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in open-ul de lo Richmond
Pentru a patra dimineață 

consecutivă, filele lungi ale 
telexului ne-au întâmpinat de 
fiecare dată cu vestea bună a 
unor noi victorii cucerite de 
Iiie Năstase dincolo de Ocean. 
Richmond, capitala statului 
Virginia, oraș din preajma 
Washingtonului .și a Philadel
phiei, s-a înscris pe harta 
succeselor obținute de exce
lentul nostru tenisman, în a- 
cest spectaculos sezon „in
door" american, în care își ia 
prerogative de consacrat spe
cialist. Locul întîi în „Rich
mond Fidelity invitational 
tennis tuornament", primul 
mare „open" al anului !

Duminică seara (păcat că 
diferența de orar ne întîrzie 
cu o zi publicarea acestor 
știri!) Ilie Năstase făcea pa
sul decisiv spre o nouă cunu
nă de lauri. După Omaha. 
Richmond... Al doilea titlu cu
cerit) în noul circuit de tur
nee, de data aceasta în pre
zența majorității așilor rache
tei, dintre care lipseau Laver 
și Okker (angajați, sîmbătă, 
într-o nouă dispută pentru 
premiul campionilor profesio
niști), ca și Richey, învinsul 
lui Năstase din turneul pre
cedent.

Adversari în finală, Ilie

Năstase — nr. 1 european și 
Arthur Ashe — cel. mai bun 
tenisman amei-ican. . Pentru

— V. —

(Continuare în pag. o l-a)

Miine, la lași,
in C. C E. la volei

> leșencele debutează In 
competiție • Dinamo Moscova^ 
de 6 ori ciștigătoare a trofeului, 
o echipă redutabilă • Primul

meci este liotăritor
Miine. inima lașului va bate 

din nou pentru volei, pentru e- 
chipa sa Penicilina, care debu
tează In competiția europeană a 
cluburilor. Fiindcă miine „fetele 
lașului" înfruntă, în sala voința, 
cea mai puternică formație din 
cele 20 înscrise în ediția a XJ-a 
a C.C.E., pe DINAMO MOSCOVA, 
care a cucerit de S ori victoria 
In această competiție.

CARE SINT ȘANSELE CELOR 
DOUA ECHIPE IN INTELNIREA 
DE MIINE?

Dlnamo Moscova este o echipă 
de recunoscută valoare, cu jucă
toare înalte, a căror forță în 
atac este remarcabilă. De aseme
nea, moscovitele au — toate — 
o vastă experiență Internaționala, 
majoritatea lor făcînd parte din 
echipa U.R.S.S., campioană olim
pică, mondială și europeană. Fă
ră îndoială, spectatorii ieșeni vor 
putea aprecia, de visu, calitățile 
unei Ludmila Buldakov», căpi- 
tana reprezentativei — U.R.S.S.. 
Liuboy Tiurina (trăgătoare înaltă 
de aproape 2 m !), Marita Batu- 
tite șt mai ales Nina Smoleeva, o 
jucătoare completă.

De partea cealaltă, Penicilina 
este o echipă mult mai zvelți, 
care agreează mai degrabă jocul 
in viteză, de factură japoneză, 
combinatoriu și derutant în atac, 
elastic și sigur în linia a doua. 
Aceste calități pot conferi supe
rioritatea. în joc a campioanelor 
noastre, mal ales prin atributele 
vitezei, care '

Așadar, lâ Iași, meciul pare a 
fi echilibrat, — judecind valoarea 
celor două echipe — dar el poate 
duce ia un succes categoric for
mația care va ști cel mai bitte 
să-și impună propria manieră de 
joc. Prima șansă o are. firește, 
Penicilina. Dar, pentru calificare 
in semifinale, leșencele trebuie 
să-și asigure o victorie cit mai 
clară. Aici — credem — se va 
hotărî, de altfel, echipa calificată.

creează surpriza.
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TELEX DIN BRAZILIA

DINAMO- 
F.C. GUARANI 

1-0 (1-0)
RIO DE JANEIRO. Azi noap

te, tîrziu, am primit vestea, 
prin telex, că Dinamo București 
a jucat la Campinas, în com
pania formației locale F. C. 
Guarani. La capătul unei par
tide atractive, fotbaliștii ro
mâni au terminat învingători 
cu 1—0 (1—0), prin golul rea
lizat de Dumitrache,

Din cauza unor prelungite 
defecțiuni pe liniile telefonice, 
n-am putut stabili legătura cu 
trimisul nostru special Marius 
Popescu, ceea ce face, sti
mați cititori, să nu vă putem 
aduce la cunoștință rezultatul 
celei de a doua partide susți
nută de Rapid în Brazilia, cu 
Gremio Porto Alegre.

= 1-0 (10) =
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiinin

DIMENSIUNI SPORTIVE IN ANII CINCINALULUI

SCRIMA ROMÂNEASa-RE PRIMELE
IREPLL ALE IERARHIEI MONDIALE

• Montreal, Moscova, Mexic, 
Havana, Paris și Ankara—etape 
de onoare ♦ O școală ce 
confirmă cu fiecare mare 
întrecere W Fetele și băieții 
noștri de „aur" ne dau 

certitudini

DUPĂ UN EXCELENT SPECTACOL VOLEIBALISTIC

LIDERUL Șl A CONSOLIDAT POZIȚIA

In fața unei săli aproape 
pline/ cum de mult nu ne-a 
mai fost dat să vedem 1 la

meciurile de volei, s-a des
fășurat. ieri după-amiază, în 
sala Floreasca, derbiul primei

Atac dinamovlst, dar care va ji respins de blocajul prompt al 
voleibaliștilor de la Steaua FototM. FECIX

de-a 
cu 
do

etape a returului campiona
tului, dintre echipele Steaua 
si Dinamo. Partida a avut un 
ritm de desfășurare 
dreptul infernal, ținînd 
răsuflarea tăiată sutele
spectatori, atît datorită spec
taculozității fazelor oferite 
de ambele echipe, cît și răs
turnărilor de scor complet 
imprevizibile. Pentru a ilus
tra mai fidel dramatismul 
fiecărui set, vom nota evolu
ția scorului Steaua—Dinamot 
T. 0—1, 1—1, 2—1, 2—2, 2—6, 
6—6. 7—6, 7—10, 10—10, 10 
— 12, 12—12, 13—12, 13—13,
13— 14, 14—14, 15—14, 15—15,
16— 15, 16—16, 17—16, 17—17,
17— 18, 18—18, 20—18; II- 
2—0, 2—3, 4—3, 4—4, 5—4,
5— 5, 6—5, 6—6, 9—6, 9—7,
10— 7, 10—10, 10—13, 11—13,
11— 15: III. 0—3, 1—3, 1—4,
6— 4, 6—5, 7—5, 7—7, 7—9,
15—9; IV. 3—0, 3—2, 9—2, 
9—8, 11—8, 11—13, -12—13.

-13—14. 14—14, 14—16 : V.
0—1, 1—1, 1—4, 3—4, 3—7,
12— 7.' 12—9, 13—9, .13—10,
14— 10,’-. 14—12, 15—12. Merită 
a fi evidențiate ambelfe echi
pe (cu mențiune deosebită 
pentru Schreiber) pentru mo
dul cum s-au .prezentat în 
fața publicului. Au arbitrat 
bine Ioachim Niculescu și 
Ion Covaci. în deschidere s-a 
disputat partida feminină 
I.E.F.S. — C.P.B. La capătul 
unui joc plăcut, studentele au 
învins cu 3—1 (16, —12, 1, 14).

Emanuel FÂNTÂNEANU

PROBLEME ACTUALE ALE FOTBALULUI

ANTRENORISECȚII 
AFILIATE

SPORTIVI ! 
LEGITIMAT! f

SPORTIVI 
CLASIFICAȚI

* Y njftt

crima face parte din rindul acelor disci
pline sportive care, fără a dispune de o 

adevărată bază de mase, a reușit totuși 
să ofere de-a lungul anilor, și îndeosebi în Cin
cinalul care s-a încheiat recent, satisfacții mul
tiple, pe măsura condițiilor mereu mai bine asi
gurate dezvoltării sale și implicit a talentului, 
muncii și efortului stăruitor ale sportivilor și an
trenorilor.

Pentru foarte mulți specia
liști de peste hotare, saltul 
calitativ înregistrat de scri
ma românească, apare, în
tr-un fel, incredibil, dacă ți
nem seama că numărul spor
tivilor care s-au dedicat aces
tei discipline nu trece cu mult 
peste cifra de 1000. Fiindcă 
alte țări cu un număr de 
trăgători de patru, cinci ori 
mai mare decît al nostru (An
glia, Polonia, Italia) reușesc, 
numai cu vizibile eforturi, să 
trăiască satisfacția obținerii 
unor medalii la J.O. sau în 
campionate mondiale.

★

Sportul scrimei și-a creat 
forță și prestigiu prin acti
vitatea rodnică a cîtorva cen
tre, în frunte cu Bucureștiul. 
Capitala țării noastre a fost 
și rămîne principalul nucleu 
de performanță. Aceasta în- 
semnînd, în primul rînd, clu-

bul Steaua, cu echipele sale 
puternice și omogene, multi
ple campioane naționale, la 
toate probele. într-un eșalon 
următor se situează cluburile 
Universitatea (floretă bărbați 
și sabie), Progresul (floretă 
femei) și I.E.F.S. (floretă băr-

bați). în țară, scrima de eli
tă își trage seva din secțiile 
unor cluburi ca Electroputere 
Craiova și Medicina Tg. Mu
reș (spadă), Politehnica Iași 
(sabie), Olimpia Satu Mare 
și Farul Constanța (floretă 
femei). Cu perspectiva nu 
prea îndepărtată de a reîn- 
noda tradiția unor frumoase 
succese se anunță și secțiile 
de scrimă din Cluj (C.S.M.), 
Ploiești (Petrolul și Școala 
sportivă), Oradea (Crișul) și 
Timișoara (Politehnica). Exis
ta, de asemenea, premise ca 
unele centre mai tinere — 
Cărei, Galați, Brașov — să 
se alinieze valoric la nivelul

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

După o jumătate de secol de existență

„CEAHLĂUL11 POATE ASPIRA
LA ÎNALTE PERFORMANȚE

Angelo Niculescu despre turneele de iarnă
Vși noutăți pentru lotul reprezentativ

Este — dacă nu ne înșelăm 
— pentru prima dată cînd, in 
sezonul de iarnă, se renunță 
la convocările și călătoriile pe 
alte continente ale loturilor 
reprezentative, dindu-se • astfel 
posibilitatea tuturor, echipelor 
noastre de divizia Â . să' efec
tueze turnee peste hotare, posi
bilitate pe care c'ele mai 
multe dintre ele au și ’ fo
losit-o . cu promptitudine. ,Se 
consideră, și pe bună-drep-

situație 
de nă- 
progres 

club de 
compe-

tate, ca această 
fără precedent va fi

. tură, să. ducă la un 
real al fotbalului de 
la noi în noul sezon 
tîțional. Dar nu cumva vor fi 
astfel afectate pregătirile 
chipelor naționale 
grelelor confruntări 
din primăvară.? 
caret este opinia 
Aîigelo Niculescu.

— Renunțarea,

e-
înăintea 
oficiale 

Să vedem 
antrenorului
in această

4

OLIMPIADA Șl MEDICINA
sfe absolut evident faptul .că, 
așa cum toate marile înfăp
tuiri tehnice se nasc mai .în
tîi pe hîrtia de calc a plan
șetelor, performanța sportivă 
are drept punct de plecare la

boratorul. Dezvolrindu-se vertiginos, uimind 
și stimulînd prin nivelurile atinse, țintind 
spre culmi mereu mai înalte, recordul spor
tiv a fost probabil primul domeniu de 
activitate în care a început să se vor
bească despre „limitele posibilităților ome
nești".

Însetat de progres și încărcat de am
biții, sportul și-a luat drept cel mai: pre
țios aliat și colaborator știința,' cu multi
plele ei ramuri, dar dînd precădere medi-, 
cinii. Toate marile competiții mondiale 
sînt precedate de disputele dintre purtă
torii notatelor albe, iar mijloacele tehnice 
puse la dispoziție însumează o aparatură 
uriașă, de la botrîna seringă și pînă ia 
cel mai perfecționat computer.

Pornind de la ideea, dialectică altmin
teri, că orice cercetai e teoretică trebuie 
să fie mereu cu un pas înaintea realizării 
practice, specialiștii români desfășoară o 
activitate amplă și multilaterală, accentu
ată si accelerată cu apropie, ca Tiuit aș
teptatului eveniment sportiv al anului 1972 
— Jocurile Olimpice.

Si dacă acum patru ani, cam în aceeași 
vreme, bătălia se ducea în jurul „marii 
întrebări" — altitudinea, acum, preocupă-- 
rile principale se îndreaptă spre dezlegc- 
rec ecuației victoriilor în alte condiții,, cu 
toate necunoscutele Ier. Se discută aprins 
despre eforturile maximale, se studiază 
modalitățile prin care sportivul poate face 
față solicitărilor uriașe pretîhse de com-

petițiile-, prezentului., și,„mai. ales,, ale viito
rului, se stabilesc scheme riguros științi
fice ale i unor noțiuni-, care multora li se 
par a fi cele mai simple de pe pămînt — 

■odihna ,-și alimentația'. — și nu este scă
pat ain vedere amănuntul (foarte impor
tant) că. .omul rămîne (totuși) om, iar 
efortul-, maxim, ca -și vitezele maxime, des
chid’ ușor, porțile accidentului.-Iar doctorii 
caută să le zâvorașcâ...

Toată această' tematică a făcut obiec
tul lucrărilor celei de-a tre'ic: sesiuni, ști
ințifice a Centrului' rle medicină sportivă, 
desfășurată, vinerba trecută în Capitală.

Ceea ae i-a preocupdt în mod deosebii 
pe cercerători a fost tendința de a pune 
la. dispoziția medicilor'de sport, antreno
rilor, tehnicienilor și sportivilor un mate
rial cît. mai. apropiat de necesitățile prac
ticii curente.

Pe mii de subiecți au fost efectuate in
vestigații clinice, endocrinologies, electro- 
grafice, cu izotopi, analize de laborator, . 
vizîndu-se — în primul rînd —■ creierul, 
mușchii, inima și plâmînii, acest patrulater 
al - muncii, al performanței, al succesului.

Cu simplu titlu de curiozitate vom arăta 
că la temele expuse in sesiu.ne au cola
borat aproape 50 de autor:, iar -— pe 
lingă cercetările — personale —. biblio- 
qrafia studiată de aceștia reprezintă o 
bibliotecă de 320 de volume I

Este, o realizare remarcabilă și demnă 
de toată Icyda. Dar, cui. i s-ar părea oare, 
prea aspru un drum atunci cînd se află 
in joc buna pregătire a olimpicilor Ro
mâniei 1

Valeriu CHIOSE
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perioadă de iarnă, la convo
cările și pregătirile comune 
ale Ioturilor reprezentative s-a 
făcut în mod deliberat, ne-a 
spus el, deși pentru lotul olim
pic s-ar fi impus cel puțin o 
acțiune comună înaintea relu
ării campionatului, necesară în
deosebi conturării echipei. Ve
nind în întâmpinarea dorințelor 
exprimate de antrenorii echi
pelor divizionare, s-a dat a- 
cestora posibilitatea să pregă
tească temeinic loturile de care 
dispun, să lucreze intens pen
tru ridicarea capacității de e- 
l'ort, reducerea procentului de 
greșeli tehnice, conturarea for
mației de bază, formarea unei 
cit mai eficiente concepții de 
joc. Desigur., toate acestea ger 
timp, dar in situația de-acuni 
antrenorii nu se mai pot plîngc 
că nu-1 au.

