jirea direcțiilor princioale de 
dezvoltare a educat i fizice 
și a sportului trebuie să re
prezinte o realitate, pornin- 
du-se de la ideea majoră a 
obținerii unor rezultate va
loroase în pregătirea pentru 
viață a tineretului.

adoptat, 
timp tu- 
sale să 
operativ 
măsuri.

ce-

Sportivă.
colaborare între or- 
sportive județene și 
învățămînt în stabi-

Zilele amăgitoare ale lui ianuarie au trecut, iarna rein- 
trînd în drepturile ei și punîndu-și din nou amprenta rece 
și umedă pe meleagurile noastre. Deci, și pe terenurile de 
fotbal, unde pregătirile erau în toi, în vederea reluării cam
pionatului. Dar jucătorii nu s-au speriat. La gîndul că primă
vara e totuși aproape, că tribunele .îi așteaptă, ei se antre
nează cu aceeași însuflețire, așa cum ne-o dovedesc, in foto
grafia de față, fotbaliștii din echipa T.M.B. (fostă Sportul 
muncitoresc).

Foto : Vasile BAGEAG

LOTO-PRONOSPORT
AUTOTUR1SME LA ALEGERE IN LUNA FEBRUARIE
Și în luna februarie con

tinuă — săptămînal — atri
buirea de autoturisme la a- 
legerea câștigătorilor la toate 
concursurile și 
nuite.

Participanții 
luna februarie 
o bogată și variată listă de au
toturisme care cuprinde ur
mătoarele mărci 
MOSKVICI 408 cu 
rie 412 (57,700 
CIA 1100 (55.000 lei), MOSK
VICI 408 cu 4 faruri și ra
dio (54.700 lei), SKODA S. 
100 (53.090 lei), FIAT 850
(45.800 lei).

Participînd la tragerea Loto 
de mîine, puteți obține autotu
risme la alegere și premii 
bani.

tragerile obiș-

cîștigători din 
au la dispoziție

și valori : 
carose- 

lei), DA-

în

NUMERELE EXTRASE
I.A CONCURSUL 

PRONOEXPRES NR. 5 DIN 
3 FEBRUARIE

EXTRAGEREA I : 40 25 28 
17 26 39. FOND 1>E PREMII : 
1.410.671 lei din care 787.036 lei 
renort categoria 1. EXTRAGE
REA a H-a : 3 31 15 9 32 
FOND DE PREMII : 646.692 lei 
din care 79.546 lei report cate
goria A.

FOND GENERAL DE PRE
MII : 2.957.363 lei din țarc
866.582 iei report.

Plata premiilor va începe 
în Capitală de la 11 februarie 
pină la 20 martie : în țară de 
la 15 februarie pînă la 20 mar
tie 1971 inclusiv.

PREMIILE TRAGERII
LOTO DIN 29 IANUARIE
EXTRAGEREA I : Categoria 

1 : 1.1 variante a 100.000 lei ; 
a 2-a : 8.1 a 13.707 lei ; a 3-a : 
15.8 a 7.027 lei : a 4-a : 36.65 
a 3.029 lei ; a 5-a : 117.50 a 
915 lei : a 6-a : 281.90 a 394 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
226.071 lei

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria A : 1 variantă 10o/„ a 
80.885 Iei : B : 7 variante 10o/0 
a 11.555 lei ; C : 14,3 „ —
lei ; D : 18.5 a 4.372 lei; 
39.55 a 2.045 ’ ’ ~ ’
1.456 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Ca
tegoria Z : 1.608,9 variante a 
100 lei.

Premiul de categoria 1 întreg 
de la extragerea I a revenit 
participantului Crîsnic Eugen 
din Sibiu, iar premiul de cate
goria A lOo/„ de la extragerea 
a II-a a revenit participantului 
Cerăceanu Mihail din Arad.

C : 14,3 a 5.656
; E:

lei ; F : 55,55 a
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IN EXTREMIS DIN C. C. E.
!n meci retur: H.

COPENHAGA, 3 (prin tele
fon de la trimisul nostru spe
cial).
'Handbalistele de Ia Univer

sitatea Timișoara au ratat de 
puțin calificarea în semifina
lele C.C.E., pierzînd, miercuri 
seara, meciul retur cu campio- 
n'a Danemarcei, H.G. Copenha
ga cu scorul de 6—10 (4—5).
Deci,tot la o diferență de 4 go
luri, așa cum pierduseră hand
balistele daneze la Timișoara,- 
numai că aceasta înscriind mai 
multe goluri în deplasare 
(10—14) au obținut „in extre
mis". trecerea în turul următor

Dună disputarea a 30 de 
etane. în campionatul ceho
slovac de’ hochei pe gheață, 
<pe primul loc a trecut for
mația Z.K.L. Brno cu 39 p, 
-urinată de Dukla Jihlava cu 
37 p. în etapa a 30-a, fostul 
tider Dukla Jihlava a pier
dut pe teren propriu cu 2—3 
fl—0. 0—3. 1—0) în fata for
mației Slovan Bratislava.

