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ACȚIUNI ÎN CINSTEA

SEMICENTENARULUI

PARTIDULUI
SIMULTANUL CARPAȚILOR cian Bleahu, maestrul emerit al 

sportului Emilian Cristea, Nico- 
Iae Dobre, Matei Schen și Dio- 
nisie Colan.

UN ATRACTIV TURNEU 
DE VOLEI

crestei

Fede- 
și Al-

- Simultanul alpin din Carpați, 
acțiune de mare amploare ce 
se va desfășura între 20 și 26 
februarie in cinstea Semicente
narului Partidului, a fost primit 
cu mult interes de cluburile și 

■asociațiile sportive invitate să 
participe la parcurgerea 
Carpaților.

Pină ieri au sosit la 
rația Română de Turism
pinism confirmări de partici
pare de la A. S. Armata — 
Brașov, Voința — Ploiești, 
Torpedo — Tohan, C.F.R. — 
'Petroșani, Sănătatea — Oradea, 
Unirea — Cluj, Muscelul, Să- 
hățațea și Voința — Cimpu- 
lung-Muscel.

între timp a fost constituită 
și comisia de organizare a 
acestei acțiuni. Ea cuprinde pe 
următorii membri ai comitetu
lui F.R.T.A. : conf. univ. Mar-

In sala dc sport a 
sportiv Petrolul din 
au început întrecerile 
teresante competiții festive de 
volei dotată cu ..Cupa Semicen
tenarului". La startul concursu
lui participă opt formații mas
culine care activează în cadrul 
campionatului județean.

Prima etapă a acestui larg 
turneu a avut loc de curînd. 
Iată, de altfel, ce scoruri s-au 
înregistrat în confruntarea de 
debut a acestei competiții săr
bătorești : Locomotiva Ploiești 
— Electrica Cîmpina 0—3, Vic
toria Ploiești — Metalul Plo- 
peni 3—1, Voința Ploiești — 
Flacăra Ploiești 3—0 și Armata 
Ploiești — Petrolistul Cîmpina 
3—0.

Următoarele etape se vor 
disputa, săptămînal, sîmbăta.

M. SIMA — coresp.

clubului 
Ploiești 

unei in-

Pe fondul unui entuziasm tumultuos, apanaj al tinereții, care a dominat sala Flo- 
reasca și intr-un cadru organizatoric impecabil, ieri s-a deschis prima ediție a turneului inter
național universitar de tenis dc masă. Dar. pe lingă caracterul fe~tiv al concursului, între
cerile au asigurate Și un nivel tehnic deosebit datorită numeroaselor valori certe prezente in 

care multe nume se situează 
astăzi în fruntea ierarhiei 
internaționale a sportului cu 
paleta. Astfel, timp de o săp- 
tămîna, publicul de la Flo- 
reasca va putea urmări evo
luțiile- campioanei mondiale 
și europene, Zoia Rudnova 
(U.R.S.S,). a colegei sale. 
Uita Pogosova, a cehoslova
cului Iaroslav Kunz, a sovie
ticilor Stanislav Gomoskov, 
Gegam Vardanian, Georgi 
Strelnikov, sau a maghiaru
lui Szabolcs Marosffy. Ală
turi de toți aceștia maj con
curează jucătoare tinere, în 

• plină afirmare, cum sînt re
prezentantele R.P.D. Coreene 
și, bineînțeles, sportivele 
gazdă. Eleonora Mihalca, Car
men Crișan. Prezența celor 
amintiți ca și a altora con
stituie o' .garanție că spec
tatorii noștri vor putea ur
mări adevărate demonstrații 
de îndemînare cu mica 
sferă de celuloid.

Am fi dorit, fără îndoială, 
ca încă din prima zi, printre 
evidențiați să putem con
semna și. pe jucătorii ro
mâni. Din păcate, meciul 
lor de debut, cu selecționa
ta austriacă, nu a corespuns. 
A decepționat atît înfrînge- 
rea în fața unei formații

C. COMARNISCH1

jurul meselor verzi, l-l țâri și-au trimis reprezentanții, printre

In semifinala C. C. E„ Progresul-Slart Praga

capul dc aiiș al reuniunii dc azi
tn suita competițiilor interna

ționale de tenis de masă 'progra- 
matc în aceste zile, două sînt 
găzduite în Capitală : turneul in
ternațional universitar (se înche
ie la 11 februarie) și semifinala 
feminină a C.C.E., Progresul 
București — Start Praga (sîmbâ- 
tă, de la ora 18.30),

Prin urmare, amatorii sportu
lui cu mingea de celuloid care 
vor fi prezenți astăzi în sala Flo- 
reasca vor avea ocazia să asiste 
la un dublu spectacol sportiv : 
întrecerile universitare șl la o în- 
tîlnire oficială pe echipe de mare 
importanță. Cu acest prilej vor 
evolua două dintre cele mai bune 
jucătoare din Europa, Maria Ale
xandru și Ilona Vostova.

Meciul dintre cele mai bune 
echipe feminine din România și 
Cehoslovacia se anunță extrem 
de interesant. Lotul sportivelor 
oaspete, care a sosit ieri, cuprinde 
pc Ilona Vostova. Jana Kettne
rova, Jana Ulrichova șl Vendu- 
la Fucickova, în timp cegar- 
nitura pregătită de 
rul Nicolae Angelescu are 
componența sa pe Maria Alexan
dru, Victoria Babicluc, Mariana 
Baciu și Doina Zaharia, urmînd 
ca ’ antrenorii să aleagă po cele 
șase care vor susține competiția.

In privința rezultatului final, 
apar mai multe necunoscute. De 
altfel, profesorul N. Angelescu 
opinează pentru un scor la linii-

tă, de 5—4, fără a preciza însă în 
favoarea cărei formații. Noi con
siderăm că în cazul unei triple 
victorii — foarte posibile — a

După calificarea handbaliștilor de la Steaua

JOCURILE SEMIFINALE IMPUN

MAI MULTA CONCENTRARE!

antreno-
în

Măriei Alexandru, echipa bucu- 
reșteană păstrează șansa califică
rii în finală, dacă Victoria Babi- 
ciuc — cea de a doua titulară, 
după părerea noastră — și Doina 
Zaharia sau Mariana Baciu vor 
putea cîștlga la cea de a treia 
adversară. Normal, Vostova și 
Kettnerova nu pot pierde decit 
la Alexandru.

Una dintre cele mai bune 
jucătoare continentale, ceho

slovaca Ilona Vostova.

Ln public entuziast în sală, sute de mii de telespectatori pe micile ecrane au urmărit cu căldură calificarea handbaliș- 
tilor de la Steaua. Ei au datoria să nu-i dezamăgească în vii tor pe acești aprigi susținători!

Foto i N. DRAGOȘ
Api'eciind cu 24 

naințe că Steaua va 
meciul retur al sferturilor de 
finală pe Hellas Stockholm 
cu 7 goluri diferență (19-12), 
antrenorul handbaliștilor sue
dezi, Bengt Sevelius. își făcu
se calculele lui. El 
în primul rînd, pe 
că pe plan ofensiv echipa 
«a va putea să se exprime cel 
puțin la fel de bine ca în 
partida tur, ci nd la Stock
holm a realizat nu mai puțin, 
decit 12 goluri.

Pipă la urmă, faptele au 
demonstrat că modul în care 
a analizat Bengt Sevelius 
acest joc a fost judicios, 
Steaua învingînd la o diferen
ță de 8 goluri, asigurîndu-și 
în acest fel (prin scorul gene
ral de 29—22), calificarea în 
semifinale. Este, fără. îndoia
lă un succes, care-și amplifică 
valențele dacă ținem seama

de ore î- 
învinge în

conta, 
faptul

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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REPREZENTATIVEI DE BASCHET
A

SiNT DESCHISE PINĂ
LA SFIRSITUL CAMPIONATULUI7

• E necesară o echipă, in sensul cel mai real și cel mai curat • Sprijinul 
tuturor antrenorilor, o condiție primordială • Dăruire totală din partea jucătorilor

De curînd a fost 
zentativei masculine .............................
binecunoscut și apreciat în acest sport prin prodigioasa sa 
activitate ca fost internațional și ca antrenor al echipei Dina
mo, de opt ori campioană națională. In dorința de a afla 
calea și mijloacele prin care va acționa pentru afirmarea in
ternațională a baschetului nostru, i-am solicitat articolul de 
față noului antrenor al echipei

desemnat ca antrenor principal al repre- 
de baschet a țării, prof. Dun Niculescu,

Azi și miine in Bucegi

SCHIORII ALPINI CONCUREAZĂ
ÎN „CUPA 16 FEBRUARIE"

Prima zi a întrecerilor 
internaționale studen
țești de tenis de masă 
a debutat cu meciurile 
echipelor masculine. 
Iată un aspect de la 
reuniunea inaugurală.

(Continuare în pag. a 4-a)

PRIMUL COLOCVIU

AL „SESIUNII"
Dimineața — 

haina de lucru a 
primelor meciuri 
preliminarii, in 
anonimat, susținu
te doar de flacăra 
camaraderiei con- 
curenților aflați 
pe margine. După- 
amiază — haina 
festivă a sălii ar
hipline, animată 
de un public mai 
aeneros ca oriclnd 
pentru, că virsta 
sa nu depășea, cu 
certitudine, 18 ani. 
Studenta, aflati în 
plină sesiune, au 
avut pare-se mai 
multi reprezen
tanți Pe dreptun
ghiul dominat de 
verdele arenei de 
concurs decit in 
tribune. Tinerețea 
a fost, totuși, om
niprezentă intrucit 
spectatorii s-au re
crutat dintre a* 
țevi.

Idee excelentă 
a organizatori

lor —' U.A.S.R. — 
pentru că au în
fățișat, astfel, o 
latură complimen
tară a studiului. 
In fond, daci e- 
levii sînt chemați 
pentru a se fami
liariza cu aulele, 
de ce n-ar face-o 
Si cu amfiteatrele 
sportului univer
sitar. atit de ae
neros servit în a- 
ceste zile de ini
țiativa forului 
nostru studențesc, 
membru fondator 
al F.I.S.U.

Corul Universi
tății a cînlat 
Gaudeamus în 
mijlocul unul im
presionant număr 
de elevi ce asis
ta la un concurs 
studențesc cu un 
elan specific, de
bordant. neobișnu
it pentru drămui
tele aclamații ale 
tenisului de masă. 
De aceea am avut

impresia că In 
seara inaugurală 
cej 70 de concu- 
renți au susținut 
cu sala un origi
nal colocviu, pri
mul din „sesiu
nea" celor 7 zile: 
indiferent dacă 
unii dintre el vor 
fi prezenți peste 
puțin timp la mon
dialele de la Na
goya, sau se vor 
întoarce la mesele 
din sălile de sport 
ale institutelor cu 
noi cunoștințe, cu 
noi prietenii, spor
tul s-a dovedit o 
companentâ inse
parabilă a vieții 
lor de studenți, de 
viitori intelectuali. 
Cred că studenții 
de miine au avut 
ce învăța în sala 
Floreasca.

Și aceasta con
stituie o perfor
manță !
Paul SLAVESCU

CORESPONDENTĂ DIN BRAZILIA

DINĂMO f AȘIfPWÂ IA CAMPINAS,
RAPID JOACA All CD ATLETICO MINIIRO
♦ Estado de Sao Paulo: 
„Fotbaliștii rapidiști o veritabila 
decepție" ♦ Vasco da Gama 
a învins cu 2-0 pe Ț.S.K.A 

Sofia
SAO PAULO, 5 (prin tele

fon).
înainte de. toate, stimați 

cititori, vreau să vă infor
mez că — spre părerea mea 
de rău.— nu vă pot furniza

nici o știre proaspătă despre 
evoluția liderului român de 
toamnă, Dinamo București. 
Conform programului, Dina
mo trebuia să joace, miercuri 
seara, la Porto Alegre, cu 
redutabila formație Interna- 
zionale, dar pînă astăzi la 
prînz, la Sao Paulo nu ne-a 
parvenit nici o veste, nici 
prin intermediul presei, nici 
prin radio, ceea ce ne face 
să bănuim că mai degrabă 
meciul a fost amînat, din 
cauza ploilor de aici.

De altfel, de mai bine de do
uă săptămîni, căldura est»

foarte mare (peste 30 de gra
de Celsius), iar ploile cad 
zilnic, perturbînd adesea me

Ieri anunțam că schiorii frun
tași ai probelor alpine urmează 
să participe doar la _ un 
concurs de verificare la sfirși- 
tul . acestei săptămîni. In ulti
mul moment aflăm, insă, de la 
corespondentul nostru de la 
Slănic, Radu Banu, că activa 
comisie județeană de schi, spri
jinită de comisia, sport și tu
rism a U.G.S.R., invită pe toți 
schiorii alpini la un prim con
curs dotat cu „Cupa 16 Februa
rie".

Competiția organizată in cin
stea „Zilei ceferiștilor” 
prinde cele două probe cu po
sibilități de desfășurare ?’ 
dițiile de înzăpezire actuale : 
slalomul special (programat 
pentru astăzi dimineață și sla
lomul uriaș programat pentru 
miine dimineață).

La fiecare probă se vor face 
clasamente pentru toate cate
goriile dș concurenți (seniori și 
senioare, juniori și junioare) 
ceea ce înseamnă că la start 
vor fi prezenți cel puțin o su
tă de concurenți. Subliniind 
inițiativa comisiei sport și tu
rism a U.G.S.R. și a comisiei 
județene Prahova care în toa-

va cu-
în con-

tă aceasta, primă parte a se
zonului a fost deosebit de ac
tivă, nu putem să; nu amintim 
de comoditatea comisiei jude
țene Brașov, căreia federația 
i-a cerut să organizeze săptă- 
mîna aceasta.. în Bucegi, Cupa 
Dinamo (competiție prevăzută 
în calendarul național), dar 
care a căutat și a găsit mo
tive să se eschiveze, pentru a 
nu ieși din birlogul ei. Atitu
dinea ni se pare cel puțin cu
rioasă ținînd seama că cei mai 
mulți dintre schiorii alpini 
fruntași, interesați să aibă o 
activitate competițională în a- 
ceastă perioadă, aparțin clubu
rilor brașovene.

De altfel, concursul de astăzi 
este deosebit de util pentru 
membrii echipei naționale care 
de săptămîna viitoare urmea
ză să participe la mai multe 
concursuri (F.I.S.—B) în Italia, 
și Austria, ca și celorlalți schi
ori fruntași ce vor lua startul 
în concursul internațional. „Cu
pa 16 Februarie", organizat de 
comisia de sport și turism a 
U.G.S.R. si la care si-a anun
țat participarea o echipă de 
schiori italieni.

noastre naționale.
Anul competițional 1971 

pune în fața reprezentativei 
de seniori o serie de obiec
tive, a căror îndeplinire ar 
contribui la redresarea pres
tigiului baschetului nostru.în 
ordinea importanței, aceste 
obiective sînt: calificarea 
pentru campionatul european, 
Balcaniada (important test 
înaintea celei mai importan
te confruntări) și campiona
tul . european,. ca. țintă fi
nală; , .