— Cum apreciați, totuși, uti-

litatea acestor turnee ale echi
pelor de club ?

— Utilitatea turneelor in pe
rioada de pregătire depinde 
foarte mnlt de metoda cu care 
ele sint abordate. Dacă se ur
mărește și se realizează îmbi
narea judicioasă a efortului cu 
recuperarea, dozarea efortului 
la jucători, rularea rațională a 
jucătorilor, atunci turneul poate 
deveni foarte folositor. Dacă, 
însă, nu se obțin aceste lu
cruri, atunci turneu! nu va a- 
duce nici un folos.
•— Urmărite de la distanță, 

ce impresie vă lac pînă acum 
turneele echipelor Dinamo și 
Rapid în Brazilia ?

— Contactul direct cu i'ot-

C. FIRANESCU

(Continuare in vao. a 3-a)

I
Club cu îndelungată tra

diție în sportul de perfor
manță, „Ceahlăul" P. Neamț 
a obținut, pe parcursul a 
peste 50 de ani de existen
ță, rezultate eu care pietre- 
nii se mîndresc. Dar, în ciu
da vîrstei sale respectabile, 
„Ceahlăul" a început să se 
afirme cu mai multă vi
goare abia în ultimii ani, 
cind aria sa de cuprindere 
a devenit mai vastă, âlid 
condițiile de desfășurare a 
procesului de instruire sînt 
dintre cele mai bune, “prin 
construirea unei moderne 
baze sportive in anii cin
cinalului încheiat.

Intr-adevăr, clubul dis
pune de aproape tot ce in
tră in cuprinsul noțiunii de 
complex sportiv : SALA 
moderna pentru 
JOCURI, TERENURI DE 
VOLEI, BASCHET, FOT
BAL, HANDBAL (CU IN
STALAȚIE PENTRU NOC
TURNA), TENIS DE CIMP. 
PISTĂ ȘI SECTOARE PEN
TRU ATLETISM, BAZA 
NAUTICA etc. Prin urmare, 
CONDIȚII IREPROȘABILE 
PENTRU PREGĂTIRE.

Ca o consecință directa, 
numărul secțiilor pe ramuri 
de sport a crescut, ajungind 
acum la 5 : volei, fotbal, at
letism, box și canotaj.

★

Fără îndoială, secțiile cele 
mai puternice ale clubului sint 
cele de volei fete și fotbal. 
Voleiul are la P. Neamț o tra
diție consolidată figurind de 
mulți ani în campionatele na

ționale. Fără a fi izbutit vre
odată să obțină laurii de cam
pioană, echipa Ceahlăul a in-

(Continuare în pag. a 3-a)

Aurelian BREBEANU
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Dușmanul perfid 
cearcă totdeauna să 
strecoare pe ușa din dos. 
Nu e nevoie de tratate 
ca să aflăm cit de nociv 
e fumatul pentru oameni 
in general, pentru spor
tivi in special. în cam
pania antitabagică mon
dială, drumul spre public 
al reclamei pentru țiga
rete este mereu îngustat. 
Dar concernele tutunului 
și agenții veroși de pu
blicitate au găsit mijlo
cul de a-și face din nou 
loc : competiții de tenis, 
curse automobilistice, în
treceri de galop se dis
pută acum pentru cupa 
Winston sau trofeul Lu
cky Strike și pentru alte 
mărci renumite de țigări 
cu sau fără filtru. Cum 
spunea poetul ? Perfid și 
insidios ca fumul de ți
gară. ..

(vtb.j
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TURNEUL INTERNATIONAL UNIVERSITAR DE TENIS OE MASĂ

Azi, primele jocuri individuale
întrecerile internaționale 

studențești de tenis de masă 
și-au consumat primul act, o 
dată cu desemnarea câștigă
toarelor probelor pe echipe. 
Frumoasa inițiativă a U.A.S.R., 
atît de bine materializată în 
fapt printr-o organizare ire
proșabilă pe toate planurile 
(avî.nd și o bună contribuție 
tehnică a forului de speciali
tate). a transformat competi
ția intr-un adevărat festival 
al tenisului de masă universi
tar.

Această ambianță pe cît de 
plăcută, tot pe at.ît de propice 
desfășurării în condiții opti
me a întâlnirilor, a făcut ca 
și nivelul tehnic să atingă 
cote ridicate. Desigur, lucrul 
mi ara nosibiL fără o nrazen-

este 
care 
sala 
cele 
are-

suc-

ță selectă la start. Și aici 
meritul organizatorilor 
au reușit să reunească în 
Floreasca o serie dintre 
mai valoroase palete din 
na internațională.

Fără îndoială, deseori
cesul unui concurs este asigu
rat numai prin participarea 
pur și simplu a unor nume 
sonore. Cînd însă valorile se 
confirmă prin evoluții remar
cabile, atunci reușita este de
plină. Este tocmai ceea ce — 
spre . satisfacția publicului — 
s-a întâmplat la Floreasca.

Multipla campioană euro-

C. COMARNISCHI
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SCRIMA ROMÂNEASCÂ-PE PRIMELE TREPTE
(Urmare din pag. 1)

■altora mai avansate, de unde 
ar rezulta, de bună seamă, 
multe elemente 'capabile să 
se afirme. Federația de re
sort, cu sprijinul larg al con
ducerii mișcării sportive face 
toate eforturile pentru a de
termina mutații calitative la 
nivelul tuturor centrelor de 
scrimă din țară,

★
Dintre cele trei probe 

ale scrimei, fără îndoială 
că floreta — cea feminină 
mai ales — s-a impus a- 
tenției în marile competiții 
internaționale. La C.M. de 
seniori de la Moscova 
(1966) — de pildă — una 
dintre reprezentantele Ro
mâniei, Ecaterina Iencic a 
urcat pe podium, fiind me
daliată eu bronz. Aceeași 
medalie o va ailucc în
treaga echipă — Ia C.M. 
<le seniori de la Montreal 
(1967), precum și la J.O. 
din Mexic (1968). A fost, 
cum au și afirmat o serie 
de specialiști străini, un 
fel de semnal care avea 
să anun(e marea perfor
mantă a echipei ferfiinine 
<le floretă a României — 
LOCUL I și MEDALIA 
DE AUR LA HAVANA, 
IN 1969. Tot atunci, în ca
pitala Cubei, Ileana Dritn- 
bă completa colecția de 
trofee a delegației române 
cu un argint la individuale, 
în fine, anul trecut la

• Ankara, încă o medalie 
(de bronz) obținută de flo- 
retiste, prin

Toate aceste 
plasează floreta 
mânească pe o 
tașă în ierarhia 
fac decît să confirme AU
TENTICITATEA ȘCOLII RO
MANEȘTI DE SCRIMA, 
ÎNALTUL EI GRAD DE MA
TURITATE COMPETIȚIO- 
N'ALA. Au fost însă și alte 
ocazii intermediare de a com
pleta „cartea de vizită" a flo
retistelor românce. Principala

— Cupa campionilor europeni
— în care sportivele noastre 
au ocupat locul I, în anul 
olimpic și locul II, în 1969. 
Tot în 1969, Ileana Drîmbă 
cucerea Trofeul Martini, aoest 
veritabil test individual eu
ropean. în fine, într-o altă 
competiție care tinde să intre 
în tradiția și circuitul mari
lor întreceri europene — 
Campionatele Balcanice — ro
mâncele dețin ferm întâieta
tea, incă de la ediția inau
gurală (1968).

(ine în plutonul fiuntaș, 
ub(inin<l la mondialele de 
la Havana și Ankara, lo
cul 3. Așadar, O CON
STANȚA VALORICA cum 
PREZINTĂ PUȚINE ECHI
PE ÎN SCRIMA și pe care 
o vor demonstra și la 
C.C.E., printr-un meritat 
loc 2 (1968) și două locuri 
3 (1966 .și 1967). Urmînd 
exemplul floretistelor. la 
Campionatele Balcanice bă
ieții s-au impus cu autori
tate cucerind — cu exccp-

romănești Fcto: Theo MACABSCIH
Ileana Drîmbă și Suzana Ardeleana, două din stelele floretei 
feminine '

serie de satisfacții 
oferit și floretiștii

Olga Szabo, 
succese, care 
feminină r<>- 
poziție frun- 
mondială, nu

O 
ne-au 
Cel mai răsunător succes 
l-au realizat la C.M. de 
seniori de la Montreal : 
locul I pe echipe, după un 
finiș senzațional în care 
trei dintre favorite — în 
ordine, Franța. Polonia și 
U.K.S.S. — n-au putut re
zista „4“-ului floretiștilor 
români. ACELAȘI LOC 
VA FI OBȚINUT ȘI LA 
J.O. DIN MEXIC, LA IN
DIVIDUALE. Și în conti
nuare trăgătorii noștri la 
această probă se vor men-

wnueavoastn szws
COMPETENT

. tigioase locuri pe podium — 
1 prin Ștefan Ărdeleanu și 3 
prin Mihai Țiu. Și tot la edi
ția vieneză a competiției, spa
dasinul Anton Pongraț s-asi-- 
tuat printre finaliști (locul 
4). Cu experiența acumulată 
acolo, Pongrat a dominat edi
ția anului 1967 de la Teheran, 
cucerind medalia de aur. Lon-t 
dra — 1968 a prilejuit Adria
nei Moroșan situarea între 
finaliste, în timp ce Genova
— 1969 a adus în prim plan, 
doi dintre tinerii sabreri ro
mâni, pe Dan Irimiciuc (me
dalia de argint) și Dan Po
pescu (locul 4).

Există, așadar, convingerea 
că primele noastre garnituri 
pot avea iniine trăgători ca
pabili să le asigure un schimb 
cel puțin la fel de virtuoz, 
în acest context ne facem 
datoria .să semnalăm faptul 
că antrenorii loturilor (Gheor- 
ghe Matei — floretă bărbați, 
Andrei Vilcea și Iosif Zilahi
— floretă femei, Constantin 
Stelian, Paul Ghinju și Ma
rin Ghimpușan — spadă, Du
mitru Mustață — sabie, an
trenor federal, Vasile Chela- 
ru). își unesc tot mai mult 
eforturile pentru a realiza o 
astfel de modalitate. O ase
menea tentativă promite să 
echivaleze cu o reușită, dacă 
ținem seama că în loturile de 
perspectivă ROMANIA DIS
PUNE DE MULTE TALEN
TE AUTENTICE, LA NIVE
LUL TUTUROR PROBELOR. 
Ursovici, Dinu, Heim, Ana 
Halchin, Magdalena Bartoș 
(floretă), Cărămidă, P. Szabo 
(spadă), Pop și Marin (sabie).

Prezența „noului val" in 
tot mai multe concursuri, in
struirea reprezentanților lui 
<le către elita antrenorilor noș
tri (in mod practic cadeții 
sînt pregătiți în comun cu 
seniorii), urmărirea îndeaproa
pe a acestui proces de forma
re a generației care vine de 
întregul activ al federației, 
iată premise generatoare de 
optimism. Este gîndul cu care 
încheiem aceste rînduri, este 
convingerea fermă că SCRI
MA VA REUȘI SA SE SI
TUEZE ȘI ÎN VIITOR PE 
PRIMELE
IERARHIEI MONDIALE,

D UMiTRU MOISA din Bușteni : „Urmă
resc de mai mulți ani activitatea 
echipelor de rugby din divizia B. 

N-am auzit însă decît rareoii ca un ju
cător din „B" să fi fost promovat, dato
rită calităților sale, într-o echipă care acti
vează în prima divizie, 
am aflat cu 
meciurile de

" ‘ . Ceva mai mult,
destul regret ca multe dm 
„B" se caracterizează prin

l
întâlniri dure, care generează de foarte 
multe ori incidente, dispute mai puțin spor
tive. Cu alte cuvinte, nici spectacol sportiv, 
nici calitate Atunci, mă inireb : ÎN AC- 
TUAIA El FORMA DE ORGANIZARE, DI
VIZIA 3 DE RUGBY ÎSl MAI POATE DO
VEDI UTILITATEA? NU ÎNSEAMNĂ OARE, 
O RISIPA DE FORTE, DE FONDURI SI MA
TERIALE ?"

RĂSPUNDE INGINERUL VIOREL MORARU,
ANTRENOR PRINCIPAL

MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI.
ECHIPEI GRIVIȚA ROȘIE

<S ■**»<»« « *■« «•» *:»** » » «

Divizia „B“ la rugby !

forului de specialitate. Prin- 
tr-o seric de testări fizice si 
tehnice se va putea vedea 
in ce măsură jucătorii fac 
față competiției, răspund 
sarcinilor impuse de o disci
plină dintre cele mai pre
tențioase. Cei care nu răs
pund probelor de control vor 
trebui să lase locul altora, 
mai tineri sau mai dotați 
pentru acest joc.

După aceea, sau paralel, 
în funcție de condiții, va 
trebui reconsiderată funcția 
de antrenor. Să recunoaș
tem sincer : în cele mai 
multe echipe din divizia se
cundă. absența unor antre
nori cu o bună calificare se 
face acut simțită. Forțată 
do împrejurări, federația de 
resort recurge la foști ju- 
c." 'fi. Dar asta rămîne o 
improvizație, nu poate fi o 
rezolvare. Aici ar trebui să 
apară mai consistent spriji
nul Institutului de Educație 
Fizică și Sport, care poate 
și trebuie să dea anual spe
cialiști, antrenori cu o cali
ficare corespunzătoare.

Sînt convins că pe undeva 
soluțiile preconizate aici ar 
putea trezi nemulțumiri. 
Dar, pentru îmbunătățirea 
radicală a valorii rugbyului 
la nivelul diviziei secunde, 
concesiile, sentimentalismul 
față de actuala situație nu 
pot fi decît dăunămsre. Cu 
curaj, cu spirit de lițiativă, 
divizia B de rugby — în 
prezent un fel de cenușă
reasă — poate ajunge în 
scurtă vreme să-și justifice 
integral existența".

..Observațiile to
varășului Dumitru 
Moisa din Bușteni 
sint reale. Ele sur
prind citeva . ne
ajunsuri care tre
nează de foarte 
multi ani în rug- 
bvul nostru. Nu 
pot fi, totuși, de 
acord cu ideea 
desființării acestei 
competiții. în fond, 
divizia 
trebuie 
ca un bun ciștigat 
pentru 
balonul 
trebuie

Dar, 
ceasta nu presupu
ne menținerea ac
tualei structuri or
ganizatorice a com
petiției, care iși 
diluează continuu 
pierzînd din interes.

Cum aș vedea eu — ca 
fost rugbyst, cu o îndelun
gată activitate competițio- 
nală și actual antrenor — 
divizia B?

Mai întâi, aș limita virsta 
jucătorilor, la 25 de ani. So- 
cot că de la virsta juniora
tului și pînă la această li
mită, un jucător cu posibili- 

• tați reale se poate afirma, 
esie in măsură să forțeze 
porțile primei divizii. Am in 
vedere și un caz concret, cel 
oferit de Radu Dernian. Va
lorosul nostru international 
a promovat în A, la virsta 
de 21 de ani, venind de la o 
echipă din divizia secundă :

secundă 
apreciată

sportul cu 
oval, care 
păstrat, 
firește, a-

ția probei pe echipe, anul 
trecut — (oaie medaliile 
de aur.