★
CamDionatul unional de 

hochei pe gheată a progra
mat două noi partide. Echipa 
U’-S.K.A. Moscova a învins cu 
scorul de 11—6 (5—1, 6—0, 
O—5) pe Traktor Celiabinsk 
far Spartak Moscova a dis
cus pe teren propriu cu 5—4 
(2—1, 2—3, 1—0) de formația 
Sibir Novosibirsk.

G. Copenhaga „U“ Timișoara JQ-6 (5-4)!

al acestei mari competiții eu
ropene.

Firește, că o asemenea eli
minare este mai supărătoare, 
reprezentantele noastre 
ind foarte aproape 
a realiza prima lor mare 
performanță pe plan in
ternațional. Din păcate, ele au 
pierdut, această șansă din cau
za unei excesive nervozități în 
repriza secundă, a unor repe
tate greșeli de apărare și a 
lipsei de precizie și de lucidi
tate în ultimele minute ale jo
cului, cînd la scorul de 10—6 
pentru daneze, jucătoarele ro
mâne au avut mingea (min. 48 
— min. 50), dar n-au fost ca
pabile să fructifice această ex
celentă situație. Un singur gol 
înscris însemna calificareal 
Dar...

Tn prima repriză Universita
tea a jucat bine a condus chiar 
de două ori (1—0 în min. 3 și 
2—1 în min. 
facă față cu 
bine dirijate

MECIURI

fi
de

7) și a reușit să 
succes atacurilor 
de Rasmunssen.

După pauză, însă, sistemul de
fensiv al timlșorencelor, dar 
mai ales exasperantele ratării 
din atac (la acest capitol au 
„excelat" Hrivniac, Popa si 
Rigo), au determinat ca forma
ția daneză să «e detașeze trep
tat și să ajungă la un avans 
de 4 golan pe care l-a păstrat 
(eu mari emoții...) pînă la ur
mă.

Tn generai, meciul nu a fost 
prea spectaculos, ambele echi
pe abiizînd de atacuri lungi, >le 
obstrucții în apărare. Superi
oare și pe plan fizic danezele 
s-au străduit și au reușit în 
hună parte să mențină acest 
stil de joc, care le-a adus o ca
lificare pe... linia de sosire.

Punctele au fost îns ise de 
Rasmunssen (5), Sorei. ,eu (3), 
Christensen și Christiansen 
pentru H.G. Copenhaga, Met- 
zenrath (2), Popa, Rigo, Pi.șcu 
și Onofraș pentru Universita
tea. Au arbitrat V. Hautbru- 
hen și L. Van Loon, ambii din 
Olanda.

Hristacha NAUM

DE HANDBAL PE CONTINENT
In primul joc dintre repre

zentativele masculine de hand
bal ale Franței și Elveției, dis
putat la Mulhouse, victoria a 
revenit gazdelor cu scorni de 
11—8 (6—4).

La Viena, au avut loc mal 
multe 
nat.ele 
primul 
listele 
11—10 
doilea . „ 
tate : 12—12 (8-6). Partida în
tre formațiile masculine a re
venit olandezilor eu 18—16 
(9—8).

întîlnlri între selecțio- 
Austriei și Olandei. In 
meci feminin, handba- 
austriece au învins cu 
(6—5). iar cel de al 

s-a terminat la egali-

Peste 5U00 de spectatori au 
urmărit la Gdteborg tntîlnlrea 
dintre primele reprezentativa 
aie Suediei și R.F. a Germa
niei. Gazdele au condus cu 
13—9 și 14—îl (min. 52). dar 
la sfîrsft tabela 
indicat un scor 
(9—6).