Rezultatele înregistrate la 
sfîrșitul anului trecut de 
către echipele noastre frun
tașe nu ne-au dat prea multe 
motive de optimism și, drept 
urmare, unii dintre tehnicie
nii noștri sînt sceptici în ceea 
ce privește posibilitățile, e- 
chipei naționale. Personal, 
însă, consider că, actualmen
te, baschetul românesc are 
posibilități largi de selecție,, 
în , special din • rfndul - tineri
lor jucători înalți, și că re-

prof. Dan NICULESCU 
antrenorul echipei naționale

dc seniori

(Continuare în pag. a 2-a)

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA
IN SLUJBA PREGĂTIRII OLIMPICE

avut loc in Capitală 
III-a sesiune științi-

Ieri a 
cea de-a 
fică a Centrului de medicină 
sportivă. Au participat la reu
niune reprezentanți ai Mi
nisterului Sănătății, ai Consi
liului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, ai Acade
miei de științe medicale și 
Uniunii societăților de științe 
medicale, cadre didactice de 
la I.E.F.S. și Institute peda
gogice, specialiștii din rețeaua 
medico-sportivă din întreaga 
țară, antrenori și tehnicieni ai 
marilor cluburi, secretari ge
nerali de federații.

Pe marginea comunicărilor

purtat 
vizat

cuprinse în volumul sesiunii 
(care a fost oferit din timp 
participanților)’ s-au 
ample discuții. Ele au 
cu precădere problemele in
vestigării capacității de efort 
a sportivilor, de alimentație 
in regimul antrenamentului 
de mare intensitate, ale re
facerii organismului după e- 
fort, în contextul pregătirii 
optime a loturilor românești 
pentru J.O. de la Miinclien.

Specialiștii prezenți la se
siune au făcut un larg schimb 
de opinii și de experiență din 
activitatea lor practică.

Miine

START IFsÂPTĂMlNA 
PREOLIMPICĂ 

A SPORTURILOR DE IARNĂ
ciurile de fotbal, așa cum 
s-a întâmplat în urmă cu

Pedro VILLA
5 februarie

(Continuare în pag. a 3-a)
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In foto: Așa arată clădirea patinoarului acoperit de la Malcomanai
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CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ÎȘI POATE TIEHM
SI MAI PREGNANT PERSONALITATEA...
5

Realitățile o confirmă e în ulti
mii ani Clubul sportiv școlar a- 
pare tot mai mult în ipostaza de 
unitate de elită în cadrul miș
cării noastre sportive. Cauzele 
fluxului valoric, ale permanente
lor mutații calitative existente 
alct sînt multiple. în principal — 
buna organizare a secțiilor, o 
mare Investiție de pricepere din 
partea antrenorilor, posibilitățile 
materiale asigurate sportivilor șl 
pregătirea pe temeiuri științifice 
a acestei școli cu profil de per
formanță.

Toate acestea explică recolta 
bogată obținută de Clubul spor
tiv școlar din anul 3967 și pînă 
la finele anului 1976 : 146 de ti
tluri de campioni republicani de 
copii, juniori și seniori, 99 de re
corduri republicane, obținute la 
aceleași categorii de vîrstă (două 
dintre ele reprezentînd șl recor
duri balcanice). Un număr de 
306 copij șî tineri, care au ac
tivat în intervalul amintit mai 
sus In secțiile clubului, au făcut 
parte din diferite loturi repre
zentative. Nu mai puțin semnifi
cativ este șl faptul că au fost 
realizate 7 norme de maestru al 
sportului, II» membri ai clubului 
au obținut categoria I, iar totalul 
reprezentanților acestui nucleu de 
performanța, care au trecut pra
gul unei categorii de clasificare, 
depășește cifra dc 2 000.

Nominal, in pleiada Clubului 
sportiv școlar se înscriu tinerii 
calaciștl Gh. Stoica, M. Zafiu (în
tre timp transferat la Dinamo) și 
D. Petrescu, înotătorii Gh. Lumi si 
Georgeta Cerbeanu, poloiștii L. 
Răducanu și Gh. Bănică, ' trăgă- 
toarea Relî Vezeanu, precum și 
specialista în sărituri în apă. E- 
caterina Dumitru. Sînt sportivi 
care au oferit cele mai mari sa
tisfacții acestui club, reușind s'ă 
cucerească, în competiții interne 
Si internaționale, multe locuri 
fruntașe, medalii de aur. argint 
și bronz. De altfel, o parte din
tre cel amlnlițl aici — Gh. Lupii, 
Ecaterina Dumitru, Mihaî Zafiu, 
cărora Ii se adaugă gimnastele 
Eliza Pavel, Paula Ioan și Caro-

lina marin — FAC PARTE DIN
TRE SPORTIVII NOMINALIZAȚI 
PENTRU J. O. DIN 197’. Lista, 
bineînțeles, rămîne deschisă, exiș
ti nd toate condițiile pentru ca și 
alți exponenți al Clubului spor
tiv școlar — atleții Cornel Anton 
și Florica Boca, gimnastul Adri
an Stoica, taleristul Ștefan Bod- 
năreseu și înotătoarea Georgeta 
Cerbeanu să completeze eventual 
lotul celor nominalizați pentru 
ediția jubiliară J. O.

Subliniam la început virtuțile 
antrenorilor, munca lor calificată 
și entuziastă. La ora bilanțului, 
nume ca acelea ale prof. Glieor- 
ghe Demeca (natatie), Pani De- 
cuseară (sărituri în apă). Emil 
Manca (baschet). Gh. Fodoreanu 
(atletism). Șt. Ilărgftlaș, I. Petru 
(gimnastică). Paul Nlculescu 
(polo). Cornel Muntcanu (rugby). 
Augustin Mișca (tir) ș.a. sînt ros
tite cu resoect de către elevi, de 
Părinții acestora șl. Implicit, de 
către conducerile unor școli șl licee 
în care își desfășoară activitatea 
membrii clubului. Sublinierea nu 
este de prisos. Fiindcă tn aproa
pe toate cazurile, antrenorii Clu
bului sportiv școlar nu s-au li
mitat la îndatoririle stricte e 
tehnicieni, ci și-au privit propria 
activitate Intr-o viziune mai lar
gă, asociind-o cu aceea de edu
catori ai unor generații în plină 
formare. De aici Inițierea de că
tre antrenori a unor lectorate cu 
părinții și profesorii, a unui 
control permanent al modului 
rum elevii își însușesc lecțiile, a 
situației lor școlare. O preocupa
re așadar care dovedește grila 
pentru armonizarea învățăturii cu 
sportul. Ne mărturisea, într-o dis
cuție pe această ternă, pror. Do
mnea : ..Nu mi-a fost niciodată 
indiferent ce fel de snortivi am 
în secție. De aceea, cîntl am e- 
fecluat selecția, am fost deosebit 
de grijuliu nu numai (a calită
țile viitorilor mei înotători, ci și 
la gradul lor de conștiinciozitate 
față tie îndatoririle școlare. Tn 
această privință, chiar și mai 
tîrziu, cind unii dintre înotătorii

mei au atins pragul consacrării, 
spiritul concesiv față de elevii 
certați cu cartea a fost combătut 
cu toată tăria". înțelegeți că Cln- 
tr-o asemenea poziție rezidă mul
te din secretele 
cestui club.

Toate aspectele 
au fost dezbătute 
ferinței Clubului _____
de analiză a activității desfășu
rate în perioada 1967—1970 și de 
desemnare a noului consiliu de 
conducere. Lucrările; conferinței 
in care multor lucruri II s-au 
spus pe nume, neajunsuri și slă
biciuni ce se mal fac simțite, au 
evidențiat faptul că bilanțul celor 
patru ani de activitate putea fi 
și mai spectaculos, ' "
existat o corelație 
mai directă între 
sportivilor și antrenorilor .. _
pacitatea organizatorică și mate
rială a clubului. Firește că de pe 
o asemenea poziție trebuie con
tinuat drumul. Fiindcă Clubul 
sportiv școlar posedă incă infi
nite rezerve pentru a-și defini 
și mal pregnant personalitatea. 
Este un fapt relevat în cuvînful 
său și de către conf. dr. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. Reamlnfind importanta 
ce se acordă tot mai mult spor
tului în rîndul tinerelului studios
— o ....... __
zintă și recenta ședință a Colegiu
lui ............................
care 
suri 
zeze

antrenorilor a-

relevate mai sus 
cu prilejul con- 
sportiv școlar.

dacă ar fi 
mai strînsă, 
posibilitățile 

Et ca

ademenea dovadă o repre-

Ministerulul Invătămîntului, 
preconizează o serie de mă- 
concrete destinate să favori- 
dezvoltarea spectaculoasă a 

activității de educație fizică și 
sport a elevilor și studenților — 
vorbitorul a ținut să sublinieze 
că sportul de performanță prac
ticat de tinerelul nostru poale re
prezenta o veritabilă academie a 
întregii activități de* educație fi
zică și snort, o carte de vizită 
dintre cele mai onorante pentru 
România, pe plan internațional. 
Apare firesc ca Clubul sportiv 
școlar să constituie portdrapelul 
acestei idei generoase.

Tiberiu STAMA

CEI MAI BUNI PERFORMERI

Al
• La 9 din (ele 23

ANULUI 1970
de probe individuale sportivii români 

au regresat • Eugen Almer ți Cristina Balaban cei mai
compleți înotători ai sezonului

Un prim și succint bilanț 
al activității înotătorilor ro
mâni în sezonul 1970 subli
niază concluzia că în anul ce 
a trecut, sportivii noștri nu 
au reușit să reducă din dife
rența ce îi desparte de marii 
campiohi ai continentului. 
Pentru că în timp ce în ma
rea majoritate a țărilor eu
ropene s-au corectat aproa
pe 300 de recorduri naționa
le, iar înotătorii din R. D.

R F. a 
Spania,

ale

Germană, U.R-SS., 
Germaniei, Suedia.
Ungaria se apropie cu pași 
repezi de periormantele spor
tivilor de peste Ocean, repre
zentanții noștri au obținut, 
rezultate mai slabe ca în anii 
precedenți (100 m liber, 400 
m liber, 100 m bras, 200 m 
bras în probele masculine; 
300 m spate, 200 m spate, 
100 m bras, 200 m bras, 200 
m mixt în cele feminine). Și 
chiar în acele probe unde 
mediile rezultatelor sînt mai 
bune ca în 1969. progresul 
înotătorilor noștri — cu foar
te mici excepții (Aimer, Sla-

vie) — este cu totul nesemni
ficativ.

Cumulind punctele (10 — 
loc I, 9 — locul II ș.a.m.d) 
realizate de cei mai buni 
sportivi la cele 23 de probe 
individuale vom obține ur
mătoarele clasamente 
performerilor anului :

MASCULIN : 1. Eugen Ai
mer (Reșița) 56 p, 2. Dionisie 
Naghi (Tg. Mureș) 46 p, 3 
Marian Slavic (Steaua) 44 p, 
4. Liviu Copcealău (Dinamo) 
40 p, 5. Ion Miclăuș (Sibiu) 
32 p ; FEMININ : 1. Cristina 
Balaban (Dinamo) 76 p, 2. 
Anca Groza (Dinamo) 68 p 
3. Agneta Sterner (Steaua) 42 
p, 4. Eugenia Cristescu (Di
namo) 31 p, 5. Carmen Ce- 
hanzuc (Șc- Sp. 2) 31 p.

(Urmare din pag. 1)
de programul extrem de în
cărcat ce l-au avut Țn 
început de an jucătorii acestei 
echipe de handbal.

în ciuda faptului că ei au 
obținut calificarea și ca 
menținut poziția fruntașa in 
clasamentul campionatului șt 
chiar dacă avem în vedere 
circumstanțele atenuante ale 
suprasolicitării în efort, nu 
putem însă trece cu vederea 
o anumită tara prezentă, din 
păcate, Tn evoluția acestei 
mari echipe, de la care — pe 
bună dreptate — amatorii de 
sport din țara noastră așteap
tă performanțe de valoare, în 
deplin acord cu ren urnele de 
care se bucură . handbalul 
românesc pe plan interna
țional. Si Steaua se poate 
înscrie ferm pe.această calei 
Cu o singură condiție... Care.

Pentru ca lucrurile să tie 
mai bine înțelese, răspunsul 
implică unele precizări. Hand- 
baliștii de la Steaua alcă
tuiesc o formație matura, 
bine sudată pe plan tactic, 
capabilă să suporte presiuni 
compeiițiotiale dintre cale 
mai intense sau sa se deta
șeze De tabela de marcaj cu 
o ușurință dezarmantă pentru 
adversar. S-ar părea, deci, că 
drumul spre trofeu este.destul 
de neted. Din păcate. însă, la 
aceste incontestabile calități, 
Steaua adăugă și un defect 
care de multe ori, apărîtid 
pregnant în evoluția echipei, 
anulează atuurile de care 
aminteam. Este vorba de in
capacitatea .jucătorilor aces
tei formații de a acționa . în 
același mod (sigur, ambițios, 
cu vervă, cu atenție în apă
rare și cu multă siguranță în 
atac) de-a lungul celor 60 de 
minute ale unei partide. Cine
va spunea — și nu greșea — 
că Steaua este o echipă prea 
capricioasă, capabilă să ridi
ce, în unele momente, specta
torii în picioare sau să-i su
grume prin facilitatea cu care 
se lasă depășită. De pildă, în 
meciul cu Hellas, după ce 
timp de 40 de minute s-a 
comportat ca un team de cla
să, Steaua a pierdut sensul 
jocului (meci de cupă, în care 
fiecare mișcare trebuie cal
culată 1) și. cu toate că adver
sarul era cu resursele fizice 
aproape epuizate, l-a lăsat să 
înscrie totuși trei goluri con
secutiv.