■Ar
Tn cincinalul care s-a în

cheiat, opțiuni pentru rezul
tate care să-i scoată defini
tiv din anonimat au făcut 
și reprezentanții celorlalte 
probe, spada și sabia. Sa- 
brerii, mai ales, au avut pri
lejul să ateste frumoasele lor 
posibilități, cu prilejul C.M. 
din Cuba, unde s-au situat 
pe locul 5 (deci, între fina
liste), după o dispută mult 
comentată cu trăgătorii ita
lieni, clasați cu un loc mai 
sus, dar la capătul a două 
meciuri egale, cîștigate doar 
la tușaveraj. Rezultatul este 
notabil, dacă ținem seama că 
din 1959 trăgătorii de la a- 
ceastă probă n-au mai sem
nat prezența Ia un cam
pionat mondial. Locuri în 
rîndul primelor șase echipe 
au fost ocupate și Ia C.C.E., 
în timp ce la Campionatele 
Balcanice sabrerii români se 
impun cu regularitate, alături 
de cei bulgari.

Numai în cazul spadasini
lor, rezultatele de răsunet se 
lasă, deocamdată, așteptate. 
Dublu] succes —. la indivi
duale și echipe — obținut în 
noiembrie anul Irecut, la 
Campionatele Balcanice, pare 
însă să alunge umbrele îndo
ielilor.

valoarea, Voința Cluj. Și exemplul nu 
este singular.

în această competiție ac
tivează rugbyști de vîrstă 
înaintată — unii chiar peste 
30 de ani — cu o pregătire 
deseori îndoielnică. Ei ba
rează drumul elementelor ti
nere și totodată perspectiva 
de a spori valoarea meciu
rilor. Nu de puține ori, din 
rîndul acestor jucători „bă- 
trini” apar amatorii de „dis
cuții" neprincipiale cu arbi
trii și chiar „eroii" unor in
cidente cu consecințe ne
plăcute, ce nu deservesc rug- 
byul.

Cine trebuie să urmăreas
că valoarea jucătorilor din 
„B“ ? Evident, reprezentanții

GH. BRIOȚA, coresp.

TREPTE ALE

II-a,

E. ALMEK Aștept un concurs
de valoare*1!cu adversari

CE SE INTIMPLA

Manea;
Breazu;

Anca
Ruth Hocher

Lavinia Donia 2:45,2

Mariana Hadgiu, 8. 
Bădin. (Locurile 
sînt cunoscute din. 
anterioare ale zia-

au 
am 
în 

cum 
Cristian 

Va-

sfirșit întrecerile 
la Hunedoara și 

con
teni»

NOI CONSTRUCȚII SPORTIVE
ÎN JUDEȚUL COVASNA

în următorii cinci ani se vor 
construi in județul Covasna 
maț multe obiective sportive, 
care vor contribui. în mod 
substanțial, la dezvoltarea miș
cării de educație fizică și sport 
pe aceste meleaguri. în anul 
1971 urmează a se da în fo
losință la Sf. Gheorghe o SA
LA DE SPORT. Tot în 1971 
se va moderniza stadionul o- 
rașului. De asemenea, vor fi 
amenajate : un teren de fot
bal in cartierul Simeria, te
renuri de handbal, volei și o 
arenă de popice.

în anii următori, baza mate
rială a sportului din județul 
Covasna se va dezvolta prin 
crearea unor complexe în o- 
rașele Baraolt. Covasna. Tg. 
Secuiesc și întorsura Buzăului,

precum și prin amenajarea de 
terenuri in comunele șl satele 
cu o activitate sportivă mai 
susținută.

Demn de reținut- este faptul 
că s-a stabilit ca TOATE ȘCO
LILE GENERALE DE 10 ANI 
SA AIBA CÎTE O BAZA 
SPORTIVA COMPLEXA CU 
teren de handbal, baschet, vo
lei. piste și sectoare pentru 
atletism, ca și portic de gim
nastică. Bazele sportive sătești 
urmează a fi dotate cu apa
ratură modernă.

Pentru anul 1972 oste pre
văzută ÎNCEPEREA CON
STRUIRII UNEI PISCINE A- 
COPERITE în orașul Sf. Gheor-

★
Cincinalul trecut ne-a ofe

rit satisfacții și cu prilejul 
unor ediții ale C.M. de tine
ret.. La Viena, în 1966, flore- 
tiștii români obțin două pres-

UN CUBS EXTREM DE UTIL
ANTRENORILOR

Aproape 100 de antrenori de 
box din întreaga țară, sosiți la 
București, pentru o săptămînă 

CURSUL DE REÎMPROSPA- 
A CUNOȘTINȚELOR, 

’ ' Printre el
cu reputație 
cu mănuși, 

emerit 
Miliăilescu,

Ne-a surprins, 
asemenea, plăcut, și revede- 

boxerii care, 
mănușile „în 
început cu 
meserie de 

aceștia, con- 
brăileanul 

Mihai

la 
TARE 
devenit... elevi, 
văzut oameni 
sportul nostru 
sint antrenorul 
ranaiteseu, Ion 
sile Secoșan ș.a. 
de - . "
rea cu unii dintre 
de curlnd, au 
cui", și care 
pasiune, noua 
antrenori, 
stănțeanul Ion Dinu, 
Ion Turcu, bunedoreanul 
Gheorghioni etc.

Desigur, nu toți elevii s-au 
remarcat prin cunoștințe temei
nice. din acest punct de ve
dere cursul fiind eterogen, s-a 
observat faptul că unii dintre 
antrenori n-au trecut prin focul 
bătăliilor din ring, dar tocmai 
‘acesta 
Ții. Motiv pentru' care 
norii federali Ion Popa șl 
xaijdru Vladar au insistat 
la lecțiile practice.

...Impărțiți pe grupe și 
perechi, cursan'.il M. Gheorghioni
— E. Douda. T. Acs — A. SU- 
bovan. P. Ambruș — C. Petcu. 
I. Dinu — T. Marin, V. Secoșan
— C. Dobreseu. I. Chendreanu
— C. Jelesneac execută directa 
de stîr.ga ou ripostă și cle
mente de apărare cu ripostă la 
cap. Se repetă cu răbdare, pînă 
cind execuțiile devin corecte.

Despre calitatea cursului orga
nizat de federație, despre cunoș
tințele însușite aici, au ținut 
să-și spună părerea cîțiva din
tre narticipanți.

CRISTIAN PANAITESCU (Cim- 
pulung Muscel) : „Predarea lec
țiilor e foarte potrivită și va 
folosi, stnt sigur, antrenorilor. 
De cind a Început cursul, am 
avut posibilitatea să-i văd pe 
cel mai multi dintre coleeii 

lucrînd practic. Experiența 
mea îndelungată mă face să 
afirm că priceperea, îndemlna- 
rea. Intr-un cuvlnt cunoștințele 
multor antrenori SÎNT INSUFI
CIENTE PENTRU O PREDARE

pus 
au 
lor 

Printre

a fost scopul consfătul-
MotlV pentru care antre- 

Ale- 
mult

pe

mel.

ULTIMELE REZULTATE ALE CONCURSULUI DE SALA

STANOMIR (Cluj) T
’ pro- 

50 la 
expe- 
prac- 
pu.ne

corespunzătoare pregăti
rii MODERNE. Este un mare 
decalaj Intre cursant!.

La unii este evidentă lipsa de 
îndemînare privind ececutarea 
procedeelor de apărare".

FLOREA ;;
„Din cei 80 de antrenori 
vinciali, prezenU la curs, 
sută sînt tineri care n-au 
Î'iență. Dacă vor aplica în 
tică cele învățate aici, vor 
pe picioare boxul în centrele 
mal puțin cunoscute în care ac
tivează. Pentru antrenorii mai 
in vîrstă, cursul constituie un 
fericit prilej de readucere aminte 
a unor 
neglijate 
refer la 
eschive, 
răsuciri _ ______ ___ ______
la dreapta, care în perioada a- 
nllor 1931—1955 erau considerate 
greșite, acum se află din nou, 
și pe bună dreptate, „en vogue", 
pentru că. lucru liotărit, duc la 
îmbogățirea arsenalului tehnic. 
Aceeași optică a dus la elimi
narea luptei de aproape, atît de 
spectaculoasă, dftr despre care 
se spunea că ~ ' '
Asupra acestui 
se Insistă la 
ceea 
va _ _ __ _____
tone".

GHEORGHE FIAT (Steaua) : 
,.Cei care predau boxul trebuie 
să fie SPECIALIȘTI IN ADE
VĂRATUL SENS AL CUVlNTU- 
LUI. Unii dintre colegii mei
prezen(i acum in sală nu dețin 
„secretele" acestei meserii. E
BINE CA AU FOST CONVOCATI 
I.A BUCUREȘTI. DEOARECE
COLEGIUL CENTRAL ARE AST- 
IFL POSIBILITATEA SA VADA 
PE CE TEHNICIENI CONTEAZĂ 
TARA, încotro trebuie 
drepte sprijinul".

ION Pt»PA (antrenor 
„Insistăm foarte mult 
șirea corectă a poziției 
pe corectitudinea loviturilor, 
procedeelor de apărare, 
pindim ca în anul viitor ... 
organizăm un curs axat numai 
pe predarea lecțiilor practice".

procedee tchnico-tactice, 
mulți ani la noi. Mă 

faptul că atacurile prin 
prin scăderi de nivel, 
de trunchi la stinsa și

e periculoasă, 
element tehnic 
cursul nostru, 

ce mă face să sper că el 
reînvia pe ringurile autoh-

Să-șl în-

federal) : 
pe tnsu- 
de luptă, 

a 
Ne 
să

Romeo CALARAȘANU

LA CRIȘUL?

Recenta conferință 
clubului sportiv C 
ȘUL Oradea a apre

ciat faptul că activitat.ța 
secției de box nu se situează 
la nivelul condițiilor și mai 
ales al cerințelor. ~ ' 
trenori cu 
nu reușesc 
redresare a 
rasul de pe Criș, datorită în 
principal modului defectuos 
în care se efectuează proce
sul de selecție : se lucrează 
cu elevi aparținînd unor 
școli profesionale, care — 
provenind din mediul sătesc 
— lipsesc luni de zile din 
/oralitate în timpul vacan
țelor, întrerupindu-șl astfel 
pregătirea. De asemenea, an
trenorii n-au dovedit sufici
entă orientare atunci clnd 
au promovat o serie de ti
neri, certați cu munca, cu 
disciplina, astfel că pină la 
urmă au fost nevoiți sa re
nunțe la ei. Cu alte cuvinte, 
un timp pierdut, o experiență 
ratată, care a dus si la o 
fluctuație ele cadre ce a 
influențat negativ activitatea 
de ansamblu a secției.

In cuvîntul său, antrenorul 
Al. Barna a recunoscut fap
tul că în boxul orădean se 
înregistrează un regres. De 
la 20 de gale organizate în 
1980, Ja Crișul “ ‘
avut loc, în 
Din aprilie șl pînă în 
cembrio a fost perfectat un 
singur meci, la Salonta

An existat și unele trecă
toare dificultăți materiale. A- 
ceasta nu scuză însă pe an
trenorii Crișului, 
s-au ..bătut" la 
clubului pentru 
rit mai multor 
pentru participarea la o . 
în județ si în afară și, în ul
timă esență, pentru populari
zarea unui sport foarte în
drăgit de tineret.

Așa stînd lucrurile, notăm 
cu destule rezerve angaja
mentul antrenorilor de box 
de la Crișul, de a da doi 
campioni naționali la juniori, 
de a avea o comportare la 
nivelul tradiției în întrecerea 
seniorilor, de a pregăti o 
garnitură pentru divizia B... 
De bună seamă, acestea nu 
sint obiective imaginare, dar 
pentru realizarea lor se im
pune un cu totul alt stil de 
muncă. (T. ST.)

Doi an- 
norma întreagă 
să realizeze o 
boxului din o-

Oradea n-au 
1970, decît 3. 

de-

care nu 
conducerea 

organizarea 
competiții, 

gale,

AU FOST DESEMNAȚI FINALIȘTII JUNIORI DIN CAPITALĂ
în sala de sport a Institu

tului Politehnic din Capitală 
au avut loc întrecerile eta
pei de zonă a campionatului 
republican individual de judo, 
rezervat juniorilor (mari și 
mici) din cluburile și asocia
țiile bucureștene. Iată junio
rii care vor participa la fina
lele de la Sibiu (26—28 fe
bruarie) JUNIORI MARI: 
cat. 63 kg — M. Tamaș (Di
namo Tunari), A. Lupulescu 
(Olimpia), C. Mureș (Olim
pia), I. Benea (Dinamo Tu
nari); cat. 70 kg — V. Prioroc 
(Șc. sp. nr. 2 Buc.), A. Bog
dan (I.OiR.), A. Doncea (O- 
limpia), F. Andreev (Șc. sp. 
nr. 2): cat. 30 kg — M. Lo- 
renez (Gloria), A. Klaus (Fla
căra roșie), T. Mund (I.E.F.S.), 
M. Techeli (I.E.F.S.); cat. 03 
kg — y, Dinoă (I.O.R.), I.

Savu (FI. roșie), Gh. Gheor- 
ghe (I.Q.R.), I. Tuie (Șc. sp. 
nr. 1); cat -1-93 kg — I. Din 
că (I.O.R.), V. Crețu (I.E.F.S.); 
JUNIORI MICI: cat. 56 kg.-~ 
M. Badea (Rapid), D. Bouraș 
(Rapid), V. Croitoru (Șc. sp. 
nr. 1), N. lancu (Șc. sp. nr. 
1); cat. 65 kg — N. Iosif (Șc. 
sp. Energia), I. Pleacov (FI. 
roșie), I. Nicula (Rapid), I. 
Mazăre (Șc. sp. Energia); 
cat.
sp. 
sp.
nr. 
nr.
rea 
roșie), 
sp. 
cat.
sp.
M, 
du

sp.
75 kg — I. Petrov
nr. 2), G. Păcuraru 
Energia), R. Rey (Șc.
1), L. Iovănescu (Șc.
1); cat. 85 kg — I. Ciu- 
(FI. roșie), M. Gaiță (FI.

G. Dumitrescu (Șc. 
V. Mantea (Gloria);

(Șc. 
(Șc- 
sp. 
sp.

1).
+85 kg —• H. Vișan (Sc.
2), A. Buga (Șc. sp. 1), 
Caraș (FI. roșie), I. Bra- 
(Fl. roșie).