Tn continuarea 
die. selecționata 
R.F. a Germaniei a jucat la 
Roenne cu Danemarca. Victo
ria a revenit la mare luptă 
echipei daneze cu 70—19 <10— 
8).

de marcaj a 
egal : 1-4—1

turneului doc 
masculină

1o
Retrospective atletice 70

0

RENATE MEISSNER

„JOC PENTRU PLĂCEREA VICTORIEI"
(Vrtnar* din pag. t)

tehnica va fi pusă la punct 
șj -fn ceea ce o privește pe 
Mihalca, trebuie să găsim 
«nai mult loc la antrenamente 
ți ‘ pentru dublu. Nora mi-a 
lăsat o bună impresie în me
ciul eu jucătoarele sovietice, 
mai ales datorită forhanduri- 
tor sale numeroase și reușite- 
in general, fetele noastre au 
fost mai active și ele fac 
eforturi ca să Joace agresiv 
ti împotriva adversarelor a- 
tacante. Acum, pregătirile vor 
fi reluate la București, con
ținutul lor urmînd să fie 
foarte consistent, tehnic șl 
fizic. Această perioadă se va 
încheia odată cu participa
rea la internaționalele An
gliei, unde vom întîlni alte 
două adversare dificile: 
Schdler și Simon, cu care 
Maria -și Nora nu s-au mai 
confruntat de mult. Apoi 
vom efectua ultimul stagiu 
de antrenament, mai mult de

acomodare tehnico-tactică. Iar 
după aceea... e 
acum să sn'in 
Intimpla".

• La citeva minute după 
succesul în fața Zoei Rud
nova, Maria Alexandru a fost 
supusă untd adevărat foc 
concentric de întrebări din par
tea numeroșilor ziariști pre
zent! Ia Ostrava. Astfel, ea 
a fost întrebată cum de reu
șește să se mențină de atjția 
ani printre fruntașele aces
tui sport si cum a putut să 
facă fată asaltului genera
ției mai tinere, ’’rin inter
mediul Ellei Con stan fin eseu 
(care a făcut și oficial de 
translatoare). Maria a spus 
că singurul secret al longe
vității ei în performantă este 
pregătirea continuă, fără nici 
o întrerupere. O altă între
bare adresată campioanei Ro
mâniei s-a referit la scopul 
pentru care ea practică te
nisul de masă ca sport de 
performanță 1 este cumva

prea devreme 
ea «a va mai

BASCHET MASCULIN

tentată de călâterî’la n»me- 
roase, de faptul cS are oca
zia să cunoască atîta 
să lege noi prietenii ? 
punsul Măriei a fost 
piu i „Performanta, 
mine, no înseamnă 
decît cucerirea 
pentru aceasta 
victorie*.

• Ungurii au 
adevărată revelație a indivi
dualelor (după ce la echipe 
nu se văzuseră) i trei titluri 
cîștigate, iar finala de simplu 
masculin disputată fn fami
lie.

• Tn schimb. Iugoslavii (cu 
cei mai buni oameni) 
moskov au recnl tat 
geri după înfrîngeri.

• Luptă formidabilă in sco
pul selecționării în team-ul 
cehoslovac pentru Nagoya. 
Cele patru locuri sînt asal
tate de șase jucători de va
lori apropiate » Orlovski, Tu- 
rai, Kunz, Stanek, Kolarovici 
și Miko. Doar Orlovski este 
sigur pină acum de postul 
de titular.

• Deși au concurat la o 
valoare' bună, primele pa
tru „europene", Alexandru, 
Rudnova, Vostova, Grinberg, 
pot atinge cote superioare în 
Japonia.

Meea lansată acum doi iul de 
către Jan Poppr, cunoscutul spe
cialist In atletism al cotidianului 
„Ceskoslovenski Spore" a prins 
rădăcini șl astfel, ancheta ce-și 
propune alcătuirea unul elas»- 
ment anual al celor nul buni

tori al trofeului „pantoful de aur" 
pentru sezonul 1970 au fost de
semnați Jean Claude Nallet 
(Franța) și Renate Meissner 
(R.D.G.).

Misiunea celor 141 de specialiști 
22 de țări europene care și-audin

lume,
Răs- 
stm- 
după 

altceva 
victoriei. Eu 
joc, pentru

constitui» •

și Go~ 
tntrfn-

r
CEI MAI BUNI ALERGĂTORI Al EUROPEI IN 1970

BAKBAJI

anchetă neavțnd astfel la inde
nting criteriul care l» primele 
două ediții «• arătase determi
nant. Putem susține fără urmă 
de dublu veridicitatea rezultatelor 
finale ale referendumului ce! pu
țin tn ceea ce-i privește pe clst!- 
gătoril trofeelor. Atît Nalta* cit și 
Meissner au dominat clar cîto 
două probe eu rezultata foarte 
bune.