Veți spune că aceste trei 
goluri nu mai contau. Perfect 
adevărat. Dar obiceiul acesta 
ar putea persista și în difi
cilele confruntări care vor 
veni. De aici înainte orice 
ezitări vor fi plătite foarte 
scump. In semihnale, indife
rent de adversar, trebuie jucat 
dîrz, fără menajamente din 
primul și pînă în ultimul 
minut. Altfel, finala rămîne 
4par tțg... vis frumos I

Campionatul republican
UN NOU TALENT DESCOPERIT

DE ELISABETA STĂNESCU

Si 
cu

LA BUCUREȘTI;

buchet de ghiocei pentru noul 
record al ROXANEÎ VULESCU

ELISABETA STĂ- 
NESCU, fostă săritoare 
în lungime în echipa 
națională, se numără 
astăzi printre cei care 
pun mult suflet pen
tru atletism, slujindu-l 
cu abnegație și devota
ment. La liceul 35, cu 
program de educație 
fizică din București, 
unde funcționează ca 
profesoară, Elisabeta 
Stănescu se străduiește 
să insufle elevilor săi 
dragostea pentru acest 
sport și să descopere 
dintre ei talente auten
tice cărora, printr-o 
pregătire atentă, să le 
dea mai apoi strălu
cire. De-a lungul ani
lor din grupa ei s-a ri
dicat Gabriela Radu
lescu, un talent deose
bit care însă, din pă
cate, s-a pierdut mai 
înainte de a fi dat tot

ce putea, (Sornelia Po
pescu, steaua de astăzi 
a săriturii noastre în 
înălțime ș.a. De m an 
ea ne-a prezentat o 
nouă descoperire. Este 
tinăra Roxana Vulescu, 
fiica fostului internațio
nal de baschet și... atlet, 
fon Vulescu, o atletă 
cu calități remarcabile 
pentru săritura in înăl
țime. La recentul cam
pionat de sală al ju
niorilor Roxana Vu
lescu și-a adjudecat 
titlul la înălțime cu o 
performanță de 1.69 m 
care constituie un nou 
record republican de 
junioare pe teren aco
perit.

Dar Elisabeta Stănes
cu, va mai prezenta în 
concursurile viitoare 
alte tinere atlete 
certe perspective.

campioana Învinsă 1
Cu cît competiția din sala stea

ua se îndreaptă către punctul 
său final, cu atît meciurile devin 
mai interesante șl au loc într-o 
atmosferă de încordare crescîndâ. 
Valeria Balaj — într-o condiție 
fizică șl o formă de joc cu totul 
remarcabile — a produs surpriza 
cea mai mare a acestui campio
nat. Ea a învins-o cu 3—C, 6—4, 
6—4 pe campioana țării, Agneta 
Kun. Pornită favorită în întrecere, 
Kun a cîștigat relativ ușor pri
mul set. Tn cel de al doilea, Ba
laj a lăsat să se întrevadă că nu 
va fi o victimă sigură. Ea a pre
luat inițiativa ehlar după primul 
ghem șl nu a mai cedat-o pină Ia 
terminarea setului. Setul decisiv 
începe, de asemenea, in nota de 
superioritate a Valeriei Bala). 
Dar cu un efort mare de voință 
Kun reușește, de Ia 1—4, să stabi
lească egalitatea : 4—4. Ultimele 
două gheme îl revin Jucătoarei 
de la Steaua. Obținînd această 
a treia victorie, Valeria Balaj 
și-a netezit mult drumul către 
cucerirea titlului de campioană.

Paralel se dispută meciurile re
zervate junioarelor. Virginia Ru- 
zlcl. Mariana Simionescu, Anca 
Floreșteanu și Elena Takacs — 
toate făcînd parte din lotul de 
tineret al țării — s-au dovedit a 
fi. pînă acum, cele mal bune.

!on GAVRILESCU t

INDOOR
o Adjectivul englez indoor 

înseamnă interior și a fost 
considerat cuvîntul cel mai 
scurt și mai expresiv pentru 
a desemna sporturile de aer 
liber care iarna încearcă să-și 
prelungească sezonul 
sală.

• Astăzi vor evolua 
drul unui concurs la

și în

în ca- 
Rccio

Tată și clasamentele — pe 
cluburi și orașe — alcătuite 
pe aceleași criterii : MASCU
LIN — 1. Reșița 117 p. 
Steaua 107 p.
88 p, 4 Șc. Sp. 2 și Dinamo . 
79 p: FEMININ — 1. Dina
mo 362 p, 2. Reșița 96 p, 3. 
Steaua 44 p. 4. C.S. Școlar 40 
p, 5. Șc. Sp. 2 35 p.

Și acum primii 5 perfor
meri ai anului în cele 23 de 
probe individuale :

2.
3. Tg. Mureș , _Ț-.

MASCULIN — 100 m liber : M. 
SLAVIC 55,2 (r), Z. Opriteseu 
56.6, I. Miclăuș 57.9. C. Kokay 
57.9. S. Cosmescu 58,0. D. Turcanu 
58.0; 200 m liber: SLAVIC 1:50.5 
(r), E. Almer 2:04.8. Miclăuș 2:06.6. 
Cosmescu 2:06,7. D. “ ' "
40n m liber 
Slavic 4:21.6 L.
Coamescu 4:31 
1500 m liber : 
Almer 17:58.4, 
G. Moraru 
18:29.8 ;

ion m spate : z. c.iurasa 63.1 
(r). M. Hohoiu 63.5. Gh. Lupu 63.9, 
s. Benedek 64.5. M. Movanu 61.8 ; 
200 m spate : LUPII 2:20,9. Bene
dek 2:20.9. Hohoiu ’-21.2 Movanu 
2:21.6. Giurasa 2:23.4:

tOO m bras : V. COSTA 68,5, O. 
Resler 73.0. E. Hempel 73.0 T. 
Vlad 73,6. G. Săruleanu 74.6; 200

Naghi 2:08.0: 
ALMER 4:21,2 (r), 

Concealău 4-33.7. 
15,5. Naghi 4:38.8 : 
: NAGHI 17:55 4 (r), 

Copcealău 18:10 8, 
18:26,5, Cosmescu

DUMINICĂ SE REIA CAMPIONATUL
După o binemeritată pauză, 

folosită pe de o parte pentru 
refacerea forțelor, iar pe de 
alta pentru pregătirea con
fruntărilor din primăvară, du
minică echipele masculine și 
feminine 
returul.

Atît. la 
disputele 
reluate sub semnul apropiate
lor partide din Cupa campio
nilor europeni. Fruntașele 
clasamentului Penicilina Iași 
și Steaua au de susținut în- 
tîlniri 
pentru 
minică 
teste.

La Tași, Penicilina primeș
te replica Rapidului. Tn 

toamnă ieșencele au învins 
la București cu 3—2, ele vi- 
zînd acum o victorie și mai 
concludentă. Rămîne de vă
zut care va fi replica giuleș- 
tencelor. O întâlnire care poate 
fi decisivă pentru stabilirea 
ocupantei penultimului loc în 
clasament este cea dintre 
Universitatea Craiova și Cea
hlăul P. Neamț, pietrencele 
fiind învinse pe teren propriu 
în tur. Tn rest partide ce vor 
fi, credem, mai puțin... scutu
rate de seisme s Universita
tea Timișoara — Dinamo

ale diviziei A încep

băieți, cît și la fete 
etapei a Xll-a sînt

deosebit de dificile, 
care meciurile de du- 
constituie importante

(0—3 în tur), Medicina — 
Farul (3—2). Universitatea 
Cluj — C.S.M. Sibiu (0—3), 
C.P.B. — I.E.F.S. (programat 
să se joace luni în sala Flo- 
reasca de la ora 17, în tur i 
0—3).

Derbyul băieților, Steaua
— Dinamo (ce se va disputa 
luni după partida C. 
I.E.F.S.), este așteptat 
resc interes. Misiuni 
de ușoare, ni se par 
gazdele în partidele :
— Viitorul Bacău 
Politehnica Gajați — 
Iul (3—6), Politehnica 
șoara — Explorări B.
(3—1), Rapid — Universita
tea Cluj (3—2), Tractorul 
Brașov — Unirea Tricolor 
Brăila (3—1). Prirfia etajbă a 
turului 
sivîtate 
gazdele 
van șa ?

Oricum sperăm ca o 
cu primele partide din 
să asistăm și la revirimentul 
atît de mult așteptat .

m bras : COSTA 2:34.2. Hempel 
2:38,4, Săruleanu 2:40,8. Resler 
2:42.0. Naghi 2:42.0:

100 m delfin : A. COVACI 61.5, 
A. Petele! 61.9, I. Miclăus 62.2. C. 
r.:::. “F. ~ NicAlae 64.7 ; 200 m 
delfin : COVACI 2.15,5 (r). Almer 
2:18.9. Petelei 2:18,9, Rollk 2:21,7, 
Copcealău 2:22.4 :

200 tn mixt: SLAVIC 2:18,6, Al
mer 2:22.4. Naghi 2:23.7, E. Mano- 
lescu 2:24.0. Copcealău 2:24,2; 4i)0 
m mixt : ALMER 5:00.8 (r), Naghi 
5:O4.!i. Copcealău 5:08.0, Turcanu 
5:16.4 Manoleseu 5:17.2.

FEMININ — 100 m liber : CRIS
TINA BALABAN 65.8. AgnCta 
Sterner 66.0. Gyongy Sovago 66,0, 
Llilana Dan 66,3. Carmen Cehan- 
zue 66.8 : 200 m liber : BALABAN 
2:22.3, șterner 2:24,7. Lucia Radu 
2:26.6. Anca Groza 2:28.5. L. Dan 
2:28.9; 400 m liber: BALABAN 
4:59.7. Daniela Corolu 5:07.5, L. fia- 
<iu 5:09.4. A. Groza 5:11.2. Silvia 
Ivescu 5:20,4; 800 m liber: Bă- 
LABAN 10:19,8 <r>, Coroiu. 10:31.3, 
Groza 10:44.3. Radu 10:50.4. _ 
nia Cristescu 11:03.0:

100 m spate : BALABAN 
Olga Dobre 1:16.6. Cristescu 
Lavlnia Donia 1:17.0, Clara 
1:17.2 ; ■” -------
2:43.2. 
ban 2:44.7 
L. Donia 2:47.8 ;

100 tn bras : LILIANA BURLA
CII 1:21,2. 
R ridica 
iiăescu 
I :26,2 ; 
2:56.0, 
2:58.2. 
3:07.5 ;

100 m delfin : ȘTERNER 
Georgeta Cerbeanu 71.1. 
72.3. Angela Anton 73,0. . .
Sleclan 73,2 : 200 m delfin : ȘTER
NER 2:34,9 (r). Groza 2:40,0. Sle- 
cian 2:42,6, Cerbeanu 2:43.2. Anton 
2:49 2 ;

200 m mixt : BALABAN 2:42,5, 
Groza 2:43.4, Mihăiescu 2:44,8, Ce- 
hanzuc 2:46.6, Cerbeanu 2:47.5: 4o0 
m mixt : Groza 5:41,0 Balaban 
5:42,2. Dagmar Hluzin 5:55.2, Cer
beanu 5:55,5, Anton 6:01.8.

Eugc-
1:13,9.
1 :10,9.

. ___ u ......... , ...... M Kokai
200 tn spate : CRISTESCU
Ruth Hocher 2:44.4, Bala-

Carin Parutsch 2:46.5,

Anca Georgescu 1:21.6, 
Petruică 1:23.6, Anca Mi- 

1:26,0, Camelia Vîjeu 
200 m bras : GEORGESCU 
Pe*ruică 2:58,1, 
Mihăescu 3:04,9,

Burlacu 
Groza

69.3 |r), 
Groza 

Siegrid

.P.B. — 
cu fi- 

i destul
a avea 
I.E.F.S.

(3—0),
Petro- 
Tirni-
Mare

a aparținut în excln- 
oaspeților. Vor 
de atunci să-și

reuși 
ia re-

dată
retur

• Rugăm pe toți corespon
denții noștri să ne comunice 
rezultatele partidelor pînă, cel 
mai tîrziu, duminică la ora 
15.

Fmmilia. în Italia, atleții ro
mâni Valeria Bufanu și Dinu 
Piștalu. La 10 februarie, la 
Praga, vor participa Virginia 
Bonei și Mihai Negomireanu.

• Din bogatul calendar in
ternațional indoor pe luna fe
bruarie, spicuim întrecerile de 
la Praga (10.TT.), Moscova (20 
și 21), București si Groningen 
(27 și 28), Berlin (28), meciu
rile internaționale : R.F.G. — 
Spania (12), R..D.G. — Marea 
Rritanie (Berlin, 20/21), Marea 
Britanie — Franța (Cosford, 
27), Bulgaria — Polonia (So
fia, 27/28), precum și campio
natele naționale ale Români
ei (București) — la 13/14, O- 
landei (Rotterdam), Italiei 
(Genova) și Norvegiei (Oslo) 
— toate la 20/21 februarie, ale 
Spaniei (Madrid) — la 27, 
Suediei (Stockholm) și U.R.S.S. 
(Moscova) — la 27/28 februa
rie.

• Campioana europeană 
indoor la 800 m, austriaca 
Maria Sykora a plecat în Ca
lifornia, unde se va antrena 
pînă la sfîrșitul lunii februa
rie sub conducerea antreno
rului Vince Reel.

• Pentatlonista vest-germa- 
nă Ingrid Mickler-Becker, 
campioană olimpică 
ratat sezonul indoor, 
de o întindere de 
la genunchiul stîng.

• Candidații la campiona
tele europene de sală de la 
Sofia (13/14 martie) trebuie să 
fi realizat, în perioada dintre 
1 noiembrie 1970 și 28 fe
bruarie. 1071, următoarele nor
me de participare: femei: 
50 m — 6,3 ; 60 V — 6.9 ;
60 m — 7,5 (7.5): 400 m — 56,0; 
800 m 
4:25.0; 50 mg —
— 7,9 ; 60 mg - 
înălțime — 1.75 m 
lungime — 6,20 m 
greutate — 15.50 
m): bărbați: 50 m 
60 v — 6.1 ; 60 m 
(6.6): 400 m — 48,8 ; 800 m
— 1:51,5; 1 500 m — 3:48,5; 
1 milă — 4 :06,0 ; 3 000 m —

2:10,0; 1 500 m —
7.2 ; "

3,6 (8,4) ;
(1,78 m): 
(6,30 m) ; 
m (16.50 

— 5,6:
6.6

60 vg

Ad. VASIUIJ

CARNET LA ZI
• O serie ele echipe divizionare 

vor lua parte duminică la Bacău 
la o competiție festivă, dotată cu 
..Cupa semicentenarului". La 'în
trecerile organizate de către Con
siliul județean pentru educație -fi
zică și sport, și comisia locală de 
4upte vor participa lormațiile de 
greco-romane 
C.S.O Pitești. 
C.S. Bacău.

Rapid București. 
A.S.A. Bacău și

pînă duminică, la» De vineri
Cimpulung Muscel, va avea loc o 
Importantă confruntare a. junio
rilor : finalele campionatelor șco
lilor profesionale aparținînd de 
Ministerul Construcțiilor de Ma
șini. unități de invățămint. core 
înglobează pe cel mal valoroși 
tineri luptători. La cele două sti
luri, greco-romane și libere, vor 
concura sportivi din București, 
Brașov. Cimpulung. Medgidia. Pi
tești. Iași, Tr. Severin. Reșița etc.