Doi dintre componența de bază ai lotului reprezentativ, 
Năstac și Monea, asistați de antrenorul federal Ion Popa 

Foto : Dragoș NEAGU

CONCLUZII Șl MĂSURI ALE FEDERAȚIEI
DUPĂ TURNEELE DE LA CONSTANTA Șl Tg, MUREȘ

Pe baza informărilor delega- 
ților săi, F.R. Baschet a tras 
o serie de concluzii și a luat 
măsuri în urma disputării tur
neelor divizionare A de la Con
stanța (masculin) și Tg. Mureș 
(feminin). Astfel, federația a- 
preciază buna organizare asi
gurată de’ C.J.E.F.S. Constanța 
și comisia județeană de specia
litate, factura tehnică a meciu
rilor. calitatea arbitrajelor, ati
tudinea antrenorilor și a jucă
torilor ca și numărul mare al 
spectatorilor. Excepții de Ia a- 
ceste aprecieri pozitive au făcut 
unii oficiali locali (ei au comis 
cîleva greșeli. îndreptate pe loc, 
care nu au influențat rezulta
tele intilnirilor), jucătorii N. 
Pirșu (Politehnica București) și 
R. Marlinescu (Politehnica Ga
lați) și antrenorul P. Vasiliu 
(Politehnica Galați). Primul a 
avut un gest nesportiv pentru 
care a fost suspendat pe trei 
clape și g. fost scos din lotul 
susceptibililor de selecționare in 
echipa națională pînă Ia în
dreptare, al doilea, deși mai 
fusese sancționat, a protestat 
permanent la deciziile arbitri
lor, motiv pentru care a fost 
suspendat pe două etape ; ulti
mul a vociferat și comentat in 
cursul partidei cu Politehnica 
Bucuroșii, fiind sancționat cu 
un ultim avertisment.

în ceea ce privește turneul

do la Tg. Mureș, ci a scos in 
evidență corectitudinea exem
plară și cunoașterea perfectă a 
regulamentului de joc de către 
numeroșii spectatori, care șf-au 
încurajat echipa favorită in 
mod sportiv. Arbitrajele au 
fost bune, eu excepția celor 
prestate de V. Chioreanu (Cluj) 
și Gh. Ionescu (Oradea), califi
cate drept mediocre și. ca ata
re, vor fi analizate de Colegiul 
central al arbitrilor. In plus, 
mai trebuie arătat că 
participante (Sănătatea
Marc, Mureșul Tg. Mureș) n-au 
mai arătat același joc de cali
tate ca la turneul de la Bucu
rești. ceea ce pune în lumină 
mari lacune în pregătire.

unțle 
Sat ii

CAMPIONUL BALCANIC ȘTEFAN CHIJU A REVENIT LA POIANA ClMPINA
• Biroul federal a avizat fa

vorabil propunerile antrenorilor 
referitoare la alcătuirea lotului 
republican de motocros, în ur
mătoarea componentă: Ștefan 
Chitu, Mihai Banu, Adam Cris- 
bai. Aurel Ionescu. Cristian Do- 
vids. Francisc Szinte, Traian 
Moașa, Florian Ștefan, Petru 
I.ucaci și Mihal Iordan. Acestor 
alergători li s-au indicat de 
către specialiștii federației un 
program de pregătire, urmînd ca 
tie Ia 1 martie să participe la 
o serie de teste.
• După cum se știe, clubul 

sportiv Steaua șl-a desființat 
secția de motociclism, în ca
drul cSteia activau o parte din
tre cei mai valoroși piloți ai 
țării. Ce s-a Intîmplat cu acești 
alergători î Campionul balcanic 
de motocrcs, Ștefan Chițu și 
colegul său Mihai Banii au re
venit le asociația unde se rc-

marcaseră Poiana Cîmplna ; 
Aurel Ionescu a trecut la Me
talul București, iar cunoscuțil 
viteziștl Gh. Ioan, Alex. Ione
scu și Alex. Schuler și-au com
pletat cererile de transfer pen
tru Oțelul Galați.

Rămîne încă neclară situația 
tinerilor alergători de dirt-track. 
Cornel Voiculescu, Ioan loniță și 
Dumitru Dobre, precum și a 
antrenorului lor Gh. Voiculescu, 
care nu știu încă unde vor 
activa. Iar dacă ne gîndlm că 
FEDERAȚIA NOASTRA S-A 
ANGAJAT SA TRIMITĂ O F- 
CHIPA DE DTRT-TRACK LA 
PRELIMINARIILE CAMPIONA
TELOR MONDIALE, NU PUTEM 
ÎNȚELEGE DE CE SE TARA- 
GANEAZA LEGITIMAREA ACES
TOR ALERGĂTORI, VrZATI 
PENTRU REPREZENTATIVA 
NAȚIONALA.

Au luat 
finale, de 
București, din cadrul 
cursului republican de 
pe teren acoperit.

Clasamentul grupei a
seniori: 5. V. Sotiriu, 6. T. 
Marcu, 7. T. Ovicî, 8. Z. Ne
meth; grupa a II-a juniori:

5. R. Giurgiu, 6. F.
7. C. Ionescu, 8. M.
grupa a II-a junioare; 5. A- 
driana Călina, 6 Mihaela, Di- 
mitriu, 7.
Cristina
I—IV vă 
numerele 
rului).

Tînărul reșițean Eugen Ai
mer (17 ani) ne-a mai oferit 
o mostră a certelor sale ca
lități și a progresului reali
zat în aceste luni de iarnă, 
obținînd o performanță pu
țin obișnuită în natația ro
mânească. La capătul unei 
curse de mare regularitate — 
4:27,3 pe primii 400 m și 
4:28,2 pe următorii 400 m — 
alcătuită pe un grafic de a- 
proximativ 67,0 pentru fie
care „sută“, Aimer a fo'-t 
cronometrat pe distanța de 
800 m în 8:53,5, iar dacă ar 
fi continuat să înoate, în a- 
celași ritm, distanța clasică 
de 1500 m, rezultatul său 
s-ar fi situat în jurul a 
16:40,0—16:42,0, de asemenea 
o -cifră de valoare interna
țională.

Imediat după terminarea 
cursei, recordmanul țării a 
declarat corespondentului 
nostru A. Rudeanu: „Mă
simt in formă foarte bună 
și de-abia aștept un con
curs cu adversari de valoare.

Nu știu dacă la „internațio
nale" voi avea parteneri de 
întrecere care să mă stimu
leze,.dar în mod cert la con
cursul de la Bremen, unde 
este angajată toată floarea 
natației europene mi se va 
oferi, in fine, o asemenea po
sibilitate".

Iată și alte rezultate ale 
concursului reșițean: 
Andrei 2:38,9, ~ 
2:44,7. ’ '
Ja 200 m spate; D. Wetter- 
neck 4:38,2 la 400 m libera; 
Rodica Petruică 2:43,1 la 200 
m mixt.

• Rezultate ale concursului 
de verificare din București: 
Anca Groza 70,4, Agneta Șter 
ner 70.6 — 100 m delfin; 
Anca Georgescu 2:56,1 — 200 
m bras; Liliana Buri acu 
1:21,7 — 100 m bras; Teodo- 
rescu 2:37,5, Hempel 2:37.8 — 
200 m bras; G. Lupu 64,3 — 
100 m spate; Petelei 62,3 — 
100 m delfin; Ad. Adam 
58,5 — 100 m liber.

„CUTEZĂTORII" PE BLOC-ST ART URI..
Primul concurs de înot al pio

nierilor din Capitală, desfășurat 
la bazinul ,.23 August", s-a bucu
rat de participarea unui număr 
record de copii — peste 309. în
trecerea, organizată de clubul 
sportiv „Cutezătorii", al Palatului 
pionierilor. în colaborare cu 
Consiliul Municipal București al 
Organizației Pionierilor și-a pro
pus să realizeze, chiar și acum, 
în sezonul de iarnă, o selecție 
a celor mai dotate clemente. Se 
poate aprecia că inițiativa a reu
șit, la aceasta contribuind șl fe

derația de specialitate, prin re
prezentantul ei, prof. Aci. Bărbu- 
lescu.

Notînd numele cîștigătorilnr 
(Mihai Dinu șt Andreia Cosmin
— 33 m liber și Dana Ploieșteanu
— 33 m bras) trebuie să scoatem 
în relief, în același timp, intere
sul pentru mobilizare acordat de 
către sectorul 5 (prin profesoa
rele de educație fizică Elisa Visu- 
lescu și Elena Glulescu).

Clasamentul general : 1. SEC
TORUL I — și cîștigător al „Cu
pei Cutezătorii" 81 p, 2. Sectorul 5 
(50 p); 3. Sectorul 2 (23 p).

VIORICA VISCOPOLEANU: ȚIN SÂ CONCUREZ

LA „INTERNAȚIONALE» Șl LA C. E
Campioana noastră olim

pică Viorica Viscopoleanu 
s-a reîntors recent din 
R.F. a Germaniei, unde a 
participat la un concurs 
de sală la Hamburg. După 
cum s-a anunțat, cu acest 
prilej ea a suferit un acci
dent care a necesitat ime
diat un tratament medi
cal. Interesați să cunoaștem 
amănunte i-am solicitat 
Vioircăi Viscopoleanu cl- 
teva cuvinte.

„încă înaintea concursului 
de la Hamburg am simțit du
reri la unul din gemenii pi
ciorului sting (în urmă cu 
doi ani a mai avut o ruptură 
de fibre la mușchiul similar 
al piciorului drept) dar cum 
și ceilalți colegi de antrena
ment resimțeau asemenea du
reri, nu le-am dat prea multă 
importantă. I.e-am pus pe 
seama durității podiumului 
de sărit din sala de la „23 
August".

Da Hamburg mi-am făcut 
încălzirea pe a poclea de ci-

ment, după care am 
direct în concurs. Se 
la. lungime, pe un covor de 
cauciuc foarte elastic. Proba
bil că mușchii mei: n-au re
zistat trecerii imediate de la 
ciment la... cauciuc și gata 
întinderea !

La a treia săritură. Ime
diat după bătaie (aceasta se 
făcea nu in mod obișnuit, pe 
un prag de lemn ci tot pe 
covorul de cauciuc) MI-AM 
S1MTIT MUȘCHIUL STRĂ
PUNS DE O DURERE ASCU
ȚITA. In acest moment am 
greșit! în loc să fi renunțat Ja 
concurs, din dorința ‘ de n 
răspunde prieteniei cu care 
m-au susținut cele cîteva mii 
de spectatori, am continuat 
întrecerea executînd încă o 
săritură, fapt care mi-a agra
vat accidentul. Organizatorii, 
sesizînd situația, au luat le
gătură cu prof. dr. Langraf, 
șeful clinicii de ortopedie din 
Meinz, care
și în 1969. Am
Meinz unde aip fost;., primită

intrat 
sărea,

mă mai tratase 
plecat Ia

DE LA SOFIA
rii multă efuziune de acest 
reputat medic și de soția sa.

Imediat am și fost supusă 
unui tratament medical și 
după o săptămînă de îngri
jiri atente, APROAPE CA 
NU MAI SIMT NICI O DU
RERE, Prof. Langraf mi-a 
recomandat, în continuare, 
odihnă, după care voi conti
nua cu antrenamente ușoare. 

1 Din acest motiv, regret dar 
nu voi putea lua parte la 
campionatele republicane ale 
seniorilor, la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Dacă lucrurile vor 
evolua normal, TIN SA CON
CUREZ DA .. INTERN AȚIO- 
NALELE" DIN 20 El 21'FE
BRUARIE SI APOI, BINE
ÎNȚELES, LA CAMPIONA
TELE EUROPENE DE SALA 
DE LA SOFIA.

In ceea ce privește această 
ultimă competiție, am de a- 
părat titlul de campioană cu
cerit anul trecut la Viena și 
tocmai de aceea nu vreau să 
mai risc nimic, pentru că de 
acest sezon mi-am legat atâtea 
0
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PETROLUL ARE DOUA ECHIPE
Duminică, la Brașov, Pe

trolul a jucat pentru prima 
oară la două porți cu un 
sparring partener. Interesant 
e faptul că ploieștenii sînt 
în măsură să alinieze în pre
zent două echipe, fiecare capa
bilă în parte să joace și să 
se mențină în divizia A. Fap
tul este neobișnuit în lumea 
echipelor noastre de primă 
dimensiune. Măcar pentru 
prezent. antrenorii

fel. într-un singur an. Pe
trolul a făcut un val de a- 
chiziții, umblînd după valori 
încă necunoscute, aflate îna
intea exploziei definitive. î.i 
scurt timp, noii veniți și-au 
sporit valoarea, iar unii din
tre ei s-au impus în rîndu! 
camarazilor de meserie, ceea 
ce nu e deloc ușor ; compor
tările s-au omogenizat, tine
rii începînd să ia fotbalul în 
serios, ca și cei vîrstnici și

condus această operațiune, fi- 
nalizînd-o așa cum reiese mai 
sus, merită un curcubeu de 
stimă. în fotbalul românesc, 
toată lumea știe pe dinafară 
ce trebuie făcut, dar puțini 
sînt cci ce izbutesc ceva atît 
de net și de rotund. In fața 
acestei realități exemplare, 
aducem cazurile noterij ale 
atîtor echipe de A, care se 
lamentează de ani în șic 
pentru numărul mic de jucă-

WfSr -

Indiscutabil, Colegiul central 
al antrenorilor și-a propus să 
acționeze pe *71 — spre deose
bire de o perioadă nu prea în
depărtată — cu toate motoa
rele in plin. Intr-adevăr, cu 
prilejul unor ședințe de lu
cru desfășurate săptâmina tre
cută, la care am fost prțfcenți, 
forul tehnic al federației de 
specialitate ne-a pus in fața 
unei schimbări radicale de ati
tudine. Incepind cu întocmirea 
planului de muncă pe trimes
trul I și ajungînd la discuta
rea obiectivelor importante, 
colegiul mai sus amintit a pro
bat. cel puțin deocamdată. O- 
RIENTAREA, 
problemelor 
CALIFICARE 
LA țin prezentarea concluziilor 
la sl’îrșitul unei prime etape 
de muncă și in analizarea a- 
mănunțită a planurilor de ac
tivitate a loturilor olimpic și 
de juniori). în sfirșit, atitudi
ne, personalitate.

in abordarea 
de actualitate, 
PROFUSION A-

RETURUL DIVIZIEI — 
ABORDAT CU O 

DEOSEBITĂ ATENTIE

TRACTORUL 
capul. Pază 
RUI.

tti atac, 
clin

, cu
a meciului disputat duminică la Brasov, intre TRACTO- 

Foto Gh. CORSODEL

Ploieșteanul Crîngașn interceptează si respinge printr-o lovituri 
repriza secundă 

fi PETROLUL 1—1 (1—1)

conducătorii au reușit să des
ființeze treapta arbitrară, 
deseori insurmontabilă dintre 
prima echipă și cea de tine- 
ret-rezerve. Dintr-un loc in
tr-altul, drumul e lesnicios, 
neted, circulația, promovarea 
sau retrogradarea jucătorilor 
făcîndu-se numai în funcție 
de randament, Regimul de 
pregătire e același pentru 
toți (această afirmație nu 
trebuie înțeleasă rigid), an
trenorii Cernăianu și Mari
nescu lucrează nediscrimina- 
tiv cu toată lumea. Cu pre
cădere în ultima vreme, a- 
paratul de selecție al clubu
lui funcționează excelent, 
fiindcă e servit de oameni 
versați, aproape obsedați să 
descopere talentul acolo unde 
nimeni nu îl vede. Unchiașu, 
un fundaș central tînăr, vîn- 
jos și înzestrat cu simțul fot
balului. a fost adus doar eu 
citeva luni în urmă de la 
Codlea. Mierluț, Constantin 
și Spiridon, alți apărători a- 
junși la limita dintre promi
siune și certitudine, au fost 
depistați nu de mult, tot 
prin echipe de categorii in
ferioare. Stroe și Ciupitu la

în 
de 
tivată și întreținută într-un 
climat de corectitudine. Pe
trolul are acum doi jucători 
pentru fiecare post. Doi fot
baliști de capacități aproxi
mativ egale concurează pen
tru același tricou. Orice an
trenor visează o atare situa
ție. într-un fotbal ca al nos
tru. în’ care servitutile jucă
torilor suferă de imprecizie, 
mecanismul cel mai eficace 
de stimulare și autocontrol 
poate fi reprezentat numai 
de competivitatea internă. A- 
colo unde titularul are sen
timentul că e suveran și ni
meni nu-1 poate înlooui, a- 
colo antrenorii și conducă
torii își compun în fiecare zi 
un 
nu 
de conduita ei. La Petroțul 
s-a obținut, prin alcătuirea 
acestui front larg de jucă
tori cu virtuți aproximativ 
egale, o atitudine colectivă, 
dominată de sobrietate, res
pect reciproc și hărnicie. Gh. 
Urich, C. Cernăianu și ceilalți 
oameni din statul major al 
echipei ploieștene care au

sfîrșit, a apărut o stare 
competiție interioară, cal

ton cit mai mieros ca să 
supere vedeta, indiferent

tori avut la dispoziție. Odată 
ce Petrolul a izbutit să se 
smulgă cu mijloace modeste 
dintr-o situație similară, su
ferința celorlalți nu ne mai 
poate impresiona. Cine vrea 
să nu fie marcat — sine die 
— de semnul mediocrității, 
să-și caute mai întîi un 
Gheorghe Urich. Crișul, de 
pildă, l-a găsit în persoana 
excelentului animator 
Cosma.