Atletul francez a întrunit marea 
majoritate a voturilor, avind un 
avans substanțial față de al doi
lea clasat, Evgbenl Arzanov 
(U.R.S.S.), pe care îl considerăm 
revelația anului. Arzanov n-a 
pierdut nici o cursă de 800 m în 
întregul sezon, lnvlngtndu-1 cate
goric pe toți fruntașii europeni 
ai probei. Pe locuj trei, lan Ste
wart (Marea Britanle), autorul 
unul record european de 5 ooo m, 
dar al cărui sezon s-a limitat 
doar la cursa din cadrul Jocurilor 
Commonwealth-ulul. Performan
ța noului recordman continental 
la 1500 m — Jean Wadoux — 
3:34,0 l-ar fl dat dreptul să spere 
la un loc pe podium, dar el a 
fost învins în întrecere directă 
de mal mulți atleți (Norpoth, 
Arese etc.». Al cincilea clasat — 
Guy Drut — n-a pierdut decît tn 
fața americanilor sl se pare că 
va revendica locul liber lăsat de 
Ottoz în fruntea hurdtar-ilor din 
Europa. Valeri Borzov (URSS) 
ar fi ocupat cu siguranță un loc 
mal bun, dar numeroasele acci
dentări l-au fragmentat evoluția. 
Deocamdată, el rămîne singura 
speranță europeană într-o meda
lie olimpică In proba de 100 m.

La femei, recordul mondial al 
Renatel Meissner a cîntărit mai 
greu decît cele ale greu 
bilelor Karin Balzer și 
Suknîevicz. Credem că 
a fost „ordinea triplă", 
de aproape toți cei care 
puns la anchetă, întrucît _ .____
clasată are cu trei sute de puncte 
mal puțin. De remarcat că in 
primele cinci tocuri găsim patru 
atlete din R.D. Germană, lucru 
ce ne reamintește maniera în 
care această țară a ciștigat ,.Cu
pa Europei". Valeria Bufanu o- 
eupă locul 14 șl. cu siguranță ar

JEAN-QtsAWDE NAEDET
separa- 
Tereza 
aceasta 
indicată 
au răs- 
a patra

fl intrat In primele zece locuri 
ale clasamentului dacă forma din 
noiembrie ar fl fost atinsă cu 
două sau trei luni mai devreme.

Simbolicul „pantof de aur" va 
fl acordat merituoșilor cîștigători 
în luna mai, la Ostrava, cu prile
jul unul concurs la care vor par
ticipa mulți atleți din cei care 
figurează pe locurile de onoare 
el« e.nehetel.

Vladimir MORARU

1. Jean Claude Nailet <Fr.) î «00 m tt.Z 1" ;
2. Evgheni Arzanov (U.R.S.S.) 800 m, 1:45,5,
3. lan Stewart (M. Britanle) 5000 m, 13:22,8, R.E.,
4. Jean Wadoux (Franța) 1500, 3.34,0 RE șl 5000 m
5. Guy Drut (Franța) 110 mg, 13,3,
6. Francesco Arese (italia) 1500 in, 3:38,7
7. Valeri Borzov (U.R.S.S.) 100 m, 10,3 și 200 m 20.S
8. Ronald Hill (M. Britanle) maraton
3. Jose» Plachy (Cehoslovacia) 800 m 1:45,9

10 Mlhsll Jelev (Bulgaria) 3000 m ob. 8:29,4

<5,1 șl 400 m.g.
934 

13:28,0 614

48,6 1210,5

C. E. de patinaj artistic

TREI PERECHI SOVIETICE
FEMEI PE PODIIiniJL

I. Renato Meissner (R.D.G.) 100 m 11,0 R.M.E. șl 800 m 82,7
1298 p 
1185 p 

200 mg
25,8 R.M.E. lOSd p

4. Gunliild Hottmeistfir (R.D.G.) 800 m 2:01,8 si 1500 m 4:153

2. Karin Balzer (R.D.G.) 100 mg 12,? R.M.
3. Tereza Suknlevlcz (Polonia) 100 mg 12,7 R.M.E. șl

5. Karin Burnelalt (R.D.G.) 800 tn 2:02,2
6. Maria Sykora (Austria) 400 ni 52.6 șl
7. Cristei Frese (R.F.G.) 400 m 52,4
8. Ingrid Micktar (ll.I-.G.) 100 m 113 Și
9. Colh-ite Rflsson (Franța) 400 ru 523

to. Armelln Jahns (R.D.G.) 100 m« 12.9 Și

14. Vaier!» Butanu (Romania»

continent începa 
prestigiul tradl- 
edițil ai căror 
Dave Hemery 

(Marea Britanle) șl Irena Kirs- 
zenMeln (Polonia) în 1968 și Mi
hai) Jelev (Bulgaria) și Nicoie 
Dnrin. (Franța) în 1969, clșiăgă-

atargstori de pe 
•0 doblndeascS 
țtal. După două 
laureațl au fost

țl 1500 m 4:12,2
80U m 2:01,0

800 m 23,3

100 mg 12,S Șl 2110 mg 25,9 117 n

în recenta 
dificilă anul 
unei ierarhii

: Au. fost definitivate datele 
turneelor de calificare pen
tru campionatul european de 
baschet masculin, care va a- 
vea loc în luna septembrie 
în R.F. a Germaniei. Cele 24 
de formații participante au 
fost împărțite în 5 grupe:

ANKARA. 26—30 mai: 
Turcia, Iugoslavia, Finlanda, 
Austria, R.A.U.;

.LE MANS, 30 aprilie—3 
mal: Franța, Cehoslovacia, 
Grecia, Scotia, Elveția:

KATOWICE. 19—23 moi: 
Polonia, Ungaria, ROMANIA, 
Danemarca, T. Galilor

GAGLTARI, 29 mal.
. iunie: Italia, Bulgaria, 
gia, Anglia, Albania;

TEL AVIV,
Israel, Spania, 
landa.

Reamintim că primele două 
clasate din fiecare grupă se 
vor califica pentru întrecerile 
din toamnă.

16—18
Suedia,

- 2 
Bel-

mai:
O-

ULTIMELE REZULTATE DE LA WIJK AAN ZEF

exprimat sufragiile 
anchetă a fost mal 
acesta, ln stabilirea 
în atleiism trebuie avute în ve
dere atît performanta (sau per
formanțele) cifrice obținute de 
sportivii respectivi, cit. șl locu
rile ocupate în concursurile in
ternaționale de importanță majo
ră aie anului. Or, acestea (Jocuri 
Olimpice, Campionate europene) 
hu lipsit în 1970, participant!! la

La Zurich au continuat în
trecerile probei masculine din 
cadrul C.E. de patinaj artis
tic prin desfășurarea figuri
lor impuse. Prezentîndu-se 
într-o formă excelentă, pati
natorul cehoslovac Ondrej Ne- 
pela s-a instalat autoritar în 
fruntea clasamentului, asigu- 
rîndu-si un avantaj substan
tial pentru obținerea victo
riei. El este talonat de spor
tivii sovietici Cetveriuhin și 
Volkov, care au impresionat 
de asemene-a prin acuratețea 
execuțiilor pe gheată. Iată, 
de altfel, clasamentul pro
bei după cele 6 figuri i

7. Ondrej Nepela (Cehoslo
vacia) 9/1164,6 p. 2. Serghei 
Cetveriuhin (U.R.S.S.) 18/1118,2 
p. 3. Serghei Volkov (U.RS.S.) 
27/1094,8 p. 4. Jan Hofmann 
(R.D.G.) 42/3048,7 p. 5. Guenter

lAUREATILOn
Ander-l (Austria) 47/1041
6. Haig Oundjian (Anglia) 
52'1031,7 p. 7. Iuri Ovcinikov 
(U.K.S.S.) 66,5/lQJl,8 p. 8.
Jacques Mrozek (Franța) 
80'997,6 p. Reprezentantul ță
rii noastre, Gh. Fazekaș, o- 
cupă locul 19 cu 1661923,9 p;

Primul titlu european a 
fost atribuit aseară perechii 
sovietice Rodnina — Ulanov, 
care a fost urmată de Smir
nova — Suraikin (U.R.S-S.) 
și Karelina — Proskurin 
(U.R.S.S.).

TELEX

p;

HAGA, 3 (Agerpres). — In 
cadru] festivalului șahist de 
la Wijk aan 
s-au 
nee 
cite 
pînd 
nee 
cupat locul 3 cu 5 puncte, în

Zee (Olanda) 
desfășurat și două tur- 
masculine secundare de 
10 concurenți. Partlci- 
la unul din aceste tur- 

Aleawndra Nicolau a o-

urma iugoslavului Șakovlci 
și a englezului 
care au realizat 6 
fiecare. Tn celălalt 
reprezentantul nostru 
Vngureanu a ocupat 
cu 6 puncte, în urma iugos
lavului Krnici — 6'A p.

Caffertv. 
puncte 
turneu 

Emil 
locul 2

I

MARIUS I

numele său ■ apărut pe alișe. 
Sammy Juca pe scenă rolul unul 
mic negru, care ln vis devine 
președinte. Adevărata sa carieră 
a început însă mult mal tîrziu 
șl pe alte căi. Este suficient să 
spunem Că atunci cînd l-a văzut 
pentru prima oară Frank Sinatra, 
viitorul cîntăreț îșl exercita, pe 
ring, meseria de boxer profesio
nist,..

ani, dar continuă să practice aler
gările tn mod curent. După cum 
a declarat el, ln activitatea sa 
sportivă, începută tn anul 1926 
și ptnă astăzi, a alergat, tn con
cursuri șl antrenamente 138 283 
km. ceea ce reprezintă de tre' 
ori si Jumătate Înconjurul Pămlr 
tulul. Din 081 concursuri le car. 
a participat, Blumensat a ciștigat 
525, atît ta individual cit șl ln 
clasamentul pe echipe.