© La sfîrșitul săptăminii viitoa
re, în zilele de 13—14 februarie. 
Poiana Brașov va găzdui o nouă 
selecție pentru loturile reprezen
tative. Pe lingă actualii compo
nent vor concura șl numeroși 
tineri, sportivi, de perspectivă. Se 
vor organiza întreceri la urmă
toarele categorii : 52 kg, 57 kg, 
62 kg, 68 kg, 90 kg, 100 kg —

Sebastian Mihăilescu

la greco-romane, 4S kg. .57 kg, 99 
kg și 100 kg — la libere.

o In ziua ele 12 februarie va 
sosi in (ară echipa de lupte greco- 
romane a Marocului, care se pre
gătește pentru Campiohatele A- 
tricii. Oaspeții vor efectua antre
namente in compania sportivilor 
români șl vor lua parte la citeva 
meciuri amicale.

• tn perioada 79—24 februarie 
se va afla în țara noastră repre
zentativa sindicală de tineret a 

Sint programate citeva 
București, Brașov și 

localitate, nedesemnată

U.R.S.S. 
intllnlrl ta 
într-o altă 
încă.

tntllnlre internațională 
la libere, a 

sftrșilul

® Prima 
a juniorilor noștri, 
fost programată pentru .. . 
acestei luni in compania valoro
șilor sportivi bulgari. Meaturile 
dintre cele două . reprezentative 
vor avea loc între 26 februarie șl 
2 martie, la Medgidia, Cobadin 
șt, probabil. Constanța.

• Federația de specialitate, .or
ganizează, de vineri și plnă du
minică. la Poiana Brașov, 
curs de perfecționare a arbitrilor 
de categorie republicană. Cu acest 
prilej, arbitrii vor lua cunoștință 
de noile modificări ale regu
lamentului, aduse de către forul 
internațional, F.l.L.A.

un

PREFERINȚA MEA SE ÎNDREAPTĂ
H CĂTRE WILLIAM SCHREIBER

■ 7i aceasta perioadă difl''ilfi or'r''1
ff pentru voleiul masculin 

rr* mânesc, cind vedetele

n această perioadă
în du
și an-

Mihăilescu a traversat 
bla postură de jucător 
trenor al naționalei epoca de 
glorie a voleiului românesc. A 
participat cu echipa României, 
Ia 4 campionate europene și la 
3 campionate mondiale, obti- 
nînd două medalii de 
la europene, o medalie 
gint și una de bronz la 
diale". După încheierea 
lății competitionale, el 
mit înalta distincție de maestru 
emerit al sportului. Dar faima 
sa nu a fost mai mică nici ca 
antrenor. S-a ocupat de pre
gătirea formației Dinamo, cu 
care a cîștigat de două ori con
secutiv Cupa campionilor eu
ropeni, în 1966 si 1967. în .1964 
a fost numit antrenor aî e- 
chipei naționale de tineret iar 
in 1965 al primei reprezentati
ve. în perioada 1969—1970 a 
funcționat ca antrenor în Spa
nia. unde s-a bucurat de înal
te aprecieri din partea foruri
lor voleibalistice iberice. Re
întors în tară, el a luat condu
cerea echipei masculine a clu
bului Progresul

argint 
de ar- 
„moai- 
activi- 
a pri-

dificilă 
i. ro

mânesc, cind vedetele sint 
mai rare, preferința mea se 

îndreaptă către dinamovistul Wil
liam Schreiber, un foarte mare ju
cător, poate apreciat sub nivelul 
valorii reale. Component de bază 
al actualei reprezentative, Schreiber 
mi se pare a fi cel mai complet 
jucător, un admirabil exemplu de

său este egal de perfect ca și ata
cul, are tot atîta forță și viteză de 
acțiune, cită finețe și eleganță în 
joc. Dar, mai presus de toate, aș 
pune deosebitul său simț anticipa
tor. El sesizează cu repeziciune lo
cul unde atacă adversarul, simte 
intenția propriului ridicător și nu 
ratează aproape niciodată întilnirea 
aeriană cu mingea. De ce este con
siderat cel mai de temut jucător ?

iVEDEÎKEL^ DE 1
sportiv, care se dăruiește voleiului 
cu seriozitate și pasiune. Caracter 
ferm, el nu cedează niciodată lupta, 
dind dovadă de multă stăpînire de 
sine, de luciditate și constanță in 
momentele dificile, ca și în situa
țiile favorabile echipei. îl consider 
jucătorul ideal pentru volei Este la 
fel de bun în atac ca și în ațărare, 
blochează tot așa de bine precum 
plonjează in linia a doua. Serviciul

Pentru că posedă o gamă variată de 
procedee de atac, ceea ce îi mărește 
considerabil eficacitatea. Deși temut, 
Schreiber este respectat și apreciat 
de toți adversarii pentru corectitu
dinea, pentru modestia, pentru spi
ritul său de camaraderie. Căci, orice 
s ar spune, pe Willi îl interesează 
mai puțin situația -sa de vedetă ; de 
aceea, poate, este cu adevărat o ve
detă" ■

8:05,0 ; 50 mg — 6,7 ; 60 
— 7,3 ; 60 mg — 7,9 
înălțime — 2,12 (2,14 
prăjină — 5,00 (5,10
lungime — 7,60 (7,75
triplu — 15,80 (16,30 m); gre
utate — 18,00 (18,50 m). în 
paranteză am notat normele 
stabilite de F.R.A. pentru par
ticiparea atleților români.

La Sofia, potrivit regula
mentului competiției, pot par
ticipa cîte 3 atleți de probă 
din partea fiecărei țări, cu 
condiția expresă ca ei să fi 
realizat aceste norme. Parti
ciparea cîte unui singur atlet 
nu este 
tricții.

yg 
(7,8) ; 
m); 
m); 
m);

supusă nici unei res-

sfîrșitul săptămînii 
în sala de Ia „23 
sînt programate Sn- 
campionatelor repu-

• La 
viitoare 
August” 
trecerile 
blicane ale seniorilor. Vor lua 
parte cei mai buni atleți 
ai țării. Cu acest prilej este 
pasibilă și reintrarea Corne
liei Popescu care. în urmă cu 
cîteva zile, a suferit o întin
dere musculară. Competiția 
oferă, desigur, cel mai bun 
prilej pentru înregistrarea 
standardurilor de participare 
la ediția a Il-a a ..europene- 

de sală de la Sofia.

LA HUNEDOARA: MECIURI
VIU DISPUTATE

HUNEDOARA, 5 (prin telefon). 
In sala Constructorul au conti
nuat întrecerile băieților. Incepînd 
de joi se desfășoară turneul final 
al campionatului, meciurile de 
dublu și acelea dtn turneul de 
consolare. Iată rezultatele înre
gistrate : R. Giurgiu — C. Iones- 
cu 5—6, 6—4, 6—3, T. Marcu —
C. Curcă 6—4, 6—1; consolare se
niori : C. Hărădău — N. Mirea
6— 4, 6—0, Tudith Dlbar — A. Vi- 
ziru 4—6, 6—1, 6—4, D. Mocanu 
— I. Galambos 2—6. 6—4, 6—i,
D. Neacșu — L. Dragotă 6—2,
7— 5, iudith Dibar — A. Fodor 
6—3. 4-6. 6—2, P. Almăjan — C. 
Hărădău 2—6, 6—3, 6—3 ; conso
lare juniori : S. Orășanu — L. 
Soare 6—3, 6—3, C. Barbu — N. 
Tralan 6—4, C—3. I. MIHan — A. 
Sllaghl 6—4, 6—3.

Tn cadrul întîlnirilor de dublu 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : C. Ionescu, L. Soare — 
C. Barbu, D. Oprea 6—4, 6—1, P. 
Almăjan, Z. Nemeș — R. Giur
giu, Gh. Millfai 7—6, G—4. I. Sân
tei, V. Marcu — L. Borbell, L. 
Bucaresti 6—1, 6—0. După evolu
ția avută pînă acum, cele mai 
mari șanse de a cuceri titlul le 
au Ionel Sântei, la simplu, și 
Santel, Marcu Ia dublu.

Simbfită și duminică vor con
tinua întrecerile din turneu, ur- 
mind ca începind de luni lotul 
de tineret al tării să susțină un 
meci amical cu reprezentativa si
milară a Cehoslovaciei.

1968, a 
suferind 
ligament

S. IONESCU

PORȚILE REPREZENTATIVEI SÎNT DESCHISE
(Urmare din pag. 1)

zultatele necorespunzătoare 
ale formațiilor de club se 
datorează lipsei de echilibru 
în componența lor (jucătorii 
înalți, valoroși nu au parte
neri — extreme, conducători 
de joc — de nivel apropiat 
și invers), iar în cazul for
mației Dinamo, unei indispo
nibilități (Novac).

în viitoarea selecționată a 
României, se va putea con
ta pe experiența și tehnici
tatea lui Albu și Diacones- 
cu, alături de calitățile și 
dorința de afirmare ale lui 
Popa, Oczelak (în evident 
progres), Tarău. Dragomires- 
cu, Georgescu etc. Tn reali
zarea obiectivelor, o impor
tanță covîrșitoare o are crea
rea unei ECHIPE, în sensul 
cel mai 'concret și mai cu
rat al cuvîntului. Sînt nece
sare legătura armonioasă în
tre jucători, o atmosferă de 
prietenie, dar și de muncă 
intensă, dusă cu pasiune și 
conștiinciozitate de întregul 
colectiv. Am convingerea, că 
majoritatea colegilor mei, 
antrenori ai jucătorilor selec
ționați sau cu perspective de 
a ajunge în echipă naționa
lă, vor sprijini cu toată ar
doarea acțiunile lotului re
prezentativ, că priceperea și 
devotamentul lui V Popes
cu, Stela Rusu, P. Vasiliu ș.a. 
vor sta alături de mine-

Dar, antrenorii nu pot re
zolva totul. Factorul hotărî- 
tor în obținerea saltului do
rit de toți iubitorii basche
tului îl constituie munca, se
riozitatea și dăruirea sportivi
lor, elemente care caracteri
zează pe majoritatea mem
brilor lotului, dar. din pă
cate, nu pe toți. Tn acest 
sens, sînt obligat să arăt că 
unii băschetbaliști. de la care 
se așteaptă mult (Czmor, Gh.

evoluează 
posibilităților.

sub 
din 
mai

Cîmpeanu), 
nivelul 
cauză că evită pregătirea 
dură și se menajează chiar 
cu îngăduința antrenorului 
lor, fapt evidențiat de insu
ficienta pregătire fizică ma
nifestată în cursul turneelor 
de trei sau patru meciuri.

In încheiere, doresc să pre
cizez celor ce au obiecții în 
privința componenței Iotului 
că porțile acestuia sînt des
chise oricărui jucător care 
demonstrează că muncește, are 
o valoare reală și o compor
tare disciplinată. Pînă la 
sfîrșitul campionatului, orici
ne merită are acces în echi
pa națională.

ergem
SlMBĂTA

Willi Schreiber — unul dintre valoroșii 
jucători dinamoviști — într-o caracte
ristică acțiune de atac în timpul partidei 

internaționale susținută cu echipa 
Dynamo Berlin.

-ATLETISM :
August", 
concurs

BOX :

Sala 
de la ora 

municipal.
Sala

..23
16 :

deCiulești,
la ora 19 : meci amical
între echipele Rapid și Me-
talul.

HALTERE: Sala Rapid,
ora 17 : „Cupa 16 Februa-
rie“.

JUDO : Sala de sport a
Institutului Politehnic (Str. 
Stefan Furtună), de la ora 
16 : întreceri in cadrul zo
nelor campionatului 
blican individual de 
ori (mari

TENIS 
Floreasca. 
de la ora 
ul 
tar : 
nala 
Progresul 
Praga.

TENIS : Sala Steaua 
(Cal. Plevnei nr. 114) de 
la ora 8 : întreceri în ca
drul campionatului repu
blican

și mici)
DE MASA: 
de ia 9 la

repu- 
juni-

Sala
12 și 

_ __ 16 la 19 : tutne-
international universi- 

la ora 18,30, semifi- 
feminină a C.C.E. : 

București—Start

DUMINICA
ATLETISM : Sala ..23 

August”, de la ora 9 : con
curs municipal.

FOTBAL: Stadionul Giu- 
Iești, ora 11 : Rapid (tin)- 
Comertul Alexandria : Sta
dionul Progresul, ora 9 : 
Progresul (tin)-Laromet : 
ora 11 : Progresul (div. A)- 
Dunărea Giurgiu ; Stadi
onul Dinamo, ora 11 : Di
namo (tin)-Sportul mun

citoresc.
TENIS DE MASA : Sala 

Floreasca, de la ora 9 la 
12 și de la ora 16 la 18.45: 
turneul internațional uni
versitar.

TENIS : Sala Steaua (Ca
lea Plevnei nr. 114) de la 
ora 14 : întreceri în cadrul 
campionatului republican.

VOLEI : Sala Progresul, 
de la ora 10 : I.E.F.S.—Vi
itorul Bacău (m A), sala 
Giulești, de la ora 8: Șc. 
sp. 2 — Șc. sp. 3 (m.j.), Ra- 
pid-Universitatea Cluj (m 
A), Rapid—Progresul. Lie. 
M. Basarab—Viitorul (m.j.) ; 
sala Dinamo, de la ora 8 : 
Cutezătorii-Dinamo, T. Di- 
namovist-Șc. sp. 1 (m.j.).
Medicina—Farul (f.A). Stea
ua—Lie. Găești (m.j) ; sala 
Palatului Pionierilor, de la 
ora 8: Viitorul—Șc. sp. 
Șc. sp. 2 M. 
pid. Lie. Gh. 
zătorii, Șc. sp. 
ești. Șc. sp. 3 
torul (f.j.)

. 1.
Basarab—Ra- 
Lazăr—Cute- 

2 - Lie. Gă- 
— Construc-
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CRAIOVABRAȘOVENII LA PRIMUL
PE DOUA FRONTURI

MECI IN GRECIA
Larissa— Steagul roșu 2-2 (0 — 1) a

sportul bbî Pag. a 3—8

LOTURILE A SI DE TINEREI
Jt

COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR

rrU" CLUJ

UTA

ÎN ALBANIA,

ÎN GRECIA

DUMITRIU II
Văzut de Al. CLENCIU

ATENA, 5 (prin telefon, de 
la trimisul ziarului „Drum Nou'* 
tiin Brașov).