Antrenorii Petrolului 
cum altă problemă de 
vat. Dificilă indiscutabil, dar 
cine n-ar vrea să se zbată 
într-o asemenea diiemă. Ei 
se frămîntă cum să potri
vească, să combine, să des
copere cele mai intime afini
tăți dintre coechipieri, ast
fel incit să alcătuiască echi
pa cea mai puternică. După 
cstimațiile făcute de către ei 
cu puțin umor, numai pentru 
linia de atac au de ales în
tre 36 de variante. Despre 
acest aspect vom mai scrie, 
după ce ploieștenii vor efectua 
încă .două, trei meciuri pro
bante.

IToria

au a- 
rezol-

Romulus BALABAN

OPINII IN LEGĂTURĂ CU
DELEGAREA ARBITRILOR LA DIVIZIA A

Recent, am citit în presă 
propunerea Colegiului divi
zionar, în legătură cu formu
la delegării arbitrilor la jocu
rile de categoria A, și anu
me aceea de a se forma 8 
brigăzi permanente. Propu- 

• nerea merită a fi luată în 
considerație, în sprijinul ei 
venind cîteva argumente.

Brigăzile s-ar ' preocupa 
pentru uniformizarea apre
cierii jocului și a interpre
tării regulamentului; s-ar 
forma sudură sufletească în
tre arbitrii dintr-o brigadă, 
ei simțind, deopotrivă, râs-, 
punderea reușitei arbitraju
lui; ar fi evitate invidiile și 
suspiciunile între arbitri, n- 
xistînd un criteriu dinainte 
stabilit, în legătură cu dele
gările.

Tottiși, nu mă pot declara 
de acord în întregime cu 
propunerea făcută, în cazul 
în care fiecare brigadă ar 
urma să fie formată numai 
din trei arbitri. Personal, 
propun ca fiecare brigadă să 
fie compusă din patru arbi
tri. Aceasta, deoarece nu gă
sesc potrivit ca arbitrul să 
fie solicitat în fiecare dumi
nică, știut fiind faptul că el

face acest efort, plin de răs
pundere, după o săptămină 
de muncă. Includerea a pa
tru arbitri într-o brigadă, o- 
l'c-ră fiecărui participant ga
ranția unei duminici libere.

Apoi, nu trebuie omis că 
se pot ivi indisponibilități în 
brigada respectivă, care tre
buie completată. în acest caz, 
e prevăzut să se recurgă la 
„rezerve". Or, noi știm cit 
sînt de sensibili cavalerii flu
ierului și cum vor reacționa 
cind se vor ști trecuți în a- 
ccastă categorie. Pe de altă 
parte, arbitrii mai tineri, 
care ar completa în fiecare 
sezon locurile devenite va
cante, ar cîștiga experiența 
jocurilor mari, dacă ar fi 
introduși și folosiți,, treptat, 
într-o brigadă cu oameni ex
perimentați.

Să nu uităm, de asemenea, 
că arbitrii noștri mai au și 
insuccese și că mai suportă 
— citeodată — și consecin
țele regulamentului de disci
plină. fiind suspendați pe 
una sau mai multe etape. în 
această ordine de idei, con
sider că nu întotdeauna bri
gada trebuie să fie solidară

din

,1a sancțiuni. Trebuia să exis
te discernămînt în aplicarea 
pedepselor, în funcție de gra
vitatea greșelii comise.

Existența brigăzilor
cîte 4 arbitri ar roda un nu
măr mai mare de arbitri, ar 
atrage în circuit mai multe 
județe ale țării și ar crea 
noi posibilități 
pentru jocurile 
nale, lotul F.I.F.A. etc.

Pe cit posibil, brigăzile să 
fie apropiate ca valoare. Să 
nu existe brigăzi „de elită** 
și brigăzi „comune**. Arbitrii 
din provincie să 
tuie brigăzi pe 
geografice. Dar, 
cipal, să se țină seama — în 
.alcătuirea lor — de realiza
rea echilibrului de forțe. Ar
bitrii bucureșteni ar urma 
să constituie brigăzi compac
te, ovînd în vedere faptul că 
ei ar conduce jocurile în 
care nu sînt angajate echipe 
din București, cu excepția 
derbyurilor echipelor din Ca
pitală.

de selecție 
internațio-

consti- 
cri terii 

în prin

ing. loan MORARI) 
resp. resortului tehnic din 
Colegiul arbitrilor de fotbal 

județean Gluj

OBIECTIVE IMPORTANTE
și cu- 
mate-

nr-
Deficiențele constatate 

prinse în mod firesc in 
rial sînt de ordin divers 
ganizatorio (prin alegerea ne
potrivită a locului de pregătire, 
unele, echipe ca Rapid. Petro
lul, Univ. Craiova, C.F.R. Ti
mișoara, C.F.R. Cluj etc. n-au 
putut beneficia de săli și apa
rate ajutătoare; alte formalii 
— Progresul, F.C. Argeș, S.C. 
Bacău, U.T.Ă., C.F.R. Clu), 
Farul — au plecat la pregă
tiri fără medic), dc instruire 
(la echipele lipsite dc medici 
dozarea efortului s-a făcut la

la cea de a doua, PRECOM- 
PETIȚ1ONALA, Colegiul cen
tral al antrenorilor precizează, 
printre altele : „Acum ponde
rea va trebui s-o aibă pregă
tirea specifică, fără a se ne
glija însă pregătirea fizică (S-A 
STABILIT CA IN PERIOADA 
17.II—5.III SA SE EFECTUEZE 
VERIFICAREA . TESTELOR 
ĂSTRAND Și COOPER). Ast
fel, independent de caracterul 
lor — școală sau verificare — 
jocurile vor fi organizate, ple- 
cindu-se de la un scop bine 
precizat, căutînd să se urmă-

® După concluziile primei etape de pregătire ■ îndrumări 
pentru PERIOADA PRECOMPETIȚIONALĂ

® La 8 martie ■ ședință de lucru cu antrenorii de divizia A 
S „în materie de metodică nu se pot da verdicte"
♦ Alte preocupări ale Colegiului pentru trimestrul I

Anallzind rapoartele antreno
rilor federali, care au urmărit 
la fața locului modul de trans
punere în practică a indica
țiilor consfătuirii din 15 și 16 
decembrie 1970, Colegiul cen
tral al antrenorilor a întocmit, 
la rindul lui. un material con- 
cluziv din care spicuim, următoa
rele: „...S-a constatat că pre
gătirea fizică generală, cu ac
cent pe dezvoltarea capacității 
biologice de efort, a devenit 
o preocupare a tuturor antre
norilor și jucătorilor, 
program dc pregătire conține 
preocupări mult sporite 
sezoanele anterioare.
practică se muncește mult mai 
intens ca în trecut". „...S-a 
lucrat zilnic, cite 2 și chiar 3 
antrenamente, cu intensitate 
crescîndă, de la mediu la ma
xim, și cu o durată de la 60 ia 
120 de minute pentru fiecare 
lecție practică. S-au alergat 
multe zeci de kilometri în te
ren variat. Au fost făcute son
daje prin testele Ăstrand și 
Cooper". „„..Jucătorii noștri au 
demonstrat posibilități biologice 
de angajare Ia eforturi susți
nute, cu efecte dintre cele mai 
bune, dar pînă acum le-au lip
sit îndrumarea și voința pro
prie pentru a-și valorifica ca
litățile de bază atît <le nece
sare fotbalului de azi".

Fiecare
fată de 
Iar în

întimplare, ea nefiind bazată 
pe date fiziologice; în conținu
tul
de echipe au dovedit deficiente 
în 
sind
mult prea repede, adică după 
numai 2—3 săptămni de instru
ire și grăbind astfel intrarea 

■ în forma sportivă) etc.
Referitor la echipele plecate 

în turneu în timpul primei e- 
tape de pregătire. Colegiul cen
tral al antrenorilor observă 
că: „...Ele au fost determinate 
să-și orienteze pregătirea in 
funcție de data începerii tur
neelor, dc intervalul dintre 
jocuri, precum și de numărul 
acestora. Beneficiare ale unui 
climat cald și ale unui calen
dar de jocuri la anumite dis
tanțe. cu o metodică bine ori
entată. ele pot obține un grad 
superior de pregătire, dar E- 
FICTENTA FINALA LA ECHI
PELE ÎN CAUZA’ VA FACE 
OBIECTUL UNOR DISCUȚII 

. MAI SUBSTANȚIALE. LA 
ÎNAPOIEREA LOR ÎN ȚARA", 
(n. n. sublinierea ne aparține)

O 
cru, 
vizia 
xată 
tie.

Făcînd trecerea 
etapă a perioadei

antrenamentelor lor, o serie
orientarea metodică, folo- 

jocurile de verificare

asemenea ședință de lu- 
cu toți antrenorii de di- 

A, a fost, de altfel, fi- 
pentru data de 8 mar-

de la prima 
pregătitoare

rească respectarea sarcinilor 
generale în cele două momen
te ale jocului, de apărare și de 
atac. Apoi, reducerea procen
tului de greșeli in transmiterea 
mingii (precizia, oportunitatea), 
precum și alcătuirea și stabili
tatea formației în decursul în
tregului ciclu de jocuri sint 
două obiective majore ale e- 
tapei precompetiționale, puse, 
spre rezolvare, in fața antre
norilor de divizia A.

central al antrenorilor, Emerich 
Vogi, a avut. în cadrul ședin
ței, următorul punct de vedere: 
„Control este «colo — spu
nea el — unde există o sin
gură soluție și <in obiect de 
control, cum ar fi de exem
plu (estul Cooper. In materie 
de melodică nu se pot da ver
dicte, întrucît in momentul 
de față metodele și mijloacele 
folosite dc antrenori sint încă 
diverse. Deocamdată. sarcina 
noastră este aceea de a pre
ciza diferitele stiluri de mun
că. Cit privește eficiența lor 
vom putea vedea abia mai tir* 
ziu.“

Este, fără îndoială, un punct 
de vedere realist, pe care-1 îm
părtășim, deoarece el vine să 
clarifice sau măcar să deschidă 
portițe noi in rezolvarea unei 
probleme nu mai puțin impor
tante, și anume aceea privind 
responsabilitățile: cine anume 
răspunde in privința orientării 
de ansamblu a fotbalului nos
tru de performanță, și cine 
pentru rezultatele concrete. în
registrate etapă de etapă în 
meciurile de campionat?

La aceste clarificări, totuși, 
și o nedumerire.: oare preșe
dintele Colegiului central al 
antrenorilor, recte Em. Vogi, 
n-a luat și el parte Ia ședința 
biroului federal în care se ho- 
tărîseră sancțiunile? Care a 
fost atunci punctul său de ve
dere?

★

UN PUNCT DE VEDERE 
REALIST

fl, în 11-
Colegiu- 

la sfîrși- 
de mur.-

Așadar, acestea ar 
nii 
lui 
tul 
că. 
trp .
desigur, va forma din nou o- 
biectul atenției antrenorilor fe
derali. Ceea ce este foarte bine. 
Un .lucru nu ni s-a părut nouă 
(și nu numai nouă) destul de 
clar la sfîrșitul primei perioa
de de pregătire, cind — după 
Aim se știe — pe baza celor 
constatate, federația de fotbal 
a trecut șl la unele sancțiuni. 
Nu este precizat unde se slir- 
șește partea de îndrumare și 
unde începe controlul? Supra- 
punîndu-se pe o opinie expri
mată în coloanele ziarului nos
tru, președintele Colegiului

mari, aprecierile 
central, desprinse 
unei prime etape 
precum și îndrumările pen-
perioada următoare care,

Tn sfîrșit, după această pa
ranteză pe care am conside
rat-o utilă, să mai spunem că 
planul de muncă pe trimestrul 
I al Colegiului centrat mâi pre
vede următoarele 
DEFINITIVAREA 
MEI, A COMPONENTEI 
MISIEI — ÎMPREUNA 
CATEDRA DE FOTBAL 
LA I.E.F.S. - PENTRU 
MENUL DE PROMOVARE A 
ANTRENORILOR, CARE SE 
VA DESFĂȘURA ÎN PRIMA 
PARTE A LUNII MARTIE; b) 
ACTIVIZAREA Șl REORGA
NIZAREA COLEGIILOR LO
CALE DE ANTRENORI (ce 
fac, oare, comisiile județene de 
fotbal?): c) STABILIREA CRI
TERIILOR. OBIECTIVE DE OB
SERVARE A JOCURILOR 
DIN RETURUL DIVIZIEI A. 
Dar. asupra acestora vom re
veni pe ljrg.

G. NICOLAESCU

obiective: 
PROGRA- 

CO- 
CU 
DE 

EXA-

Angelo Niculescu despre turneele de iarnă
(Vrmare din pag. I)

balul brazilian oferă antreno
rilor și jucătorilor celor două 
echipe posibilitatea să-și îm
bogățească bagajul de cuno
ștințe, pentru ca la întoarcere 
să poată lucra mai bine și mai 
eficace. Spun aceasta din pro
prie experiență, întrucît am i- 
vut și eu multe de învățat din 
călătoriile în Brazilia, și cred 
că este lucrul cel mai impor
tant dintr-un asemenea tur
neu.

Cind pleci, însă, într-un tur
neu în Brazilia, unde exigen
țele sînt foarte mari, este bine 
să ai efectuată o hună perioa
dă de pregătire. Din acest 
punct de vedere, Rapid a pro
cedat mai bine decît Dinamo,

care a plecat după numai o 
săptămină de antrenamente. 
Infringerca netă a Rapidului 
în primul meci susținut ar pu
tea să contrazică cele spuse 
de mine, dar eu cred că ex
plicația lui 0—5 în fa(a lui 
I’ortuguesa trebuie căutată mai 
degrabă în insuficiența perioa
dei de adaptare. In legătură 
tot cu acest eșec al Rapidului, 
din cele relatate de la fața 
locului, rezultă că Răducanu 
repetă oarecum comportarea din 
Mexic, dovedindu-se din nou 
distrat, lipsit de concentrare. 
Poate că dacă la Guadalajara 
colectivul tehnic al echipei na
ționale n-ar fi depistat la timp 
starea lui de spirit, am fi tras 
ponoasele dc-acum ale Rapi
dului. Nu-i decît de regretat 
că Răducanu, în acest început

La F. C. Argeș

LUPTĂ MARE PENTRU UN TOC ÎN ECHIPA
Ieri, ne-a vizitat la redac

ție antrenorul lui F.G. Argeș, 
Titus Ozon. Amabil ca întot
deauna, Ozon ne-a furnizat 
cîteva date despre formația ar. 
geșeană.