CINTEC Șl BOX

Eddy Merckx schimbă specialitatea ?... Iată-l pe asul belgian 
al pedalei la volanul unui Ferrari 512, discutînd. cu compa
triotul său, celebrul automobilist Jackie Ickx. Deocamdată, 
numai ca vizitator al Salonului Auto, de la Bruxelles

OCHI ELECTRONICI 
LA J. O.

încă o noutate tehnică la Jocu
rile Olimpice de Iarnă progra
mate tn 1972 la Sapporo. Specia
liștii japonezi au pus la punct 
O'instalație de „ochi electronici", 
care va măsura lungimea atinsă 
qe săritorii pe schiuri. Este vor
ba de o adevărată premieră mon
dială. care va permite măsură
tori cu o exactitate de pînă la 30 
cm. La concursurile actuale, unde 
funcționează ochii... umani al ar
bitrilor. greșelile pot fl șt de 
peste 1 m.

clubul plătește numai 200 de co
roane finlandeze pentru chiria 
patinoarului, față de 700 coroane 
cit ar fi trebuit să plătească dacă 
s-ar fi vlndut și bilete de in
tra re.

Or, pînă acum, la meciurile e- 
chipei - • 
odată 
ne 1

L-ați ascultat, desigur pe eîn- 
tărețul de muzică ușoară și ac
torul Sammy Davis jr. L-ați apre
ciat și ca activ luptător pentru 
drepturile negrilor din S.U.A.

Frank Sinatra, care a descoperit 
calitățile vocale ale noului „star", 
II caracterizează astfel : „Sammy 
are parcă dinamită in el. Cîn-i 
îl privești, ai impresia că în cu- 
rînd se va înălța In văzduh. Po
sedă agerime șl elasticitate natu
rală, este excelent pregătit din 
punct de vedere fizic". $1 lată pă
rerea lu! Sammy Davls jr. însuși: 
„Sînt onorat 
trulul meu.
sportul și în 
ajutat mult

de aprecierile maes- 
Consider însă că 
special boxul mi-au 
în cariera mea de

Portarul echipei belgiene de 
handbal, H.C. Cordljke. a devenit 
faimos prin maniera în care apă
ră loviturile de la 7 metri. „Din 
cinci lovituri, cel mult una poate 
fi transformată de adversari" a 
declarat el cu mlndrle. Secretul 
său nu constă, însă, după cum 
s-ar putea crede, în viteza de 
reacție ci în... grimasele pe care 
le face în fa(a celui ce are de 
executat lovitura. Trebuie să se 
recunoască faptul că și pentru 
aceasta este nevoie de talent șl 
chiar de antrenament. Portarul 
belgian le are pe amlndouă, pen
tru că el nu este altul decît un 
cunoscut clown de circ : Marius.

Numele său stă scris pe afi
șele de spectacole în arenă (unde 
apare ca profesionist) și acelea 
ale meciurilor de handbal 
figurînd ca simplu amator).

Dacă n-o fi fost depășit 
Intre timp, recordul de „du
rată" intr-o partidă de tenis 
aparține americanilor Ted 
Schroeder - Rob Fal.kenburg 
și Pancho Gonzales-Hugh 
Stewart, care, intr-un me
morabil dublu, la Newport 
tn 1948, și-au disputat Șan
sele de-a lungul a nu mai 
puțin de 6 ore și 10 minute, 
pînă la stabilirea scorului 
final: 36—34 (I), 3—6, 4—6. 
6—4, 19—17 pentru primii.

Nu stlni citi spectatori 
au venit să asiste ia aceas
tă part.idă-maraton, dar bă
nuim cî.ti au fost la sfirșitul 
ei: foarte puțini sau nici 
unul. Căci, orlcit ar fi de 
pasionat pentru tenis, să stai 
un sfert de zi in tribună 
Pentru a vedea decise toate 
punctele de deuce (citește 
„iu*") si pentru ca unul din 
adversari si obțină cele do
uă ghemuri „de vis" care 
să pună capăt seturilor 
lungi — este totuși prea 
mult.