După o săptămînă de pre
gătiri în clima blinda a Ate
nei, lotul brașovean s-a de
plasat în nord, la peste 300 
de km, unde joi a întîlnit 
formația orașului Larissa. 
Aici, frigul șl ninsoarea ne-au 
reamintit în ce anotimp ne 
aflăm. Dificultatea întîlnirii 
a constat în faptul că bra
șovenii sînt la începutul pre
gătirilor, iar,echipa gazdă —

în; plin campionat. De altfel, 
evoluția din această întîlni- 
re a demonstrat că jucătorii 
din Lariss^ au o mare ca
pacitate de mobilizare la 
joc, pe care-1 practică sim
plu și în viteză. Tocmai aces
te calități au generat cele 2 
goluri înscrise în poarta lui 
Adamache de Arghlrfv (min. 
61) și Kocgelis (min. 67). 
Steagul roșu a evoluat mul
țumitor. a stăpînit jocul ma
joritatea timpului, atacînd cu 
impetuozitate poarta apărată 
excelent de Fiavalat. Minute 
în șir. atacanții brașoveni au 
forfecat apărarea gazdă, dar 
adesea șuturile lor erau prea 
departe de cadrul porții. Nici 
broderia de driblinguri con
struite eu fantezie de Dumi- 
triu II. care a constituit de
liciul celor trei mii de spec
tatori. nici ocaziile lui Balint. 
Drăgoi. Pescaru și Cadar nu 
au adus deeît două goluri, 
realizate de Drăgoi (min. 16) 
și Pescaru (min. 89). Antre
norul V. Stănescu a folosit 
următoarea formație :

ADAMACI-IE — IVĂNCES- 
CU, JENEI, OLTEANU, RU- 
SU, PESCARU, CADAR, 
GHERGHELI (NECULA. 
FLORESCU), DUMITRIU II. 
BALINT, DRĂGOI.

Alexandru DINCA

CORESPONDENTA DIN BRAZILIA
(Urmare din pag. 1)

ce-i privește pe 
rapidiști. debutul 
coincis cu o evo- 

ziarul

cîteva zile, cînd partida din
tre F.C. Sao Paulo și Ț.S.K.A. 
Sofia a fost aminată cu 24 
de ore.

în ceea 
fotbaliștii 
acestora a
luție slabă, pe care 
„Estado de Sao Paulo" o 
caracterizează drept o „veri
tabilă decepție". în continua
re, cotidianul scrie : „Porta
rul Răducanu a primit 3 
goluri copilărești, pînă cînd 
antrenorii s-au decis să-1 
schimbe. Se parc că echipa 
română nu s-a acomodat 
nici cu terenul, nici cu lu
mina reflectoarelor, jucătorii 
prezentînd nenumărate lip
suri, în apărare și, mai ales, 
în linia de mijloc. Singurul 
dintre fotbaliștii oaspeți ca
re a arătat ceva deosebit a 
fost fundașul central Lupes- 
cu“.

în timp ce Rapidul a pă
răsit Sao Paulo, spre Belo 
Horizonte, unde joacă sîmbă- 
tă cu Atletico Mineiro, Di
namo este așteptat să soseas
că la Campinas, unde va 
întîlni, la sfîrșitul săptămî-

nii, pe F.C. Guarani, o echi
pă redutabilă pe teren pro
priu. întregul oraș Campinas 
—• aflat la 10U km de Sao 
Paulo — este împînzit cu a- 
fișe, publicul așteptînd cu 
mare nerăbdare pe învingă
torii lui Vasco da Gama, și' 
în special pe Dumitraehe, ca
re se bucură de o deosebită 
simpatie în Brazilia.

Pentru că tot a venit vor
ba de Vasco da Gama, aceas
ta a învins aseară pe T.S.K.A. 
Sofia, cu 2—0, după un meci 
foarte frumos. Duminică, sta
dionul „Morumbi" va găzdui 

i lui 
și

întîlnirea dintre echipa 
Gerson. F.C. Sao Paulo, 
Vojvodina din Novi Sad.

Pe urmele materialelor

publicate

DE CE A VENIT C.S.M. SIBIU

LA PĂLTINIȘ FĂRĂ MEDIC

reportaj
de fot-

Cu prilejul unui 
realizat la echipele 
bal aflate în pregătire la 
munte, am constatat că una 
dintre fruntașele seriei a II-a 
a diviziei B, mai precis 
C.S.M. Sibiu, s-a prezentat 
în stațiunea Păltiniș fără 
medic, specialistul de care 
antrenorul are atîta nevoie 
in perioada aceasta de pre
gătiri. Sibienii au motivat 
atunci că lipsa medicului 
s-ar datora unor „motive de 
serviciu". în legătură cu a- 
ceastă situație, conducerea 
Spitalului unificat munici
pal Mediaș' ne informează: 
„Dorim să arătăm pe această 
cale că ..motivele de servi
ciu" pentru care medicul nu 
a putut face deplasarea la 
Păltiniș sînt mai fundamen
tate deeît orientarea clubului 
in alegerea medicului sportiv. 
Ne referim la doctorul Ale- 

• rand.ru Costea, medic specia
list pedia-tru la. Dispensarul 
de pediatrie școlar nr. 1 din 
municipiul Mediaș. Aici, dr. 
('oștea răspunde de asistenta 
medicală a 3 000 de copii, 
chiar dacă el are domiciliul 
în Sibiu și face naveta zilnic 
la Mediaș". Semnează: dr. 
Grigore Benea, directorul 
soitalului. dr. V. Pamblică si 
dr. A. Daneiu, directori ad- 
juncțl.

ad-

sînt 
din.

Aproximativ 4 000 de spec
tatori au asistat joi la cu
plajul fotbalistic desfășurat 
pe stadionul Tineretului. In 
deschidere, formația de tine
ret a Universității a dispus 
de Gloria Slatina cu scorul 
de 2—0 (I—0), prin golurile 

de Busu și Tiță. în 
doilea meci, Uni- 
Craiova a jucat în 
lui F. C- Caracal. 
(0—1). Oaspeții —

înscrise 
cel de-al 
versitatea 
compania 
Scor 1 — 1 
care au constituit o surpriză 
plăcută — au pus multe pro
bleme divizionarilor A. Au 
marcat: Platagă (min. 32) 
pentru F. C. Caracal, Oble- 
menco (min. 49 din 11 m) 
pentru ernioveni.

UNIVERSITATEA a folo
sit următorii jucători : Oprea 
(min. 46) Pilcă - 
(min. 46 Velea), 
che. Deselnieu (min. 46 Bît- 
lan). Lepădatu, 
(min.
Niță (min.

. Donose 
merico. 
Bălan).

Niculescu 
Smaranda-

Strîmbeanu
35 Boșoteanți). Ivan, 

46 Martinovici), 
(min. 46 Dașcu). Oble- 
Tarălungă (min. 46

ST. GURGUI —
coresp. principal-

ALTE REZULTATE
DIN ȚARĂ

Zilele acestea, s-au 
disputat partide- amicale.

OLIMPIA ORADEA —VIC
TORIA CĂREI 2—0 (1—0). 
în primul lor meci de veri
ficare, orădenii au întrecut 
pe Victoria Cărei prin golu
rile realizate de Bokosi (min. 
8) și Iacob (min. 57). Ilie 
Ghișa — coresp. principal

CARPAȚI SINAIA — PO
IANA CÎMPINA 0—1 (0—0). 
Jucătorii din Cîmpina, în ca
drul pregătirilor pe care le 
efectuează la Sinaia, au sus
ținut un joc amical cu Car- 
pați Sinaia. Unicul gol a fost 
marcat de Goran (min. 57). 
V. Zbarcea — coresp.

CHIMISTUL 
— MINERUL 
1—0 (1—0). Un joc 
verificare. Băimărenii 
șit să fructifice o greșeală a 
apărării adverse, și au în
scris prin Hoffmeister. 
Săsăranu — coresp.

BATA 
BAIA

MARE
SPRIE 

util de 
au reu-

Miine, noi meciuri de verificare

După „olimpici" și juniori, a venit, iată, rinilnl loturilor 
reprezentative A și de tineret să-și prezint* planurile, de 
activitate pe anul 1971.

Acest lucru se va petrece miercuri. 10 februarie, cînd 
antrenorii federali Angelo Niculescu și Gheorghe Oia vor 
supune discuției Colegiului central al antrenorilor planuri
le întocmite de ei : cel al lotului A și, respectiv, al lotu
lui de tinerel.

De la Colegiul central al antrenorilor, planurile de ac
tivitate mai sus-aniintite vor trece la biroul federal pen
tru a fi aprobate. J

C. F. R. Cluj

ii
Orice s-ar spune, C.F.R. 

Cluj nu e o echipă cu far
mec deosebit, după care ma
rele public, presa, radioul 
sau televiziunea să se dea in 
vint.

C.F.R. Cluj e o echipă mai 
degrabă modestă, trăind, in 
clasament de azi pe miine. 
chemind sub drapel jucători 
fără o sonoritate specială a 
numelor (doar Punea și Cojo
caru" „cochetează" cu loturile 
naționale), traversînd difi
cultăți materiale de nedis
prețuit, acuzind — in urbea 
de baștină — 
față de bătrînul 
sfîrșit, o echipă dirijată de 
conducători fără

complexul
„U“, în

veleități

și miine, alte două e- 
din divizia A ..U“ 
și U.T.A. — urmează

Azi 
chipe 
CLUJ 
să plece în turnee peste ho
tare.

Studenții clujeni pără- 
azi Capitala, la bordul 
avion special, cu 

Turneul 
timp în 

romani vor 
sau patru

amicale. Delegația clujenilor 
este însoțită de Cornel I)ră- 
gușin. antrenorul secund al 
lotului olimpic, care se va 
documenta la Xața locului a- 
supra forței de 
lului albanez.

joc ft fotba-

sesc
unui
tinația Tirana, 
dura 10 zile, 
fotbaliștii
ține trei

la Predeal

des- 
va 

care 
sus-

meciuri

• „Mingea e dată nițel, la urmă, ca o... păcăleală" B 7200 m 
in 28 de minute... ® 0 echipă care a bătut Steaua cu 5-0 

n-are voie sa retrogradeze!"

plină de... tentații pentru 
jucători.

— Nu știu ce a recoman
dat federația, dar după mai 
bine de o săptămînă 
dere aici, pot afirma 
mîna pe inimă — 
bucurăm de condiții 
lente.

— Ce v-ați propus 
„ciclul Predeal"?

— Sporirea rezistenței,

de șc- 
— cu 
că ne 
exce-

pentru

țării. U.TA., 
dimineața —

• Campioana 
pleacă duminică 
cu autocarul prin Iugoslavia 
— in Grecia, unde va efec
tua un turneu de patru jocuri.

ii

întîlniri tur-retur cu C.S.M. 
Sibiu. Gloria Bistrița și Me
talurgistul Cugir și, probabil, 
meciul cu Slovan Bratislava, 
pentru care 
în Alele de 
rie. în 7 
„Cupa"!

— Nu credeți că la regimul 
acesta „forțat". echipa va ceda 
în a doua jumătate a retu
rului? Citeam undeva că un

noi ne-am oferit.
27 sau 28 februa- 
martie, jucăm

Amîirgul cobora încet pes
te Predeal, 
du-se parcă 
cineva.

Era frig, 
pietrele, dar 
nu 
pediția' 
acolo unde — i 
flăm mai tîrziu 
lergaseră 7200 m in 
minute.

In vilă nu rămăsese decit 
Matei, accidentat la antre
namentul matinal. Era trist, 
avea dureri mari la caninul 
pe care și-l spărsese înainte 
de amiază. Nu mîncase nimic, 
lingă el zăceau sparte mai 
multe fiole de „algocalmin".

Gemea ușor cînd l-am în
trebat 
nuiala 
grada, 
dintre

A negat, cu o zmucituri 
violentă a capului.

temător, ferin- 
să nu sperie pe

frig de crăpau 
ceferiștii clujeni 

reveniseră încă din ,,ex- 
lor de pe Clăbucet, 

aveam s-o a- 
— băieții a- 

28 de

38 !*•«<**

dacă are cumva ba
că echipa va retro- 

Nu fi-a scos compresa 
dinți.

• In București, Progresul joacă cu Dunărea Giurgiu • Petrolul
și C.F.R. Cluj evoluează la Brașov, iar F.C. Argeș la Cimpulung Muscel
Cu cît se apropie data re

luării sezonului oficial, se în
mulțesc partidele de verifi
care. în Capitală vor avea 
loc duminică 
jocuri :

• Pe stadionul 
chipa de tineret 
lui întîlnește, de 
divizionara C Comerțul Ale
xandria.

• Un nou meci de verifi
care are loc și pe stadionul Di
namo. De data aceasta, Di
namo (tineret) va primi re
plica divizionarei C, Sportul 
muncitoresc. Partida va în
cepe lă ora 11- în deschi
dere, de la 9.30, Dinamo (ju
niori) — Școala sportivă nr. 2.

• Un interesant cuplaj fot
balistic va avea loc dumi
nică dimineața pe stadionul 
Progresul (str. Dr. Staicovici). 
Iată programul : ora 9 — Pro
gresul : (tineret) — Laromet 
(div. C); ora 11 — Progre
sul (div. A) — Dunărea 
Giurgiu (div. B).

★
La Brașov vor evolua di

vizionarele A PETROLUL 
PLOIEȘTI și C.F.R. CLUJ, 
aflate în pregătire lă munte.

următoarele

Ciulești, e- 
a Rapidu- 
la ora 11,

Petroliștii vor juca cu Trac
torul (stadionul Tractorul, de 
la ora 11,30), iar feroviarii 
cu Metrom (stadionul Me- 
trom. de la ora 11).

• La Cîmpulung Muscel, 
F.C. Argeș va întîlni. tot în- 
tr-o partidă de verificare, e- 
chipa din localitate, Musce
lul U.M-M.

HALAGIAN, ANTRENOR
LA F.C. ARGEȘ

9

în urma plecării antreno
rilor Eug. Mladin și C- Gar- 
beloti, două posturi de antre
nori de la F. C. Argeș au ră
mas vacante. In această si
tuație, biroul clubului a apro
bat ca în viitor echipa de 
tineret-rezerve să fie pregă
tită de tînărul antrenor Flo
rian Halagian (fostul jucător 
al lui F. C. ' 
absolvent al 
menea, prof 
va lucra în 
de copii și juniori.

Ilie FEȚEANU — coresp. 
principal

Argeș, proaspăt
I.E.F.S.). De ase- 
Dan Silvășeanu 

cadrul centrului

BAZIL MARIAN

La Predeal, fotbaliștii de la G.F.R. Cluj joacă ...volei! Moment de destindere 
crosuri ucigătoare. Foto t

sau fără cunoștințe. Pentru 
această ultimă afirmație 
pledează — dincolo de ori
ce putință de tăgadă — 
faptul că C.F.R. se numără 
printre puținele divizionare 
A care n-au izbutit să con
tracteze vreun turneu în 
străinătate în acest „rela- 
che“ competițional.

ic
Peste Predeal ninge 

mos. Ceferiștii clujeni 
încheiat antrenamentul

. dimineață, axat - 
spusele doctorului 
Simption 
fizică și pe minge, mingea 
clată nițel, la urmă, ca o... 
păcăleală".

Reintrat în vilă — aceeași 
„Robinson", la care-i căuta
sem cindva pe rapidiști, și 
care găzduiește acum pe 
C.F.R. Cluj, pe Petrolul și 
lotul național de baschet — 
antrenorul Eugen Iordache 
nu s a dovedit prea scump 
la vorbă:

— Am reluat pregătirile la 
Cluj, la 10 ianuarie, și timp 
de 18 zile am urmărit rea- 
comodarea și mărirea capaci
tății de efort. în 28 ianuarie 
am sosit la Predeal.