— Cum se prezintă echipa, 
la om actuală?

— în momentul de față 
pot spune că sînt mulțumit 
de comportarea ei, de felul 
cum au înțeles jucătorii să 
se pregătească. Poate pare 
curios pentru unii, dar îl 
pot da ca exemplu de con
știinciozitate în pregătire pe 
Dobrin.

— în linii mari, s-a crista
lizat formafia de bază ?

— La ora actuală, la F.C. 
Argeș se dă o luptă mare 
pentru cîștigarea unui loc 
în echipă. Pentru cîteva pos
turi sînt mulți candidați. Ni
culescu — Ăriciu, Ivan — 
Crăciunescu, Prepurgel -—Ma
rian Popescu, Roșu — Ștefă- 
nescu. Radu — Dobrescu, 
lancu — Frățilă sau D. Ște
fan. sint cuplurile din care 
este dificil să aleg titularul. 
Dar, sper ca perioada care a 
mai rămas pînă la începerea 
campionatului să cristalizeze 
formația de bază. Oricum, cei 
mai buni vor juca.

Aurel PĂPĂDIE

de sezon, nu ne oferă încă 
încrederea titularizării Iui.

— Ce acțiuni vor fi între
prinse in perioada următoare 
în legătură cu pregătirea 
lui reprezentativ’

— înaintea începerii 
pionatului (probabil la 8 
tic) va avea loc o discuție teh
nică cu antrenorii echipelor 
divizionare i\ asupra stadiului 
de pregătire realizat. Cu ace
lași prilej, se vor da și indi
cații precise pentru pregătirea 
in continuare la cluburi a ju
cătorilor selecționați în lot, in 
așa fel incit la proxima con
vocare a lor (care va fi 
zilele de 5, 6 și 7 aprilie) ei 
se prezinte cu o capacitate 
zică rezistentă la eforturile 
intensitate maximă și cu 
bună tehnică în mișcare, : 
ininind ca antrenorii lotului să 
rezolve numai problemele de 
tactică și psihologie. La 7 a- 
prilie, lotul va susține un joc 
de verificare cu o echipă stră
ină, in deplasare, după care 
următoarea acțiune va fi me
ciul amical cu Iugoslavia, de la 
21 aprilie, programat la Lju
bljana, o adevărată avanpre
mieră a dificilei confruntări de 
Ia Fraga, cu echipa Ceho
slovaciei, în cadrul campiona
tului european.

— V-ați fixat definitiv asu
pra lotului? Considerați că vor 
mai fi posibile schimbări?

— In general, ne vom 
pe Iotul din anul trecut, 
care, insă, vor rămîne in : 
unii jucători ce nu mai 
randamentul maxim. îi 
urmări pe selecționabili 
campionat, ca și pe alți 
cători ce s-au evidențiat in ul
tima vreme, cum sînt lanul și 
Stoicescu (Politehnica Iași), 
Bădin (Petrolul), pe care-1 aș
teptăm să revină la forma o-

lotu-

cam- 
m ar

in 
să 
fi
de 

i o 
ră-

baza 
din 

afară 
dau 

voni 
in 

i ,1u-

ÎNTRECERILE JUNIORILOR BRAȘOVENI
Simbătâ și duminică pe Pos

tăvarul. au avut loc întrecerile 
juniorilor din cadrul campio
natului județean Brașov, ia 
probe alpine. în prima zi, pe 
o vreme admirabilă, s-a desfă
șurat, pe pîrtia Lupului, slalo
mul uriaș, în timp ce duminică, 
singura manșă de slalom spe
cial s-a ținut pe Kanzer, pe 
ceață și viscol. Organizarea 
foarte bună și numărul mare 
de concurenți (88) au asigurat 
un frumos succes competiției.

„Uriașul" — desfășurat pe o 
vreme bună și pe o zăpadă ac
ceptabilă s-a ridicat la un ni
vel tehnic bun, cursele fiind 
deosebit de spectaculoase la 
toate categoriile. De remarcat 
că primii clasați au învins de
tașat, disputa pentru locurile 
2—3 fiind însă mult mai strin- 
să.

La slalom special, desfășurat 
— așa cum aminteam — intr-o 
singură manșă, din cauza vizi
bilității reduse, au ieșit din 
cursă 18 concurenți, descalificați 
sau care au abandonat. S-au 
remarcat în mod deosebit : 

Ioana Bîrsan. Horia Paloghia 
și Marilena Stingă învingători 
in ambele zile de concurs.

Iată ordinea primilor clasați'. 
SLALOM URIAȘ-junioare mici: 
Marilena Stingă (Dinamo) 1:51,2, 
Dana Ene (Din.) 2:00,2, Ana 
Verhazi (Viitorul) 2:01,6; ju
nioare mari — Ioana Bîrsan 
(Viitorul) 3:31,2, Mariana Roș- 
culeț (Șc. sp. Predeal) 3:33,9, 
Cristina Tobnik (Șc. sp. Bv.) 
3:39,8 : juniori mici — Ion A- 
dăseăliței (St roșu) 2:59,8, Vla
dimir Olaru (Șc. sp. Predeal) 
3:10,3. Mircea Barbu (Brașo
via) 3:11,5 ; juniori mari — IIo-

ria Paloghia (Brașovia) 3:07,3, 
Gheorghe Ciobotaru (Șc. sp. 
Predeal) 3:10,3. Ovidiu Tuțurea 
(Șc. sp. Bv.) 3:11,2 ; SLALOM 
SPECIAL-juniori mici — Flo
rian Barbu (Șc. sp. Predeal) 
49,9, Nic. Sabo (Dinamo) 51,7, 
Gh. Ion (Dinamo) 53,5 ; juniori 
mari — Horia Paloghia (Bra
șovia) 44.0. Jurgen Treuscli (Di
namo) 45,3, Const. Ciobotaru

(Șc. sp. Predeal) 45.8 ; junioare 
mici — Marilena Stingă (Din ) 
58.3. Ioana Donca (Dinamo) 64.9. 
Anemari Verhali (Viitorul) 67.9; 
junioare mari — Ioana Bîrsan 
(Viitorul) 63,3. Mariana Roșcu- 
leț (Șc. sp. Predeal) 63,5, Cle
mentina Mihăilescu (Șc. sp. 
Bv.) 67,7,

Victor SECAREANU 
corespondent

CAMPIONATELE FONDIȘTILOR

CEAHLĂUL" POATE ASPIRArr
(Urmare din pag. 1)

bisnuită. Vlad (F.C. Argeș). 
Sălccanu (Dinamo), Oprea (Fa
rul), Deselnicu și Niculescu 
(Univ. Craiova). Porțile lotului 
z\ rămîn de fapt deschise pen
tru toți cei ce vor corespunde 
cerințelor atît în partidele sus
ținute de echipele lor, cit și în 
jocurile de verificare ale dife
ritelor loturi naționale. Este 
îmbucurător că, în această pe
rioadă de pregătire, jucătorii 
— în marca lor majoritate — 
dovedesc o dorință de partici
pare la efort, sondajele fizio
logice efectuate indicînd, de a- 
semenea. posibilități de supor
tare a unor eforturi intense. 
Aceste constatări ne dau spe
ranțe îndreptățite pentru la 
primăvară. Rămîne doar ca ele 
să se confirme.

LOTO-PRONOSPORT
CÎȘTIGATORH 
EXCURSIILOR 
IN UNGARIA, 

CEHOSLOVACIA, 
R.D. GERMANA 

SI POLONIA 
ATRIBUITE 

LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 26 IANUARIE 1971

Pe platoul Bucegilor, la Pia
tra Arsă, s-au disputat campio
natele județului Brașov, con
curs deschis și fondiștilor din 
alte județe. A fost un prilej de 
ultimă verificare înaintea cam
pionatelor naționale care se 
apropie. Traseul scurt (2.5 km), 
repetat proporțional cu distanța 

. categoriei, gheața ca și ritmul 
impus de alergarea în circuit, 
au făcut din acest concurs un 
excelent indice de formă și 
pregătire pentru sportivi și an
trenori. Rezultate : 15 km se
niori : 1. PETRE DINU (Dina
mo) 50,01, 2. N. Sfetea (A.S.A.) 
51,06, 3. Gh. Bădescu (Dinamo) 
51,12, 4—5, Șt. Drăguș (A.S.A.) 
și Stoian Moise (A.S.A.) 52,12. 
6. Ion Dudu (I.E.F.S.) 52,17 ; 
6 km senioare: 1. MARCELA 
LEAMPĂ (Dina: 19,50, 2.
Adriana Barabaș (Tractorul) 
21,34, 3. Luci Barabr.ș (Tracto
rul) 21,35 ; 5 km junioare : 1. 
MARCELA BÂDESCU (Tracto
rul) 22,44, 2. Elena Tiscă (Bra
șovia) 22,53, 3. Maria Cocan 
(Brașovia) 22,39 ; 10 km juniori: 
l._ LT. Cristoloveanu (A.S.A.)

34,51, 2. I. Tudor (A.S.A.) 35,57, 
3. I. Szabo (Steagul roșu) 38.19; 
5 km juniori mici : 1. F. FORI- 
KO (Brașovia) 18.21. 2. V. Ru- 
căreanu (Dinamo) 19,10, 3. A. 
Perciog (Brașovia) 19,39 ; 3 km 
junioare mici : 1. ANA BADES- 
CU (Dinamo) 7.40, 2. El. To- 
moș (Șc. sp. Rîșnov) 9,05, 3. 
El. Rîmbu (Dinamo) 9,10 ; 10 
km senioare : 1. M. LEAMPA 
(Dinamo) 42,41. 2. A. Barabaș 
(Tractorul) 45,31. 3. L. Barabaș 
(Tractorul) 46,29 ; 3 x 10 km
seniori : 1. A.S.A. I (Stoian, 
Sfetea, Cincu) lh 49,40. 2. Di
namo (Cojocaru, Șovăială. Bă
descu) lh 50,01. 3. A.S.A. ■’ 
(Cimpoia, Cercel. Drăguș) 
50,25 ; 3x5 km juniori :
A.S.A. I (Bobe, Cristoloveanu, 
Huber) 57.04, 2. Brașovia I (To- 
moș, Foriko, Girniță) 58,12. 3, 
Steagul roșu (Rusu, Cioacă, 
Szabo) 59,32 ; 3 x 3 km junioare 
mici : 1. BRAȘOVIA (Elena și 
Maria Cocan, Tișcă) 40.44, 2. Șc. 
sp. Rîșnov (Cristoloveanu, To- 
mo și Ilie) 41,19, 3. Tractorul 
Brașov (Maria și Luci Benga, 
Marcela Bădeseu) 43,14.

II 
lh
1.

semnat, totuși, o importantă 
verigă a voleiul feminin, slu
jind ca loc de formare și de 
lansare a unor autentice talen
te. Este de ajuns să amintim 
că aproape jumătate din echipa 
campioană 
Iași, și-a făcut 
leibalislică la Ceahlăul : 
Chirițcscu, Lucia Dobrescu, Fio
rentina Demetriu-Itu și, din a- 
ceastă lună. Adriana Albiș, 
JUCĂTOARE CARE AU FI
GURAT SI FIGUREAZĂ 1N 
LOTURILE NAȚIONALE. Poa
te și faptul că echipa pietrea- 
nă servește drept pasaj pentru 
jucătoare, ea nu reușește să în
registreze performanțe mai bu
ne. Anălizînd situația specifică 
orașului (majoritatea jucătoare
lor talentate pleacă la vîrsta 
optimă pentru performanță spre 
facultăți. în alte orașe), condu
cerea clubului și a secției au 
hotărît să acorde mai multă 
atenție pregătirii junioarelor, ca
re să fie utile echipei chiar in 
perioada anilor de liceu și, de 
asemenea, să ceară antrenorilor 
depistarea de jucătoare și in 
cadrul școlilor profesionale, E- 
LEMENTE CARE PREZINTĂ 
AVANTAJUL PERMANENTEI 
IN CADRUL ECHIPEI. Cele 
două grupe de junioare (mari 
și mici) se prezintă cu citeva 
speranțe ce vor împrospăta in 
curînd lotul echipei A, aflată 
la ora actuală în cumpănă, prin 
plecarea cîtorva jucătoare și 
demiterea antrenorului. Condu
cerea clubului trebuie să re
zolve cit mai urgent problema 
antrenorului, să se oprească a- 
stipra unui om harnic și price
put, SA RENUNȚE ............
PROVIZAȚII SI IA TOANA 
SCHIMBĂRILOR care sînt dă-

a țăi'ii, Penicilina 
ucenicia vo- 

Ana

LA 1M-

unătoare bunului mers al Pre
gătirii.

Deși, în divizia B, echipa 
de fotbal a adus satis
facții mari iubitorilor 
sportului-rege din P. Neamț, o- 

cupînd la finele turului locul 
III, după ex-divizionara A, 
A.S.A. Tg. Mureș și Sportul 
studențesc. Această ascensiune 
a Ceahlăului sc datorează a- 
ceiciași preocupări majore pen
tru munca cu juniorii. Prin în
ființarea, acum doi ani, a ți
nui centru de copii și juniori 
(cu 5 grupe) — in urma unei 
selecții de amploare — echipa 
și-a creat o prețioasă pepinie
ră. care a și început să-și dea 
roadele. Astfel, au fost promo
vați, în această perioadă, in 
echipa de seniori, cițiva ju
cători de valoare Niță, Ciocir- 
lan. Mihuț, Butunoiu.

Există, prin urmare, perspec
tiva ca Ceahlăul să devină o 
echipă puternică, formată ex
clusiv clin elemente de „produc
ție" proprie. De altfel. încercă
rile infructuoase de a rezolva 
problemele echipei prin achi
ziționarea de fotbaliști, rebuluri 
ale diviziei A și ale altor for
mații de B, au slujit de învă
țătură atit pentru conducerea 
clubului cit și pentru antrenori.

Frumoase perspective se 
deschid și în fața secți
ilor tinere — box și 

canotaj — a căror cotă se află 
deocamdată la nivelul juniori
lor. Dar. există argumente care 
îndreptățesc afirmația că in 
scurt timp P. Neamț va deveni 
un important centru pugilistic 
și de canotaj. După un an de 
la înființarea secției, în 1969. 
boxerii pietreni au avut deja 
4 reprezentanți în semifinalele 
lazci de zonă a „naționalelor”

tie juniori, dintre care doi 
fost finaliști. De asemenea, 
1970, doi pugiliști (Maxim 
Maiache) au devenit vicecam- 
pioni, iar alți doi s-au clasat 
pe locul III.

Și mai tînără, înființată la 
sfîrșitul anului 1969, ca urmare 
ă condițiilor prielnice practică
rii acestui sport și a amenajă
rilor speciale de la Bîtea 
Doamnei, secția de canotaj ate 
perspective de afirmare pe plan 
național. Condițiile materiale 
aliate acum la dispoziția cano
torilor din P. Neamț sînt din
tre cele mai bune.