Statistica ne mai arată 
că la Wimbledon, turneul 
turneelor, cel mat disputat 
meci a fost, acum doi ani. 
intre Gonzales (tot bătrinul 
Pancho...) "șl Pasarell: 
22—24, 1—6, 16—14. 6—3.
11—9. Deci, 112 ghemuri 
vină la breakul decisiv...

Kț bipe, la vară, spectato
rii Wimbledon-ului nu vor 
mai prinde rădăcini in tri
bună pentru a vedea cu pro
priii lor ochi pe ciștipătorii 
cei mai tenaci. 13 ghemuri, 
atîta va fi plafonul maxim

al unui set. Băt rinul turneu 
adoptă, dună 95 de ani de 
existentă, sistemul seturilor 
scurte: „tie-break". Dacă 
scorul aiunae egal la 6—6. 
atunci tn al 13-lea ghem 
(fatal!) se va servi alterna
tiv și — dispărînd avanta
jul bombelor in careu — 
cine clstiaă a patra minge, 
ciștigă și setul. Pe scurf I

Nu intenționăm să facem 
o apreciere a noului sistem. 
De ajuns să spunem că el 
face să treacă in amintire 
un intreg capitol al armelor 
de luptă in tenis, ca și in 
orice altă disciplină sportivă 
numit — dlrznnie. Dar, st 
pare că astăzi, soluțiile ex
peditive sint mai căutate. 
Vom preciza, de Ce.

Seturile scurte la tenis 
convin, tn primul rtnd, tele
viziunii. Pe programul Tv., 
îndeobște aglomerat, parti- 
dele-maraton sint puțin gus
tate. Iar turneul de la Wim
bledon. ca si cel de la Fo
rest Hilts (care, anul tre
cut, a inovat cu adoptarea 
tie-breakulul), sint tn mare 
parte dependente, financiar 
bineînțeles, de societățile de 
televiziune. Acestea mai cer 
șl alte reforme in tenis: 
tricouri colorate, mingi gal
bene — care se văd mai 
bine pe micul ecran.

Nu e 
sportive, 
timp de 
runcate 
grup de 
B.B.C. ?

curios, ca tradiții 
care au rezistat 

decenii, să fie a- 
la arhivă 

regizori
de un 
de la

Radu VOIA

CU PORȚILE ÎNCHISE...
Două echipe de hochei pe ghea

tă din Helsinki se bucură de o 
mare priză la public. Este vorba 
de IFK și Jokkerit, care activează 
în prima divizie. Meciurile lor fac 
tribune pline.

Nu același lucru se poate spu
ne însă despre o altă echipă din 
capitala finlandeză, Peikot, for
mație de divizia secundă. Condu
cerea clubului Peikot — Helsinki 
s-a hotărit, de aceea, ca meciu
rile pe care Ie va susține „acasă", 
să se desfășoare cu porțile în
chise. Motivul este de ordin fi
nanciar. Intr-adevăr, în carul In 
cate nu sînt admiși spectatori,

'Peikot nu au asistat nici' 
mal mult de 50 de persoa-

ÎMPOTRIVA
SUPERSTIȚIILOR

Henri Elende, înaltul comisar 
pentru problemele sportului din 
Congo (Kinshasa) a anunțat de
clanșarea unei campanii împo
triva superstițiilor pe terenurile 
de fotbal. Intr-adevăr, s-a dove
dit că jucătorii multor echipe 
congoleze obișnuiesc să îngroape 
diferite amulete în fata porții 
formațiilor adverse pentru ca ba
lonul să Intre mai ușor In plasă .. 
Elende, fost participant la J. O. 
din 1964 la proba de săritură in 
Înălțime, a făcut cunoscut că e- 
chlpele găsite vinovate vor fi 
penalizate cu pierderea punctelor 
puse In joc șl cu amenzi.

.138283 KILOMETRI
Maratonlstul vest-german 

gust Blumensat, care locuiește In 
orașul Essen, a Împlinit 60 de

cîntăreț și actor !“.
Sammy Davls jr. s-a născut în 

Harlem. De la vîrsta de 6

(Din „Ogoniok” -Moscova)

Numeroși spectatori au urmă
rit pe stadionul Nacional din 
Santiago de Chile lntllnirea In
ternațională amicală de fotbal 
dintre selecționatele Chile șl R.D. 
Germane. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de atacantul 
central Kraische. în primul meci, 
echipa R.D. Germane a ciștigat 
cu 3—0 (2—0).

concursului 
sală de

In ziua a doua a 
internațional atletic de 
la New York. Lee Evans a cîș- 
tigat proba de 600 y eu 1:10,5. 
In proba de o milă, pe primul 
loc s-a clasat americanul Marty 
Liquor! — 4:00,6. Săritura cu pră
jina s-a încheiat cu 
Scott Hurley cu 5.03