— De ce la Predeal? După 
cite știm, federația a reco
mandat evitarea acestei lo
calități, considerînd-o prea.

fru- 
au 
de 

după
Remus 

„pe pregătirea

u

între două
S. BAKCI

prin două antrenamente zil
nice; unul — dimineața, des
tinat pregătirii fizice, pe lun
gimea a 75—90 de mi
nute, în finalul căruia apar 
mingile, al doilea — după a- 
miază, mai dur, axat sau pe 
crosuri, cu distanța mereu 
mărită, sau pe un „lanț" de 
exerciții de gimnastică, sta
bilit la Cluj, în colaborare 
cu antrenorul de atletism Ion 
Arnăut.

— Ce program are echipa, 
după 7 februarie, ziua des
părțirii de Predeal ?

— Duminică, susținem pri
mul meci de verificare, la 
Brașov, în compania Metro- 
rnului. Vor urma alte 10 (!),

trimis în 
graba de

ride sub-

antrenor federal 
control vă reproșa 
<a intra în formă.

Eugen Iordache 
țire :

— Vezi dumneata. antre
norii federali știu întotdea
una mai bine, dar le știu 
pe-ale lor... în primele 7 e- 
tape, îi am la Cluj pe Pro
gresul, F.C. Argeș, Jiul și 
C.F.R. Timișoara, echipe cu 
care mă întrec direct în lup
ta pentru supraviețuire. Știu 
eu, poate că observațiile lui 
Nicki Petrescu erau juste, 
dai- el nu știa că dacă eu nu 
bat pe Progresul, în primul 
iioc din primăvară, sînt un 
antrenor sfîrșit!

Cu același Eugen Iordache, 
seara, la o ceașcă de ceai.

— Va fi un retur infernal. 
N-avem deeît 12 puncte și un 
golaveraj negativ 20—26... 
Mult timp am crezut că îna
intarea pierde meciurile, dar 
— spre sfîrșit — m-am con
vins că în „spate" era dere
glajul! Am primit prea multe 
goluri!

— Oare Soos n-a îmbătri- 
nit? La 38 de ani...

— Nu știu, nu cred. în o- 
rice caz. aș vrea să-1 „trag" 
înapoi pe Cojocaru, dar asta 
mi-ar dezechilibra linia de 
mijloc. Poate „puștimea" pe 
care am adus-o aici, Lupu. 
Harmat, Popa, toți promovați 
de la tineret, va crește cu 
repeziciune, dar puțin proba
bil ca saltul să se producă 
într-o lună

In clipa aceea, i-am între
rupt șirul vorbelor, intrebin- 
du-l cine va retrograda.

De data asta n-a mai zim- 
bit:

— G.F.R. Timișoara, Jiul sau 
Progresul !

— Atit ?
— O echipă care bătut 

Steaua cu 5—0 n-are voie să 
retrogradeze... Și echipa asta 
e C.F.R. Cluj 1

Ne-a lăsat doar cu carnetul 
de însemnări, singuri, ple- 
cind să dea „stingerea". Ur- 
mărindu-l cu privirea, am 
căutat să ni-l imaginăm la 
Pitești, calmîndu-l pe Soos, 
după ce acesta ratase pe- 
nalty-ul de pomină, din mi
nutul 86: „Lasă, măi băiete, 
doar nu s-a terminat cam
pionatul !“

Pocite că știa Eugen lor- 
dache ce știa.-.

Ovidiu IOANITOAIA
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Unul din centrele care au dat cei mai multi tineri gata pregătiți pentru focul diviziei A

N.R. Așadar, lucrurile 
clare. Absența medicului 
cadrul policlinicii e imposi
bilă. Dacă el ar fi fost în canto
nament cu echipa devenea 
mult mai culpabil fiindcă ar 
fi abandonat niște obligații 
de mare răspundere. Ca și 
conducerea spitalului respec
tiv, ne exprimăm nedumeri
rea față de greșita orientare 
a clubului sibian de » an
gaja pe lingă echipă — chiar 
cu ora — un media pediatru, 
cu sarcini profesionale deo
sebite și,- care, în plus, face 
și naveta Sibiu—Mediaș, ©r, 
în aceste condiții — exclu- 
zind lipsa sa de la Păltiniș 
— se pune întrebarea! cînd 
are timp dr. Al. Costea. 6ă 
se ocupe de echipă, s-o supra
vegheze și să facă depla’ă- 
JrileU la. jocy.ri (Al- C.j

11 văd în dimineața geroasă de 
februarie, învîrtindu-se pe lingă 
Volkswagen-ul său, intr-o curte 
lipită de biserica Luterană. 11 
salut și-rai răspunde distrat, puțin 
apatic...

Așa îi e firea, îl știu de mult, 
închis în el, puțin morocănos, 
li smulgi vorba cu cleștele. Nici 
cele mai strălucite succese repur
tate ca jucător sau ca antrenor, 
nici înfringerile cele mai așpie, 
n-au fost în stare să clintească 
ceva pe această față, chiar dacă 
adevărate furtuni i-au răscolit 
sufletul.

Auzind că avem un drum co
mun — Centrul „23 August" — 
se oferă, amabil, să mă con
ducă. Se instalează la volan și 
pornește.

— Cu... copiii, sper că n-ai ati- 
tea necazuri, spun eu. pîndtr.d 
reacția „taciturnului". Bazil — 
care lucrează acum la CentruL de 
copil, juniori „23 August" — zîm- 
bește fugar.

— Mda, încuviințează el, copiii 
sînt mai ascultători. Cel puțin, 
pînâ la o anumită vîrstă. Apoi. 
Bazil se retranșează în aceeași 
olimpiana tăcere. îmi dau seama 
că o discuție pe teme actuale 
n-ar avea un fir prea trainic. 
Schimbarea a trei echipe în mai 
puțin de un an și jumătate l-a 
afectat destul de mult pe Bazil 
Marian și, oricare este adevărul 
adevărat, O discuție ax fl evident, 
neplăcută, cel puțin pentru mo
ment. Mă mulțumesc deci, să răs
colesc prin amintirile mai vechi:

— Am găsit acasă o revistă 
Veche, unde scria că la 15 ani ai 
fost desc-perit la Uioara de către 
„Victoria Cluj", care te-a lansat 
apoi în 1939 !

— B adevărat ! Am jucat un an 
la Clu.i. apoi la Mica Brad și, din 
1941. am venit la București. Aci 
am stat la Carmen 7 ani, apoi la 
C.F.R. tot 7. După aceea am de-

puțin,

Mașlna
șo-

venit antrenor. Oftează, 
a pornit din nou. Sintem pe 
șeaua ștefan cel Mare.

— Păstrezi vreun regret clin 
riera de jucător ?

— Da ! Marian încruntă 
sprîncene șl completează : n-am 
dat tot ce aș îl putut da pentru 
lotbal. Nici ca jucător și ÎNCĂ 
nici ca antrenor. Dar nu-i timpul 
pierdut ! Am abia 48 de ani 1

— Ia spune, ce părere ai în de
finitiv, despre' cele trei „divor
țuri" din ultima vreme ?

Marian nu pare surprins, știa, 
probabil, că o să ajung și aici :

— Cită vreme antrenorii vor fi 
sclavii rezultatelor IMEDIATE, vor 
mai exista multe „divorțuri" 
Face o pauză, depășește un Fiat 
850 și continuă : de la Dinatno. 
m-a scos... Dumitraehe ! Dacă mi 
rata penaltyul în finala cu „Stea
ua". dinamoviștti ar fi luat cupa 
și poate aș fi rămas șl azi acolo. 
Dar, așa cum se întîmplă la toa
te echipele, antrenorul trebuie să 
plătească într-un fel 
tîmplă 
piu și

— A 
xiu...

un „dezastru", 
mai comod 1
urmat „exilul"

că

di n

cînd se m- 
E mai sim-

la Pont Eu-

— Unde mi s-a cerut ca în pa
tru luni să devin „fachir”. Am 
găsit în august o echipă distrusă 
de efort, pusă să joace toată 
vara fără pic de răgaz, cu trei 
achiziții care s-au dovedit „fali
mentare" șl un președinte al clu
bului (acum a fost schimbat) 
obișnuit să se ocupe mai mult 
dc problemele tehnice deeît de 
cele legate de resortul lui. Cind 
ara solicitat împreună cu Flores- 
eu împrospătarea lotului cu Ca- 
raman, Tănare etc. am găsit nu
mai urechi astupate. Pe parcurs 
insă, și-au dat seama de multe 
lucruri. Dar abia după plecarea 
mea.^ « — " —

O vreme domnește tăcerea. Apoi 
„taciturnul" adaugă, puțin stinje- 
nlt :

— Vreau să fiu bine înțeles. Nu 
doresc să „dezgrop morții" sau să 
trag spuza pe turta mea.. Neînțe
legerile și rezultatele slabe de la 
Farul și — mai tîrziu de la F.C. 
Argeș — se datorese în primul 
rind faptului că eu am acceptat, 
constrîns de împrejurări, să pre
iau echipe dereglate, sperind că 
TIMPUL mă va ajuta să schimb 
ceva ! Dar acest timp nu mi-a 
fost acordat niciodată. La F.C. 
Argeș am fost chemat atunci cînd 
Titi Teașcă a dat bir cu fuglții. 
Echipa era ruptă în două. Oltea
na. viad, Pigulea, Radu și Jer- 
can fuseseră cu (,olimpicii" in
tr-un lung turneu, iar Dobrin se 
afla după „fiesta mexicană". Din
tre toți numai Olteanu șl Vlad au 
mai fost capabili să-și refacă 
forțele și să dea .andament nor
mal. Ne-a bătut Steagul roșu a- 
easă și apoi am pierdut, la'limi
tă. la Craiova. Cum era de aș
teptat. s-a dat bineînțeles, alarma. 
Mi s-a spus foarte clar și răspi
cat : „Scoți rezultate, ești bun. 
Nu scoți, nu ești bun". Apoi a 
lost adus Ozon. Nu am nimic cu 
Titus. Am rămas prieteni. Dar 
trebuie să se știe că între „cola
borarea" prealabilă pe care o ho- 
tărisem. și „eu fac, cu dreg" Ti
tus a optat pentru a doua alter
nativă. Iar eu nu puteam accepta 
aceasta 1

— ...Și acum ce-ți dorești Bazil 
Marian ?

Fostul ;.tunar" a oprit mașina. 
Deschide ușa. se gîndește puțin, 
mă privește drept în față si-mi 
răspunde molcom :

— Ce-ml doresc ? o echipă tî- 
nără cum era Viitorul (dacă-'i 
mai amintești), timp si încredere. 
Mai ales încredere.

G.c°r9® MIHALACHE

Nu de mult clubul Pro
gresul a hotarit să analizeze, 
cu toată seriozitatea, activi
tatea centrului său de copii 
și juniori. Prezenți și noi -— 
în sala Finanțe-bănci, aveam 
să rămînem impresionați, nu 
într-atît de numărul celor ce 
formau auditoriul, ci, în spe
cial, de numărul mare al 
părinților aflați „la datorie".

Cu. toții, au ascultat refe
ratul despre activitatea cen
trului pe ultimul an, prezen
tat de priceputul antrenor — 
coordonator 1. Kluge, au luat 
parte la discuții, au expli
cat și au cerut explicații...

★
de copii și juniori 
. este unul dintre 
productive unități 

și promo-

Centrul 
Progresul 
cele mai 
de „prelucrare-1 
vare a tinerilor fotbaliști : în 
toți acești ani care s-au scurs 
de la înființare, centrul a 
avut, regulat, o producție de 
autentică valoare. Astfel, Bel- 
deanu, Dudu Georgescu, Radu 
Ionescu, Motoc, Ad. Constan- 
tinescu, Alccu. Mocanu (toți 
rămași în cadrul clubului),

apoi Mirăuță (Steaua), Ciucu 
(Petrolul), Matei (C.F.R. Cluj) 
și Ronțea (Rapid) — dintre 
cei plecați.— reprezintă nu
mele cele mai reprezentative.

Și în anul trecut, Centrul 
— numărînd 7 grupe, cu 139 
de „legitimați" — a avut a- 
celași „rulaj" bun, deși pro
movarea echipei de seniori 
în pritna divizie a țării a 
avut — surprinzător, poate, la 
prima vedere — tepercusiuni 
negative asupra relațiilor 
directe dintre secția de fot
bal a clubului și centrul de 
copii și juniori. Secția amin
tită și-a canalizat aproape în
treaga energie 
materiale spre echipa divi
zionară. Lipsa

cen- 
fiind 
Gor- 
Cos- 
des- 

bine !

și fondurile

acestor fon
duri s-a oglindit, în special, 
în cantitatea și mai ales ca
litatea echipamentului și ma
terialelor sportive — mult 
sub cerințele unui centru de 
pe lîngă un club de divizia 
A. Acest lucru s-a repetat, 
de mai multe ori în ședința 
la care am asistat, djr răs
punsurile venite din partea 
conducerii clubului nu au a- 
vut darul să liniștească pe

nimeni. S-a spus că Progresul 
a fost mereu, și rămîne în 
continuare un club fără con
diții materiale deosebite-..

Și, totuși, antrenorii 
trului — numărul lor 
de patru : I. Kluge, N. 
gorin, FI. Știrbei și Gh. 
ma — au izbutit să se 
curee, chiar foarte
Au fost promovați (în vara 
anului trecut) juniorii Dumi- 
triu, Georgescu, Dinu. Ghiță, 
Petrescu și Voinea, care au 
intrat în echipa de tineret- 
rezerve, în timp ce Crișan și 
Libra au trecut în formația 
identică a clubului Dinamo! 
Lista „elementelor de per
spectivă", ce urmează să urce 
în anii următori este lungă. 
Spicuim cîteva nume : Fleșteu, 
Vasilescu. Nemeș, Diaconu și 
Bunea (copii născuți în 
1956—57), Vasiloancă, Bortă. 
Ciobanu, Dragu și Eparu (n. 
1955), Aspricioiu, 
Pamfile și Masală 
cat.aii-a). Netcu, Oprea,Cos
tea, Sandu și Bartales (ju
niori republicani).

Ștefan. 
(juniori

Dumitru GRAUR

LOTO-PRONOSPORT
CIȘUGATORII AUTOTURISMELOR ȘI AI EXCURSIILOR 
ATRIBUITE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
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Categoria 2 : (5 autoturis
me Fiat 850) : 1. Czine Mi
hail — Brașov ; 2. Zupcău Ilie
— Brașov; 3. Leolea Constan
tin -— Constanța : 4. Florea 
Gheorghe și 5. Cojocaru loan 
ambii din București.