Deși ambianța naturală și 
condițiile de pregătire ale 
sportivilor din secția de 

atletism sînt excelente, rezul
tatele atleților pietreni nu se 
ridică deocamdată la un nivel 
corespunzător. Obținerea cate
goriei a doua de către aruncă- 
toarea de greutate Gabriela 
loneseu și calificarea echipei dc 
cros în finala campionatului 
național in 1969 și 1970. RE
PREZINTĂ PREA PUȚIN. Si
tuația se datorează atît delăsă
rii manifestate de antrenori cit 
și lipsei de îndrumare și con
trol din partea biroului și acti
vului salariat al clubului. De
miterea recentă a antrenorului 
Simion Blaga (poate îndreptăți
tă, nefiind singura), arată că 
la clubul Ceahlăul există Pu
țină solicitudine pentru asigura
rea unor bune cadre tehnice de 
specialitate.

în această situație tinerii pie
treni — numeroși și talentați 
— care sînt și vor fi cooptați 
în secțiile de performantă ale 
Ceahlăului nu vor putea să 
aspire Ia măiestria sportivă, iar 
sportul pietrean nu va justifica, 
Plin rezultate, excelentele con
diții materiale de care dispune.

au 
în 
și

Categoria 4 (43 ex
cursii) : 1. Sprinceană
Bogdan — Tirgoviște ; 2. 
Dascălu Corneliu — corn. 
Ștefănești jud. Argeș ; 
3. Zafiu Nicolae — Colo
nia Poiana Lacului jud. 
Argeș ; 4. Brancsik Ar
pad — Parcul Pionierilor 
Beiuș jud. Bihor : 5. Ro
taru Elena — Brașov ; 
6. Desculțu Marian — 
Brașov ; 7. Brătan Du
mitru — Brașov ; 8. Tur- 
cu Aurora — Cluj ; 9. 
Rădoi Marita — Medgi
dia ; 10. Dumitrașcu Teo- 
fil — Medgidia ; 11. Du- 
man Voicu — Cernavodă; 
12. Badea Stan — Craio
va ; 13. Bobocica VirfHI
— Galați ; 14. Iamandi 
Alexandru — Galați ; 15. 
Ciogărăscu N icolae — Că
lărași : 16. Luca Gh. loan
— Iași ; 17. Bolo Ale
xandru — corn. Dămăcu- 
șeni 89 jud Maramureș ; 
18. Szatmari Ieno — Tg. 
Mureș ; 19. Szekely Ște
fan — corn. Cristești jud. 
Mureș : 20. Bogdan Ma
ria — Reghin ; 21. Nico
lae Alexandru — sat. 
Bărcănești, com. Tătă- 
rani, jud. Prahova ; 22. 
Sersea Eva Maria — Plo
iești ; 23. Jinga Pavel — 
Băicoi ; 24. Șerb Ilie — 
corn. Cristian jud. Sibiu ; 
25. Spulni Verona — Si
biu : 26. Hofman Pina — 
Fălticeni ; 27. Cer ga n
Teodora — Roșiori da 
Vede ; 23. Jujea Valen
tin — Timișoara ; 29. Bu
lucea Ioan — Timișoata t 
30. Micu Roman — Ti
mișoara (continuare in 
numărul de miercuri).
PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NK. 5 DIN
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Extragerea 1 : 

1 variantă 25% a 
lei : Cat. 2 : 3,05 
a 26 067 lei ; Cat. 3 : 
a 4 454 tel ; Cat. 4 : 
a 1 904 lei : Cat. 5 : 
a 359 lei ; Cat. 6 : i 
a 40 lei.

Report cat. 1 : 
lei.

Extragerea a H-a 
B : 16 variante a 5 176 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat.

1911 :
Cal. 1 :

100 000 
variante 

: 17.65
41.75 

221,30 
5 652,90
766 541

cat. 
lei;
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lei. 
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D : 
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Report 
lei.

Participantul CHIBIȚA 
lONIȚA din București a 
obținut un premiu de 
100 000 lei.



CUM SE VA DISPUTA
CAMPIONATUL MONDIAL

DE SAH?
Amănunte asupra sistemului de desfășurare

a meciurilor candidafilor

După triumful lui Robert Fischer in turneul interzonal 
de la Palma de Mallorca și anunțarea meciurilor din 
sferturile de finală ale Campionatului mondial de șah, 
revin în actualitate temele privind sistemul de dispu
tare a acestei competiții, istoricul ei, șansele concurenți- 
lor etc. Numărul și varietatea întrebărilor ne determină 
să abordăm problema „ă fond", astfel ca toți amatorii 
de șah să poată urmări această mare întrecere in per
fectă cunoștință de cauză.

Nu vom relua aci lunga , isto
ric a campionatelor mondiale 
de șah. Multă vreme, mai pre
cis pină în 1948, modul de dis
putare a titlului suprem nu era 
reglementat, campionul avind 
latitudinea de a accepta sau nu 
să joace cu partenerul care în
trunea sufragiile opiniei publice 
șahiste și care... îndeplinea 
condițiile financiare (în speță 
10 000 dolari !)

După moartea neașteptată a 
lui Alehin (1946), Federația in
ternațională de șah (F.I.D.E.) a 
reușit să reglementeze modul 
de disputare a campionatului. 
Primul nou campion a fost de
semnat printr-un meci-iurneu 
Ia care au participat cei mai 
buni 5 mari maeștri ai timpu
lui (Keres, Euwe, Reshevșky, 
Smîslov și Botvinik), A învins 
Botvinik.

Apoi a urmat, la fiecare 3 
ani, un meci intre deținătorul 
titlului și un candidat desemnat 
printr-o serie de competiții eșa
lonate în timp, care culminau 
cu așa numitul turneu al can
didaților, al cărui învingător 
devenea șalanger.

Acest sistem a funcționat, cu 
mai mult sau mai puțin succes, 
pină în 1963, cînd, în urma cri
ticilor formulate de o serie de 
jucători (printre care și Fi
scher) și organizatori, Federația 
internațională a decis, după 
furtunoase discuții. înlocuirea 
turneului candidaților cu un 
sistem de meciuri eliminatorii.

La aceste meciuri, denumite 
meciurile candidaților. au drep
tul de a participa : ultimul șa
langer (sau fostul campion), ju
cătorul care a fost învins de 
șalanger în meciul final din în- 
tîlnirile candidaților și primii 
șase clasați în turneul interzo
nal, care reunește, o dată la 3 
ani, elita șahului mondial, se
lecționată din turneele celor 10 
zone în care este împărțit glo
bul.

dintelui F.I.D.E., prof. dr. M. 
Euwe, a dat, după cum se știe, 
următorul rezultat :

1. Petrosian — Hubner
2. Korcinoi — Gheller
3. Fischer — Taimanov
4. Larsen — Uhlmann
Tn meciurile din turul urmă

tor (semifinale) al competiției 
candidaților se vor întilni în
vingătorii meciurilor 1 și 2 și 
ai meciurilor 3 și 4. O simplă 
privire pe tabelul sferturilor de 
finală ne poate convinge că 
meciurile sferturilor de finală 
sint, in general, echilibrate, mai 
ales cel dintre Larsen și Uhl
mann. Dar...

VALERI FROLOV

PE SCHIURI

BELGRAD ’71

Sovieticul Aleksandr Tihonov conduce ui i,
zilp-

Telefoto î A.P.-AGERPRES

sărituri specialela> Yukio Kasaya pe primul loc
Wicki-Schenker (Elveția) conduc după două manșe la bob

de 
in-
nu 
de

> grupul de schiori, al schimbului sau, care a realizat 
cel mai bun timp al zile;

,,OSCAR
DISTINS CU PREMIUL

BELGRAD 8 (Agerp.res). 
— A luat sfirșit turneul 
internațional de box de la 
Belgrad. Premiul ..Oscar", 
care onorează în fiecare 
an pe cel mai bun boxer 
al acestui turneu, a fost 
acordat de federația iugo
slavă de specialitate pugi- 
listului sovietic Valeri Fro
lov, dublu campion euro
pean la categoria ușoară, 
în finală Frolov l-a învins 
la puncte pe iugoslavul 
Marcovici.

La cat. mijlocie Tarasen
kov (U.R.S.S.) I-a scos din 
luptă în rundul doi pe 
Vujkovici (Iugoslavia). Se
migreul iugoslav Parlov s-a 
dovedit mai tehnic decit 
adversarul său, obținînd 
verdictul în fața lui Vla- 
sici.

S. SAMARIAN

Robert Fischer primește „Oscar'c-ul șahului pe 1970, oferit 
de Asociația internațională a ziariștilor șahiști

• Echipajul român pe

TOKIO. 8 (Agerpres). — 
Competiția internațională 
„SAPTÂMÎNA preolimpi- 
CA“, de la Sapporo a con
tinuat pe diferitele baze spor
tive ale acestei stațiuni de 
iarnă japoneze, care în 1972 
va găzdui Olimpiada Albă.

Proba de ștafetă 4 x 10 km 
a revenit schiorilor echipei 
U.R.S.S. care a totalizat tim
pul de 1 h 58 : 23,84. Au ur
mat în clasament echipele 
Suediei 2 h 00 : 2,55 și Elve-

locul 7

Aproape zilnic aflăm 
cite o nouă competiție 
ternațională de schi. Șț 
dintre cele de duzină, 
categorie B sau de serie. 
Ci toate consacrate „Cupei 
Mondiale", toate reunind e- 
lita universală a schiului, 
toate purtlnd cel puțin o ti
tulatură oficializată.

De la Wengen la Migive, 
de la St. Moritz la Adel- 
boden. de la Grindelu-ald 
la Oberstaufen (citarea inte
grală s-ar transforma in
tr-un ghid al celebrelor sta. 
țiuni de sporturi dc iarnă), 
prin toate aceste locuri de 
vilegiatură hibernală sau 
„Kurort"-uri trece cascada 
de competiții. Prin toate a- 
ceste localități_ se perindă 
caravana de elită a schiu
lui lumii.

Pentru, a nit rămlne in 
vag, să precizăm că in i‘n- 
tervalul 12 decembrie 1970- 
14 martie 1971 sint progra
mate 48 de competiții con
țină pentru ,.Cupa Mondia
lă", cu loc de desfășurare 
in 19 stațiuni, din 9 țări a- 
flate pe două continente !

Inflația aceasta va produ
ce intr-o zi — ca toate in
flațiile — crahul. Este greu 
de conceput ca un calendar 
atit de incărcat să aibă mo- 
biluri pur sportive. Dimpo
trivă. este evident că fiecare 
stațiune pretinde sau are 
nevoie de propria sa „Cu
pă mondială" pentru a sti
mula fluxul turistic Și de
verul comercial. Să amitn- 
tim că numai in Alpl se gă
sesc peste 2000 de localități 
montane, care oferă — în
tre Grenoble șl Cortina 
d’Ampezzo — 500.000 de
paturi pentru turiști și schi
ori, peste 5000 de mijloace 
mecanice de transport pe 
pirtii.

Ne întrebăm însă dacă 
mu cumva, într-o zi, cele 
48 de „minicampionate" 
mondiale nu vor produce 
blazare, plictiseala, apatie la 
public. Ri atunci, fie: adio 
„Cupa mondială", fie: re
venirea la bunele obiceiuri 
ale competițiilor clasice tra
diționale, reduse ca număr, 
dar strălucitoare în palma
resuri și în memoria iubi
torilor de sport.

Victor BANCIULESCU
ției 2 h 01 : 23,65. Rezultatul 
a fost consemnat de specia
liști ca o surpriză, principala 
favorită fiind echipa Suediei. 
Din echipa sovietică s-a re
marcat A. Tihonov care a rea
lizat în schimbul său cel mai 
bun rezultat: 30 : 30,90.

In. turneul de. hochei parti
cipă 5 echipe: Iugoslavia, Nor
vegia și trei formații japo
neze. Reprezentativa Iugosla
viei a dispus de selecționata 
orașului Honșhu cu 9—3 (3—0, 
3—1, 3—2), iar Japonia 
vins Norvegia cu 7—5 
5—1, 2-3).

a în- 
(0-1,

CONTINUA CURSA 
RECORDURILOR

Tu speță, Ia meciurile cau
ți idaților, care urmează să 
se dispute anul acesta, au 
dreptul să participe : Tigran 
Petrosian (in calitate de fost 
campion mondial), Viktor 
Korcinoi (învinsul Iui Spas
ski in meciul final al pre
cedentului ciclu de întîlnirî 
ale candidaților) și cei 6 în
vingători ai turneului inter
zonal de la Palma de Mal
lorca, terminat ia sfîrșitul 
anului trecut, in ordine : Fi
scher, Larsen, Gheller, Hiib- 
ner, Taimanov și Uhlmann.

Conform regulamentului, la 
tragerea la sorți a perechilor 
din meciurile candidaților, Pe
trosian și Korcinoi au primit 
numerele 1 și 2, formînd, îm
preună cu primii 2 clasați de 
Ia interzonal, prima 
sferturilor de finală.

Ceilalți 4 calificați 
zonalului formează 
doua.

Tn meciurile de sferturi, cei 
4 jucători din prima grupă în- 
tîlnesc pe cei din grupa a 
doua, meciurile fiind stabilite 
prin tragere la sorți.

Această tragere la sorți, des
fășurată sub conducerea preșe-

grupă a

ai inter- 
grupa a

ZOIA RUDNOVA Sl-A CONFIRMAT VALOAREA5

(urmare din pag. II)

peână și mondială, Zoia Rud- 
nova și partenerii ei, Rita 
Pogosova și Stanislav Gomos- 
kov, au delectat spectatorii 
prin abilitatea cu care au ști
ut să mînuiască micile rache
te. Dacă despre primele ju
cătoare, era un fapt cunoscut 
că ele se află într-o formă 
excelentă. Stanislav Gomos- 
kov dovedise cu o săptămînă 
mai înainte, la Ostrava, că 
nu ar fi ajuns la valoarea 
care l-a consacrat. Iată, însă, 
că la București, comportarea 
lui a înscris o puternică re
venire, ceea ce i-a adus multe 
sufragii.

Alături de acești ași ai te
nisului de masă . sovietic, au 
primit aprecieri favorabile — 
după primele trei zile 
nerele Jucătoare din 
Coreeană, ca și una 
speranțele tenisului de 
cehoslovac, Iaroslav
Deși neexperimentate, sporti
vele asiatice au arătat însu
șiri deosebite, ceea ce Iasă să

că în momentul 
calități Ie va fi

se întrevadă 
cînd acestor 
alăturat și rodajul competițio- 
nal cuvenit, ele vor deveni 
extrem de redutabile în con
cernul internațional. Cît des- 

’pre Kunz, prin jocul său, el 
a demonstrat că va avea un 
cuvînt de spus în dificilele 
concursuri de selecție pentru 
echipa țării sale, care va mer
ge la Nagoya (patru dintre 
următorii jucători : Orlowski, 
Turai, Stanek. Miko, Kolaro- 
.viez. Kunz).