IS
în cadrul concursului 
nai de patinaj viteză — _ _ 
(B.FG.), sportiva Japoneză Ida 
Kaname a terminat învingătoare 
în două probe : 1 000 m în 1:31.3 
și 3 000 m în 4:53.4. Proba mas
culină de 1 000 m a fost clș- 
tlgată de Japonezul Osamu Nalto 
cronomeirat ln 1:24,5. Olandezul 
Van D1.1K s-a clasat primul tn 
cursa de 3 000 m — 4:21,4.

victoria lui
m.

lnternațic- 
de la Inzell

Criteriul european de Juniori I» 
schi a continuat la Jahotlna (Iu
goslavia) cu desfășurarea probei 
feminine de slalom uriaș. Vic
toria a revenit schioare! elvețiene 
Silvia Stump, cronometrată cu 
timpul de 1:15,63. Ctștlgătoarea 
probei de slalom special, vest- 
germana Pamela Behr, a ocupa» 
locul doi cu 1:18,08. urmată de 
Marla Felrslnger (Austria) 1113,36 
șl Rita Schnlder (Elveția) — 
1:18,47.

5x1 
ln- 

— __  ___  -- !•
(Elveția) s-a încheiat 

Norvegiei 
Storedale, 
cronome- 
locul se- 

TJ.R.S.S.

Proba feminină de ștafetă 
km din cadrul concursului 
ternațional de schi fond, de 
Adelboden . ' 
cu victoria formației 
(Bente Holberg, Ingrld 
Annemarie Nostvlk), 
trată în lh 12:54,7. Pe 
cu nd s-a clasat, echipa 
cu timpul de lh 13:41,7.

H
Continulndu-șl turneul în R. F. 
a Germaniei, reprezentativa mas
culină de handbal a U.R.S.S. a 
jucat la Regensburg cu o selec
ționată regională. Handballștli so
vietici au ciștigat cu scorul de 
24-17 (3—12).

f știri» ultimele sjtiri» ultimele știri» ultimele |
WRIGHT 

CÎSTIGĂ CROSUL 
DE LĂ SAN SEBASTIAN

Tradiționalul cros de la San 
Sebastian a revenit în acest an 
englezului Wright. învingătorul 
a sosit înaintea spaniolilor Haro 
șl Salgado, încheind cei 10 km 
în 32:18,2.

PARTIZAN BELGRAD — 
SANTA FE BOGOTA 1—1
In cadrul turneului pe care îl 

întreprinde în Columbia, Parti
zan Belgrad a întîlnit la Bogota 
formația Santa Fe. Fotbaliștii iu
goslavi au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
înscris de Gligorovski

LA SAPPORO AU SOSIT PRIMII CONCURENȚI
Duminică încep ia Sapporo în

trecerile săptămînii preolfmpice 
de iarnă, la care și-au anunțat 
participarea 260 de sportivi din 
23 de țări. Ieri au sosit în lo
calitate primii concurenți din

Finlanda, Franța șl Cehoslova
cia, iar astăzi sînt așteptați ifiO 
de sportivi din Suedia, Elveția, 
Austria, Italia și R. F. a Ger
maniei.

NAȚIONALA DE BASCHET INVITATĂ 
LES PINSLA JUAN

Aseară
Baschet 
clubului 
care se
nale masculine participarea

a sosit pe adresa F.R. 
o Invitație din partea 
Olymplque Antibes, în 
propune echipei natio- 

la

ASEARĂ' IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
Aseară s-au reluat meciurile 

din campionatul european de fot
bal. Iată rezultatele :

Grupa a IlI-a, La Valetta s 
MALTA — ANGLIA 0—1 (0—1)

Grupa a IV-a. La Nicosia : 
CIPRU — IRLANDA DE NORD 
0—3 (0-0)

Alte amănunte și clasamentele 
Ia zi, in ziarul de mline.

tradițlonalul turneu (10—12 apri
lie) de la Juan les Pins (Fran
ța).

MATSON — FEUERBACH
2-1

Redacția fl administrația l <tr. Vâsli» Conta nr. 191 telefoane! centralS 11.10.05, lecția corespondenți 11.51.09, interurban 72 șl 280| telex i «portrom bue. 180. Tiparul „1, P, Informația", București

în concursul atletic de la, Al
buquerque, Randy Matson (20,72 
m) a obținut cea de a doua vic
torie din acest an asupra mal 
ttnărulul său rival, Feuerbach 
(20,17 m), de care a fost învins 
săptămîna trecută.
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