Catcgorir 3. (25 excursii în 
Austria) : 1. Lipovan 
tru — Arad ; 2. Rățoi
— Pitești: 3. Profiriu 
tru — Bacău ; 4. Zotta
sile — com. Poduri jud. Ba
cău ; 5. Prelipceanu Mo
dest — Brașov ; 6. Dragomi- 
rescu Constantin — Săcele,

Mi- 
Voi- 

9.
10.

Dumi- 
Marin 
Dumi- 
I. Va-

jud. Brașov ; 7. Ionică 
halache — Constanța ; 8. 
cu Gheorghe — Mangalia ; 
Chifor Viorel — Deva; 
Drăgușin Alexandru —• com.
Dragalina jud. Ialomița; 11. 
Witlinger Iren — Baia Ma
re ; 12. Crincău Vasile — 
corn. Tai;ti Măgherus jud. 
Maramureș ; 13. Baroiu Dumi
tru — Vînju Mare, jud. Me
hedinți : 14. Mărcuș Iuliu — 
com. AJuniș. jud. Mureș ; 15. 
Plopeanu Victor — com. 
Scorțeni satul Bordeni jud. 
Prahova; 1G. Coman Șt, Teo-

dor — satul Condoratul Mi- 
zil, jud. Prahova ; 17. Oan- 
eea Jean — Sinaia ; 18. Bur- 
lacu Iulian — Sinaia; 19. 
Georgescu Victoria; 20.
Tudosie Ion, 21. Cinteza Se
vastian. 22. Grigoriu Valeria; 
23. Tudor Dumitru ; 24. Colo
nel Marin ; 25. Coșug Dumi
tra che, toți din București,

• Cîștigătorii excursiilor în 
Ungaria — Cehoslovacia — 
R.D.G. și Polonia vor fi pu
blicați în numărul de mărfi
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN- 5 FEBRUARIE

Extragerea I : 44 26 72 1 82 84 
5!) 18 87. Fond de premii 5 903 598 
lei. din care 226 071 lei report 
cat. 1. Extragerea a Il-a : 8 65 
5 23 39 73 31. Fond de premii : 
659 823 lei.

Fond general de premii : 
1 563 421 lei, din care 226 071 lei 
report,

rand.ru
rnilhnr.il


CAMPIONATE LL rilRimi
Dl PATINAJ ARTISTIC

♦ Evoluții incintătoare ale dansa 
lorilor pe gheată • Trixi Schuba și 
Rita Trapanese sint in frunte, la 

feminin • Ultima evoluție 
a patinatorilor

ZURICH, 5. — Două labori
oase zile de întreceri au adus 
actuala ediție a campionatelor 
europene de patinaj artistic în 
pragul ultimelor decizii. Prin- 
tr-o evoluție plină de grație, 
dar și de avînt, cuplul sovietic 
Ludmila Pahomova—Aleksandr 
Gorșkov și-a păstrat, joi seara 
tirziu, titlul în proba de dan
suri. Dar pe învingători îi se
pară doar cîteva zecimi de 
puncte de a doua clasată, pe
rechea vest-germană Angelika 
și Erich Buck. Aceștia s-au a- 
rătat în real progres. La fel ca 
și britanicii Susan Getty—Roy 
Bradshaw,, clasați pe locul 3.

Iată clasamentul final, pa 
primele locuri: 1. Tahomova— 
Gorșkov (U.R.S.S.) 15—512,8 p;

Campionul euro
pean, 
cui Ondrej 
pela, în 1 
exerclțiilor 
puse.

cehoslova- 
i Ne- 
timpul 

im-

f 1O

Participă 3OO de sportivi din 24 de țări
Toate instalațiile sint gata pentru concurs

tehniceinovațiiVor fi utilizate numeroase

Săptămîna preolimpicâ" (7-14. II)

2. Buck—Buck (R.F.G.) 15-512,4 
p; 3. Getty—Bradshaw (Anglia) 
24-502,0 p; 4. Vojtuk—Jignim 
(U.R.S.S.) 40-488,8 p; 5. Saw- 
bridge—Dalby (Anglia) 42-486.4 
p ; 6. Jarkova—K arponosov 
(U.R.S.S.) 38-473,8 p.

Incomparabilii dansatori pe gheață, sovieticii Ludmila Paho
mova — Aleksandr Gorșkov

Au trecut dificilul examen, 
al celor 6 figuri impuse, par
ticipantele la întrecerea Indi
viduală feminină. Austriaca 
Trixi Schuba. marea specia
listă a desenului dc precizie, 
și-a mărit constant avansul, 
obținut de la prima figură. Ea 
conduce acum, cu 1237,7 p, față 
do cele 1118,7 p ale surprinză
toarei italience Rita Trapanese 
și specialiștii se îndoiesc că li
dera mai poate fi întrecută 
după proba dc libere, progra
mată sîmbătă seara. Sînt cla
sate în continuare: Zsuzsa Al- 
massy (Ungaria) 1115,0 p, Pa
tricia Dodd (Anglia) 1100,2 p, 
Carlotte Walter (Elveția) 1077,6 
p. Românca Beatrice nuștîu 
este a 20-a cu '855,5 p.

La ora cînd închidem ediția, 
are loc ultima apariție a par- 
ticipanților la proba masculină. 
Șanse evidente de a-și păstra 
titlul continental Ie .are patina
torul cehoslovac Ondrej Nepcla. 
care avea — după figurile im
puse — un avans de peste 
46.4 p fa(ă de al doilea clasat, 
sovieticul Serghei Cetveruhin,

Aproximativ 300 de 
tivi din 24 de țări — 
tre care și boberii 
I. Panțuru și I. Zangor — 
se află în momentul de față 
Ia Sapporo unde se va des
fășura, între 7 și 14 februa
rie, o adevărată repetiție ge
nerală a Jocurilor Olimpice 
de iarnă, pe care acest oraș 
japonez le va găzdui la în
ceputul anului viitor.

Gazdele au făcut totul pen
tru ca această avanpremieră 
olimpică să se desfășoare în 
condiții similare celor în care 
vor avea loc și întrecerile 
pentru medaliile de aur, ar
gint și bronz. Toate instala
țiile necesare sînt gata. Sin
gurele lucrări care vor con
tinua și în cursul acestui an 
privesc satul olimpic și căi
le de acces la diferitele baze 
sportive.

Pîrtiile de slalom, de să
niuțe și de bob de pe mun
tele Teine, pîrtia de coborî- 
re de pe .
trambulina pentru sărituri cu 
schiurile și cele două stadioa-

spor- 
prin- 

noștri

la Ma-ne pentru patinaj de 
kotnanai au și fost recepțio
nate de comisiile de specia
litate ale organismelor inter
naționale competente.

După cum • a anunțat șeful 
serviciului de presă al comi
siei de organizare â J.O. de 
iarnă, Akinaya, cu prilejul 
acestor întreceri vor fi uti
lizate numeroase inovații teh
nice. Este vorba despre a- 
proape 400 de instrumente de 
22 tipuri care vor avea sar
cina să asigure o măsurătoa
re cît mai exactă a perfor
mantei transmitere

promptă a observațiilor făcu
te pe traseele întrecerilor și 
a rezultatelor diferitelor pro
be- După cum am mai anun
țat. cea mâi importantă ino
vație va fi introdusă în mă
surarea distanțelor la săritu
rile cu schiurile. Un „ochi 
electronic", conceput de un 
grup de oameni de știință de 
la universitatea Hokkaido va 
reduce erorile de măsurare, 
care ating uneori doi metri 
la maximum 30 cm. Instala
ția constă dintr-un complex 
de ochi electronici, plasați de 
o parte și de alta a pîrtiei

muntele Eniwa,

FOTBAL MERIDIANE
•în cadrul turneului he

xagonal de Ia Montevideo, 
Nacional (campioana Urugua- 
yului) a învins cu scorul de 
4—2 (2—1) pe Inter Bratis
lava.

Corespondentă din Praga

CEHOSLOVACIA GĂZDUIEȘTE
AL XXIV LEA TURNEU U.E.F.A.

A nul. acesta, fotbalul ceho
slovac sărbătorește 70 de ani 
de existență. Cu acest prilej, 

'U.E.F.A. a acordat federației 
cehoslovace cinstea de a or
ganiza turneul vezervat ec’ni- 
pelor de juniori. Acest ade
vărat campionat european al 
fotbaliștilor juniori se va des
fășura între 20 și 30 mai 
a.c. și este la cea de-a XXIV-a 
ediție. Din numărul de 32 de 
țări afiliate la U.E.F.A., și-au 
înscris echipele 28 !

•<
I

TURNEUL
DE TENIS
DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

care nu se numără printre 
protagonistele tenisului de 
masă international, cit. și 
maniera de joc a studenților 
sportivi români. Si să nu 
uităm că, pînă cu cîtva 
timp în urmă. Dorin Giur- 
giucă Silviu Dumitriu și 
Șerban Doboși (ultimul. încă 
nerestabilit după un accident 
suferit recent) figurează chiar 
în prima reprezentativă a 
tării. Aceasta este însă va
loarea. De aceea, chiar dacă 
după acest dus rece, echipa 
noastră a obținut o victorie 
facilă în fața formației Is
raelului, nu-i vom putea a- 
corda decît o minoră gratu
lați e. Rămîne ca în conti
nuare să așteptăm totuși 
vreo tresărire din partea 
componenților formației mas
culine.

Fetele, în schimb, cu toate 
că au primit o replică destul 
de timidă din partea repre
zentativei R. F. a Germaniei, 
s-au impus la diferența de 
valoare cuvenită.

Astăzi, toată ziua, șînț 
programate ' numai meciuri 
pe echipe, cînd se anunță 
dispute deosebit de dîrze 
și de o factură tehnică — să 
sperăm — onorantă pentru 
competitori.

Rezultate tehnice, echipe 
fentei (o singură grupă) ; 
România—R. F. a Germaniei 
3-0: Eleonora Mihalca-Ger- 
linde Glatzer 2-0 (7, 12), Car
men Crijan-Doris Schmidt 
2-0 (15, 10), Carmen Crișan, 
Maria Korodi-Gerlinde Glat
zer, Doris Schmidt 2-1 (15,
-21, 14); echipe bărbați, gru
pa 1. U.R.S.S. cu Turcia 5-0, 
Malta 5-0. R. F. a Germa- 
niei-Malta 5-0, grupa a Il-a: 
Cehoslovacia-Italia 5-0, Italia- 
Cuba 5-1, grupa a Ill-a: 
Buigaria-Ungaria 5-4, grupa a 
iV-a: Austrja-Romdnia 5-2 : 
Weiiimarm-G iurgiucă 2-0 (18, 
15). Rottenberg-Doboyz 0-2 
(-17.-7). Schluter-Dunwtriu 
2-0 (21, 10), Weinmănn-Do-
boșt 2-0 (13, 6), Schluter- 
Giurgiucă 2-1 (13, -19, 12), 
Rottenberg-Darnitriu 0-2 (-17, 
-18), Schluter-Doboși 2-0 (15, 
15), Românta-Israel 5-0: Du- 
mitrm-Harlap 2-0 (17, 18),
Doboși-Benzeev 2-0 (14. 2),
Antai-Marton 2-0 (12, 14),
DobOși-Harlap 2-0 (9. 16). Du- 
mitriu-Marțon 2-1 (15, -14, 10).

Competiția continuă azi, 
(la probele pe echipe), tot în 
sala Floreasca, de la ora 9 
si ora 16. .

întrucît Ia turneul 
nu participa decît 16 
urmează ca încă un 
de 20 de echipe să 
partidele de calificare pînă

3 Ia sfîrșitul lunii martie a.c. 
Celelalte 8 sînt deja califi
cate. Este vorba de: R. D. 
Germană — cîștigătoarea ul
timei ediții a turneului des
fășurat în Scoția, Cehoslo
vacia — în calitate de țară 
organizatoare și echipele ca- ' 
re la 
de la 
ocupat 
slavia.

final 
echipe, 
număr 
susțină

turneul de calificare 
ediția precedentă, au 
locul secund: Iugo-, 
Grecia, Austria, An

glia, Spania și U.R.S.S.
Pentru ediț'a din acest 

unele meciuri de calificare 
dat deja cîștigători, restul 
mează să ia sfîrșit în luna 
martie.

Comitetul de organizare al 
turneului U.E.F.A. a reparti
zat echipele participante la 
turneul final în următoarele 
patru grupe care vor cuprin
de fiecare cîte patru echipe 
(cele calificate pînă acum 
sînt tipărite cu caractere ne
gre) :

Grupa A — PLZEN : Aus
tria. Spania, Portugalia, sau 
Franța, Elveția sau Malta.

GRUPA B — HRADEC 
KRALOVE; U.R.S.S., Româ-

an. 
au 

ur-

nia, Turcia sau Bulgaria; 
Belgia, Olanda sau Luxem
burg ; Scoția, Islanda sau Ța
ra Galilor.

GRUPA C — GOTTWAL- 
DOV : R.D.G., Cehoslovacia, 
Grecia, R. F. a Germaniei sau 
Italia.

GRUPA D — 
Polonia, Iugoslavia. 
Suedia, Finlanda sau 
gia.

Meciurile în grupa 
re ar urma să fie repartizată 
echipa României (bineînțeles, 
în caz că ea se va califica) 
se vor disputa la următoare
le date :

22 mai (sîmbătă), U.R.S.S. 
— (România, Turcia sau Bul
garia) la Trutnov.

24 mai (luni) : (România, 
Turcia, Bulgaria) — (Scoția, 
Țara Galilor, Islanda) la Ja- 
blonec nad Nisou.

26 mai (miercuri) ; (Româ
nia. Turcia, Bulgaria) — (Bel
gia, Olanda, Luxemburg) la 
Nove Mesto nad Metude.

28 mai (vineri) se dispută 
semifinalele la Praga : Cîș
tigătoarea grupei A — cîș
tigătoarea grupei C ; cîștigă
toarea grupei B — cîștigă
toarea grupei D..

Finala — la 30 mai (dumi
nică) la Praga.

Jan SOKOL

• Selecționata U.R.S.S. își 
va începe turneul în Peru 
jucînd la 7 februarie la Lima 
cu formația Cristal, campioa
na țării.

• La Lima întîlnirea dintre 
reprezentativa R.D. Germana 
și formația peruviană Univer- 
sitariode Deportes s-a înche
iat la egalitate 1—1 (1—1). 
Au marcat Frănzel și Sam
mer (în propria poartă).

• Echipa bulgară Cemomo- 
re Burgas și-a încheiat turne
ul în Cipru, jucînd la Fama
gusta cu formația locală Sa- 
lamina : 2—1, Anterior, fotba
liștii bulgari au mai susținut 
două meciuri ; cu Omenia 
Nicosia (0—0) și cu Alki din. 
Lamak (6—1).

KOSICE : 
Anglia, 
Norve-

în ca-

CAMPIONATELE DE TENIS
ALE SCANDINAVIEI

în campionatele internațio
nale de tenis pe teren acoperit 
ale Scandinaviei la Goeteborg, 
jucătorul cehoslovac Kukal l-a 
eliminat cu 7—5, 6—3 pe fran
cezul Godrella, iar finlandezul

Saila l-a întrecut cu 9—7, 5—0 
pe englezul Clifton, Alte rezul
tate : Pokorny (Austria)—Paish 
(Anglia) 7—5, 6—1 ; Zahr (Sue
dia)—Nielsen (Danemarca) 6-3, 
6-4.

de aterizare, la intervale de 
50 cm. Acești ochi electro
nici transmit automat la ta
bela de afișaj lungimea să
riturii efectuată de concu
rent.

De asemenea, pentru a se 
proteja pista de patinaj vi
teză a stadionului Makoma- 
nai, unde va avea loc fes
tivitatea de deschidere a în
trecerilor, organizatorii au 
recurs la un covor special 
conceput care acoperă toată 
suprafața pistei, care este 
foarte ușor de manipulat și 
care nu va provoca nici un 
fel de dezgheț, avînd calități 
izoterme.

în ceea ce privește zăpada, 
serviciile de meteorolo
gie de pe insula Hokkaido 
prevăd, în continuare, ninsori 
bogate, drept care organiza
torii au apelat la 800 de oa
meni pentru eventuala desză
pezire a pîrtiilor și a căilor 
de acces.

TS.K.A. MOSCOVA SI IGNIS VARESE
CONDUC ÎN C.C.E. LA BASCHET
După cea de a doua 

a grupelor semifinale 
cadrul C.C.E. la baschet 
masculin a mai rămas o 
singură echipă neînvinsă : Ig
nis Varese.

Ieri, la Sofia, la capătul u- 
nei partide dramatice, Aka
demik. a învins pe Ț.S.K.A. 
Moscova cu 81—78 (36—36), 
după ce în primul meci pier
duse cu 74—95. La Liege, 
Standard și Real Madrid au 
terminat la egalitate : 79—79 
(40—43). în prima partidă : 
103—71 pentru 
ment:
1. TSKA Moscova
2. Akademik
3. Real Madrid
4. Standard

rundă 
din

Real. Clasa-

2
2
2
o

2
1
1
0

grupă, Slaviaîn cealaltă
Praga a întrecut pe Olimpia 
Ljubljana cu 101—78 (42—33, 
85—67) după prelungiri, de
oarece la sfîrșitul meciului 
(85—67), coșaverajul general 
era egal (143—144). în Pri
mul meci. Olimpia obținuse 
victoria cu 76—58. Clasament:
1. Ignis Varese
2. Slavia
3. olimpia
4. Ol. Antibes

2 2 0 353—285 4
2 1 1 309—337 2
2 11 310—314 2
2 0 2 290—326 0

Alte rezultate; Wisla Kra- 
kowia — Geas Sesto 
Giovani 61—51 (26—23) 
U.C. Clermont-Ferrand

• Steaua, Partizan Bjelovar și V.f. L. Gummersbach au șanse aproximativ egale • în competiția

feminină, in perspectivă o finală Spartak Kiev — Ferencvaros Budapesta

Duminică dimineața, la se
diul federației vest-germane 
de specialitate din Dortmund, 
va avea loc tragerea la sorți 
a semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" la hand
bal masculin. Din cele 25 de 
formații aliniate Ia startul 
competiției au mai rămas în 
cursă pentru obținerea tro
feului, STEAUA BUCUREȘTI, 
V.f.L. GUMMERSBACH, PAR
TIZAN BJELOVAR și SPOR
TING LISABONA.

Printre semifinaliste — ca 
o curiozitate — vom întilni, 
ca și în ediția trecută, re
prezentantele României. Iugo
slaviei și R. F. a Germaniei, 
trei din cele 4 țări care for
mează (împreună cu R. D. 
Germană) careul de ași al 
handbalului mondial. De alt
fel, din rîndui acestora se 
va decide echipa cîștigătoare, 
întrucîl ce-a de-a patra for
mație, campioana Portugaii- 
e’. are o valoare modestă . în 
comparație cu cea a adversa
relor sale.

Handbaliștii de la Steaua 
au ajuns pentru a 3-a oară

în această fază a C.C.E. în 
1968, ei au cucerit trofeul, iar 
în ediția din 1970 au fost e- 
liminați în semifinale de 
V.f.L. Gummersbach. Forma 
bună manifestată în acest se
zon de Gruia și coechipierii 
săi ne îndreptățește să acor
dăm șanse frumoase campioa
nei României în 
viitoare. Cine va 
rea ei adversară ?

Poate Partizan
care a scos din cursă o e- 
chipă de mare calibru, S.C. 
Magdeburg, după o înfrîngere 
în deplasare cu 15—18 și o 
victorie cu 14—S pe teren 
propriu. „7“-le de bază an
trenat de Zelko Seleș este 
alcătuit din Jandrokovici, 
Bradici, Pribanici, Vidovici, 
Jaksekovici, Horvat și Smi- 

' ijanici. Echipa iugoslavă a 
jucat în finala din 1963 (cînd 
a fost învinsă de Firschauf 
Goeppingen cu 13—11). iar 
în 1968 a . fost eliminată în 
semifinale de Dukla Praga 
(16—25 si 17—9). V.f.L. Gum
mersbach. actuala deținătoa
re a trofeului, echipă de cu»

întrecerile 
fi viitoa-

Bjelovar,

BRUMEL
LUPTA!

Slavia Praga 47—44 (25—24) 
în C.C.E. feminin ; Balkan 
Botevgrad — Juventud Ba- 
dalona 88—62 (43—28), Zadar 
— Spartak Leningrad 59—63 
(23—40) și Legia Varșovia — 
Fides Neapole 75—84 (38— 
45) bl „Cupa cupelor".

Membri marcant! 
ai Federației in
ternaționale de 
schi, austriacul 
F. Rossner (stin
gă) și americanul 
A. Merrill (cen
tru), inspectind 
una din pirtiile 
de fond de 
Makomanai.

SCRISOARE DESCHISĂ
ADRESATĂ LUI

AVERY BRUNDAGE

306—279
357—329
306—283
3G6—384

o
1
1
2

BRUXELLES. 5 (Agerpres).
Luc Silanca, membru al 

Comitetului olimpic belgian, 
a adresat președintelui C.I.O., 
Avery Brundage, o scrisoare 
deschisă în care (referindu-se 
la situația schiorilor alpini 
acuzați de profesionism) a- 
mintește faptul că președin
tele nu are dreptul să ia 
singur inițiative în probleme 
importante ale mișcării olim
pice, atitudinea lui A. Brun
dage fiind considerată ca o 
încălcare a prerogativelor sa
le. Oficialul belgian conchide, 
asigurîndu-1 pe A. Brundage 
că intervenția sa nu este 
dictată decît de preocuparea 
ca ideea olimpică să-și păs
treze semnificația sa iniția
lă și prestigiul de care se 
bucură.

După ce a dominat cu o 
autoritate nemaiîntilnită 
in istoria probei plutonul 
săritorilor in înălțime, în 
prima jumătate a deceniu
lui trecut, recordmanul 
mondial Valeri Brumei 
(U.R.S.S.) îșl vedea stopată 
cariera — în toamna anu
lui 1965 — de un accident, 
pe cit de stupid pe atît rle 
grav. La o vîrstă (22 de 
ani) la care cea mai mare 
parte a atlcților visează 
încă împlinirea marii per
formanțe, Valerl avea în 
față (după afirmațiile nu
meroșilor medici care l-au 
consultai) in cel mai feri
cit caz, posibilitatea de a 
piși pe propriile-i picioare 
la sfîrșitul tratamentului, 
fără ajutorul bastonului.

Caracterul de luptător al 
lui Brumei s-a opus cu 
încăpățînare tuturor prezi
cerilor sumbre, tuturor în
cercărilor fizice șl morale 
la1 care săritorul sovietic a 
fost supus timp de aproa
pe cinci ani. După nume
roase operații nereușite, 
tibia zdrobită în acciden
tul dc motocicletă a fost 
în sfîrșit „sudată" lntr-0 
poziție normală de un is
cusit specialist din Kazan. 
După o îndelungată peri
oadă de reeducare funcțio
nală, in primăvara anului 
trecut. Valerl Brumei s-a 
prezentat din nou în fața 
ștachetei. A uimit întreaga 
lume sportivă, care a ur
mărit cu interes șl simpa
tie inegala sa luptă împo
triva unul destin orb, reu
șind să sară 2 m chiar la 
primele încercări.

Dîrzenlei sportivului so
vietic avea să l se opună, 
însă, un nou obstacol, care 
pentru alții ar fi fost in
surmontabil. încă de la 
primele antrenamente, du
reri persistente la genun
chiul piciorului de bătaie 
(stîngul) l-au pus în față 
pentru a doua oară per
spectiva sumbră a renun
țării la atletism. Din nou 
masa de operație, din nou 
îndoieli și incertitudini. Și 
— din nou — voința și 
dragostea pentru atletism 
a triumfat.

La începutul sezonului 
1971 Valerl sare din nou 
peste ștacheta ridicată 
deasupra graniței care cer
tifică măiestria — 2 m ! 
La aceasta s-au adăugat, 
recent, un spor de centime
tri promițător.

Orice superlative cu care 
am încerca să ne manifes
tăm admirația față de o 
asemenea performanță, 
reușită de un om care în 
cinci ant a suportat 31 de 
operații Ia ambele picioa
re. ne-ar părea palide. 
Ne-am obișnuit să expri
măm prețuirea pentru un 
act ' sportiv de excepție 
printr-un trofeu, o cupă, 
medalie sau titlu

Ce i-am putea acorda lui 
Brumei pentru admirabila 
luptă ce a duce t

Vladimir MORARU

(

SCIZIUNE IN SCHIUL AUSTRIAC
Va fi exclus' Karl Schranz din lot?

noscută valoare, a mai cîș- 
tigat cupa europeană și în 
1967 : 17—13 cu Dukla Pra
ga în finală.

Un alt fapt interesant; a- 
tît antrenorul jucătorilor de 
la Steaua, cît și cel al hand- 
baliștilor de la Partizan pre
feră să întîlnească în semifi
nale echipa vest-germană. De 
ce ? Socoteala este simplă. în 
această fază a Cupei cele do
uă formații păstrează o șan
să bună, prin jocul pe care-1 
vor susține pe teren propriu, 
spre deosebire de finală (un 
singur meci) programată la 
Dortmund, unde Gummers
bach este mai greu de învins.

Și echipele feminine se a- 
flâ în fața semifinalelor. La 
Bratislava a avut loc ieri tra
gerea la sorți a partidelor 
viitoare. Iată programul lor: 
Spartak Kiev — F.C. Niirn- 
berg și Ferencvaros Budapes
ta — H.G. Copenhaga. în 
perspectivă, deci, o , finală 
Spartak — Ferencvaros.

Imagine din partida Aka- 
demic Sofia—Ț.S.K.A. Mos
cova (81—78). In prim plan, 
bulgarul Pandov care recu
perează balonul sub panou.

VIENA 5 (Agerpres). — 
Incidentul care a izbucnit la 
Megeve între antrenorul e- 
chipei austriece, prof. Hans 
Hopplichler, și cunoscutul 
campion Karl Schranz, riscă 
să ducă la o sciziune în si
nul lotului austriac de schi. 
Calificîndu-1 drept incapabil 
pe antrenorul său, Schranz 
(care este legat de interesele 
firmei „Kneissl"), a cerut 
demisia acestuia, dar se pu
re că federația austriacă pre
feră eliminarea din lot a lui 
Schranz. în acest caz, cunos
cutul schior nu va putea lua

laparte la întrecerile de 
Sapporo.

Președintele federației aus
triece, Karl Heinz Klee, este 
de părere că această criză 
ar fi cauzată de intrigile fa
bricanților de schiuri între 
care se duce o luptă acerbă 
pentru întîietate, pe piața 
sporturilor de iarnă.

O comisie de anchetă, for
mată din trei experți, urmea
ză să cerceteze cauzele care 
au dus la această situație, în
cercând probabil să aplaneze 
conflictul.

satiri» ultimele ■ știri*ultimele știri* ultimele |
NĂSTASE — ÎNVINGĂTOR, ȚIRIAC - ÎNVINS 

ÎN PRIMUL TUR AL TURNEULUI DE TENIS DE LA RICHMOND

La Richmond (Ș.U.A.— Virginia) a început un alt mare _turneu international de tenis, la 
care participă și jucătorii români llie Năstase și Ion Țiriac. în primul tur, llie Năstase l-a în
vins pe americanul Pasarell în trei seturi : 5—7, 7—5, 7—5, în timp ce Ion Tiriac a fost întrecut 
în două seturi de Arthur Ashe : 5—7, 0—6.

Alte rezultate : Newcombe — Dilien 6—4; 6—2; Gimeno — Franulovici 5—7, 6—3, 6—3; 
Rosewall — Ulrich 8—6, 6—3 ; Graebner — El Shaffei 6—2, 6—2.

SAPKA 2,21 M Șl DEBBIE BRILL 1,84 M LA SĂRITURA 
ÎN ÎNĂLȚIME

— o. v. —

Cu prilejul unui concurs atletic 
de sală, desfășurat la Launas, 
cunoscutul săritor în înălțime 
Kestutis Sapka a trecut peste șta
cheta ridicată la 2,21 m, stabilind 
cel mai bun rezultat unional al 
sezonului de iarnă. La acest con
curs a participat și Valeri Bru
mei care a sărit 2,00. Proba fe
minină de săritură în înălțime 
a fost cîștigată de Elke Kalivoda 
cu 1,77 m, iar la săritura în lun

gime femei Margarita Starkute 
și-a adjudecat victoria cu perfor
manța de 6,13 ni.

★
Cu prilejul unui concurs inter

național de atletism (pe teren 
acoperit) desfășurat la Albuquer
que (S.U.A.), sportiva canadiană 
Debbie Brill a ciștigat proba de 
săritură în înălțime cu perfor
manța de 1,84 m.

SPARTAK MOSCOVA 
Șl DINAMO TBILISI 
ÎN „CUPA U.E.F.A."

Pentru prima oară, două echipe 
sovietice vor participa în compe
tiția „Cupa europeană a tirguri- 
lor“, care va purta denumirea de 
„Cupa U.E.F.A.". Acestea sint 
Spartak Moscova și Dinamo Tbi
lisi.
ÎN SLALOMUL URIAȘ...
...de la Krans, contînd pentru 

Cupa mondială la schi, prima 
manșă a revenit italianului Gus
tavo Thoeni cu timpul de 1:43,80.

Redacția și administrația» utr, Vasile Ponta nr. 16: telefoane: centrală 11.10.05, secția corespondenți 11,51.09, interurban 72 și 286; telex: sportrom buc. 180, Tiparul „I, P. Informația", București 40308