în fine, în această compa
nie putem situa și pe repre
zentantele României, Carmen 
Crișan și Eleonora Mibalca — 
ultima, însă, cu fluctuații mai 
greu de înțeles. Nici Carmen 
Crișan nu ne-a oferit pînă

acum 
a ne 
mai 
două 
reeană și unul
U.RIS.S. este prea puțin. Să 
sperăm că individualele care 
incep azi (de la ora 9 și ora 
16) vor aduce mai multe cla
rificări. Probabil că protago
niștii acestor întreceri vor fi 
aleși în cele din urmă tot 
dintre concurenții care s-au 
relevat încă din prima parte 
a competiției. Oricum, parti
dele de marți, miercuri și joi 
capătă un caracter mai di
namic, dat fiind sistemul di
ferit de disputare, formula 
eliminatorie — și nu cea gen 
turneu, ca la probele pe echi-

ocazii suficiente pentru 
putea forma o părere 
bine Conturată. Doar 
meciuri cu R.P.D. Co- 

singur cu

Proba de sărituri speciale 
cu schiurile de la trambulină 
a fost cîștigată de japonezul 
Yukio Kasaya, care a totali
zat 251,4 puncte. Săriturile 
sale au măsurat 84,5 și res
pectiv 83,5 m. Pe locurile ur
mătoare
Jeg Ia nov 
Manfred 
nă) 238,7 
probei, sovieticul Napalkov și 
cehoslovacul Raska, nu' s-au 
acomodat eu trambulina ob
ținînd rezultate modeste (locu
rile, 5 și 10, respectiv).

s-au clasat Anatoli 
(U.R.S.S.) 240,1 p. și 
Wolf (R.D. Germa- 
p. Marii favoriți ai

douăDupă desfășurarea a 
„manșe", în proba de bob 
pentru echipajele de două 
persoane conduce echipajul 
Elveției (Wicki—Schenker) cu 
2:33,76 urmat de echipajele 
R.F. a Germaniei I (Zimme- 
rer—Utzschneider) 2 : 34,16,
R.F. a Germaniei TI (Floth— 
Bader) 2 :34,79, Italiei I (Zor- 
do—Frasinelli) 2 : 35,64 și Ita
liei II 2:35,91.

Echipajul român Panțu- 
ru-Zangor ocupa locul 7 
după două manșe cu tim
pul de 2:37,46.

IN PISCINA

Noi rezultate de valoare au 
fost înregistrate in cadrul cam
pionatelor de natație ale Au
straliei. Tn proba feminină de 
1500 ni liber, Karen Moras a 
stabilit un nou record național 
cu performanța de 17:33,2. Tîoi 
recorduri au stabilit și Nell Ro
gers Ia 100 m delfin — 58,5 și 
Shane Gould, la 200 m liber fe
minin — 2:07,8. Alte rezulta’e : 
200 m delfin — Rick VVilki •or» 
— 2:10,1 ; 200 m bras — Paul 
Jarvfe — 2:33,1.

PERFORMANTE ATLETICE DE VALOARE LA TORONTO SI MAINZ
Hermann Latzel s-a clasat po 
locul doi ca 7,75 m. în proba 
de săritură in nălțime vic
toria a revenit lui Thomas 
Zacharias cti 2,17 m, iar M. 
Sauer a ocupat primul loc in 
proba de friplusalt cu 1L.32 
m. Alte rezultate: 69 m g : 
Berkes — 7,6; săritura cu 
prăjina; Engel 5,10 m.

> ~~

In ultima zi a concursului 
internațional de atletism pe 
teren acoperit de Ia Toronto, 
Badenski a terminat învingă
tor în proba de 449 y cu 49,2. 
Cursa de 51) y g. a fost cîjti- 
'gată de americanul M. Wal
ker cronometrat în 5,9, urinat 
de campionul olimpic W. Da
venport 6,0. C. Labenz a ocu-

pat primul loc în proba de o 
milă cu 4 :05,6. Cursa de trei 
mile a revenit lui Kerry O’ 
Brien cu 13 :18,8.

Cu prilejul unui concurs de 
sală desfășurat la Mainz, 
Hans Baumgartner a cîștigat 
proba de săritură în lungime 
cu performanța de 7,99 m.

— ti- 
R.P.D. 
dintre 
masă 

Kunz.

ILIE NĂSTASE ÎNVINGE PE ARTHUR ASHE
(Urmare din pag. 1)

Năstase, miza partidei nu era 
numai locul îrjtîi în tur
neu, ci și confirmarea succe
sului obținut în ziua prece
dentă, cînd eliminase pe cam
pionul de la Wimbledon, fai
mosul jucător australian John 
Newcombe. Acesta fusese pre
cedat de Pasarell și Gtmeno, 
învinși pe rînd.

într-adevăr, se pare că pur
tătorul speranțelor noastre a 
ajuns la un grad înalt de ma
turitate sportivă și stăpînire 
de sine. Așa cum remarcă 
redactorul de specialitate al 
agenției FRANCE PRESSE 
...„românul a lăsat impresia ți
nui jucător calm, care știe ce 
vrea, mai ales în momentele 
dificile ale finalei".. Și fără 
echivoc, din al doilea set, 
Năstase a stăpinit jocul, l-a 
obligat pe adversar să se re
cunoască învins in fulminan
tele dueluri de mingi-bombă 
pe suprafața de parchet. Re
zultat final : NASTASE în
vinge pe ASHE cu 3—6, 6—2, 
6—4.

Iată reeditată victoria obți
nută de primul nostru tenis- 
man, în primăvara trecută, la 
București, asupra celebrului 
jucător de culoare (6—1, 5—7, 
6—3). Dar Ashe pe teren ra
pid, înseamnă mult mai mult 
decît Ashe pe un teren cu 
zgură... Motiv pentru care re
zultatul de acum, obținut la 
Richmond, are o semnificație 
deosebită.

Arthur Ashe și-a văzut în 
.parte compensată înfrîngerea 
în proba de simplu, cîștigînd 
dublul, alături de compatrio
tul său Dennis Ralston. Ei au 
învins în finală pe australienii 
Newcombe—Rosewall cu 7—6, 
3—6, 7—15.

Tn itinerarul tenismani’or 
români Tlie Năstase și Ion Ti
riac urmează acum, ca ■'li
terare escală, orașul New 
York. Tn marea citadelă este 
programat un nou turneu ,.o- 
pen“, în cadrul circuitului de 
concursuri pe teren acoperit, 
din S.U.A. care mobilizează 
la start elita tenisului din toa
te continentele.

Setubal 
Benfica 
Porto 
Academica

(etapa a 19-a)

6 3 27—13 3021 12

5 31—18 2711

in

Ahead 5—1.

TELEX • TELEX • TELEX
19-a).

Madrid 
Palmas

5
3

4 37—17
5 32—17

29
29

21 15 3
21 14 5
21 13 7
21 14 4

5. Sevilla
6. Real Madrid

turneul
Lima 
Cristal, 
care a

I. Sporting
2 “ ' '
&
4.
5.

5
10 5 6 25—26 25
9 6 5 35—20 24

1. Eindhoven
2. Fcijenoord
3. Sparta
4. Ajax

(etapa a
Fostir 2—1 ; Apol-

FOTBALISTII SOVIETICI 
SI IUGOSLAVI 
ÎNVINGĂTORI 

ÎN AMERICA DE SUD

1. Valencia
2. Atletico Madrid

21 12
13

U.R.S.S. și-a 
in Peru iu- 
cu formația 

campioana 
învins-o cu

F.C. Barcelona — Es- 
': Sevilla — Real So-

Real 
Las

2 31— 3
5 44—12
3 40—13
4 36—17
3 33—16

. _______ . p,
(România) și’ Benko 

p. In runda a 5-a. v. 
(eu piesele albe) l-a 

25 de mutări pe argen-

3. F.C. Barcelona 21
4. Atletico Bilbao

21
21
20

deplasare cu scorul de 4—0 pe 
Elone, iar Valencia a dispus 
cu 1—0 de Gijon. Alte rezul
tate : Celta Vigo — Saragossa 
2—0 ; .Sabadell — Atletico Bil
bao 1—0 ; : 
panol 1—0 
ciedad 1—0 ;
Malaga 2—0 ; 
Granada 2—0.

BELGIA ...
Conduce echipa Standard Lidge 
cu 32 p, urmată de F.C._Bruges 
— 30 p, Anderlecht ■

Rezultate : Lierse
1-0 ;
2—1 ;

• Selecționata 
început 
cind la 
Sporting 
țării, pe
2—1 (0—1) prin golurile mar
cate de Muntian (min. 61 și 
65), respectiv Elias (min. 42).

• Tn turneul de la Rosario 
(Argentina) eenipa Steaua Ro
șie Belgrad a întrecut eu sco
rul de 2—1 (1—0) formația 
America Rio de Janeiro. Au 
marcat Geaici și Lukovici. 
respectiv Edu (min. 63).

CAMPIONATE... 
CAMPIONATE

SPANIA (etapa a 21-a)-. 
Atletico Madrid a învins

27 p etc.
- Union 

Standard — Waregem 
Anderlecht — Racing 

White 0—0 ; F.C. Bruges 
Charleroi 4—0 ; Beveren 
Liege 0—0; Schaerbeeck 
Beerschot 3—1.

In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în Bulgaria, echipa 
de hochei pe gheață știința Bucu
rești a susținut o nouă întîlnire 
cu selecționata orașului Sofia, și 
de data aceasta victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 10—1 (3—0. 
5—1. 2—0).

După disputarea a 5 ruude. în 
lurneul internațional masculin de 
șah de Ia Malaga conduce marele

satiri* ultimele sjtiri* ultimele știri* ultimele
„U" CLUJ A DISPUS CU 
1-0 DE ECHIPA DE 

TINERET A ALBANIEI

Echipa de fotbal Univer- 
tatea Cluj a jucat în ora
șul Elbassan (Albania) unde 
a dispus de echipa de ti
neret a Albaniei cu 1—0 
(1—0).

PETRE MĂRMUREANU 
DIN NOU ÎNVINGĂTOR

Tn continuarea circuitului de 
turnee internaționale de tenis 
din India, jucătorul român Pe
tre Mărmureanu a concurat 
la Amritsar, obținind un nou 
succes de prestigiu. El a o- 
cupat locul intii in proba de 
simplu masculin, dispunind in 
finală de polonezul W. Ga- 
siorck cu 6—1. 7—5, 6—3.

MARELE PREMIU 
AL COLUMBIEI

Peste 50.000 de spectatori au 
urmărit pe circuitul tie Ia Bogota 
competiția internațională automo
bilistică (formula II) dotată cu 
marele premiu al Columbiei, în 
care victoria a revenit elvețianu
lui Joseph Siffert. învingătorul, 
care a concurat pe o mașină 
„Chevron", a parcurs cele două 
manșe de cite 30 de ture (în to
tal 235,500 km) în timpul de lh 
34:27,7 realizînd o medie orară de 
140,587 km. Pe locul secund s-a 
clasat Graham Hill (Anglia) pc 
..March" — lh 36:42,7. urmat de 
Peter Westbury (Anglia) pe „Brab
ham" — lh 36:35.

CAMPIONATELE 
EUROPENE DE SCHI 

(FOND) JUNIORI
La Nesselwang (R.F. a Germa

niei) au luat sfîrșlt întrecerile 
campionatelor europene de Juni
ori la schi fond. In ultima probă 
— sărituri speciale de la trambu
lină — victoria a revenit sporti
vului sovietic Iuri Kalinin, care 
a totalizat 245 puncte (cele 'mai 
bune sărituri ale sale au măsurat 
85 și 83 m). Pe locul doi s-a cla
sat Eberhard Seifert (R.D. Ger
mană) — 224,5 urmat de Jochen 
Danneberg (R.D. Germană) — 
214,7 și Leos Skoda (Cehoslova
cia) — 213.5.

MICHELE JACOT PRIMEȘTE PREMIUL ACADEMIEI DE 
SPORT FRANCEZE

După Boland Matthes (R.D.G.), 
Christos Papanlcolau (Grecia), NI 
Cbih-chin (R.p. Chineză) și Va
sili Alekseev (U.R.S.S.), tinăra 
schioare franceză Michele Jacof, 
care conduce detașat In clasamen-

tul „Cupei mondiale" este cea de 
a 5-a laureată a premiului oferit 
in fiecare lună de Academia de 
sport franceză celui mai bun per
former.

PORTUGALIA (etapa a 18-a).
— Farense — Cuf 1—1 ; Aca
demica — Sporting 0—0. Var- 
zirn — Boavista 2—0 ; Setubal
— Guimaraes 2—0 ; F.C. Porto
— Leixoes 2—0 ; Benfica — Be- 
lenenses 3—1 ; Barreirenss — 
Tirsense 0—0.

OLANDA (etapa a 21-a). — 
P.S.V. Eindhoven a învins cu 
1—0 pe ADO Haga, iar Feije- 
noord Rotterdam a cîștigat cu 
același scor (1—0) în deplasare 
la Haarlem. Alte rezultate : 
AZ 67 Alkmaar — F.C. Utrecht 
1—3 ; Holland Sport — Nec 
Nijmegen 1—0 ; Nac Breda — 
MW Maastricht 3—1 : F.C. 
Twente — DWS Amsterdam 
1—1 ; Sparta Rotterdam — Vo- 
lendam 1—0 ; Excelsior Rotter
dam — Telstar 1—2^ Ajax Am
sterdam — GO

maestru spaniol Arturo Poniar cu 
4 p, urmat de Medina (Spania) 
și Lubojevici (Iugoslavia) 3','i 
Ciocâltea — "
(SITA) 3 
Ciocâltea 
învins în 
tinianul Quinteros, Pomar a eîști- 
cat la Ruiz, Medina la Cardosso 
Si Lubojevici la Huguet.

Intr-un meci internațional de ho
chei pe gheață, echipa italiană 
Cortina Doria a întîlnit pe teren 
propriu formația iugoslavă Olim
pia Ljubljana pe care a învins-o 
cu scorul de 4—0 (1—0, 1—<I. 2—0).

Intre 13 șl 15 februarie vor avea 
loc la Paris întrecerile competiției 
Internationale de haltere pentru 
trofeul memorial „Jean Dame". 
Federația unională a anuntat că 
la acest concurs va deplasa pe 
cunoscutil recordmani Taits. A- 
lekseev, Ivancenko și Kolotov. 
Din echipa poloneză se remarcă 
multiplul campion Bazanowski.

La Sofia s-a disputat 
meciului dintre echipa 
Levski — Spartak și __
austriacă „Blau Gelb" Viena. con- 
tlnd pentru optimile de finală 
ale C.C.E. la volei (f). Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
3—0 (15—6, 13—4. 15—3). învingă
toare și in primul joc. voleibalis
tele bulgare s-au calificat pentru 
sferturile de finală.

returul 
locală 

formația

Finala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional 
de tenis pe teren acoperit de la 
Washington se va disputa intre 
tocătorul chilian Jaime Flllol și 
brazilianul Thomas Koch. In se
mifinale. Flllol a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 6—1, 4—6. 
6—3 în fața americanului Cliff 
Richey, iar Koch l-a eliminat cu 
Cr—2. 6—2 pe spaniolul Orantes.

GRECIA 
Panionios - 
Ion — Egaleo 0—0 ; PAOK — 
AEK 0—0 : Aris — Proodeftiki 
3—0 ; Ethnikos — Heraklis 1—1; 
Panathinaikos — Larnaca 6—1 ; 
Serrai — Olympiakos 2—1 ; Ve
ri a — Kavala 0—0 ; Pierikos 
— OFI 2—1. Clasament: 1.
AEK — 49 p : 2—3 Panathinai
kos și Panionios — 48 p.

lată-l pe Bobby Moore (nr. 12) introdus in formație după în
ceperea meciului cu Derby County, pe care West Ham Uni
ted l~a pierdut cu 4—1! Reintrarea căpitanului de echipă după 
o absență de 4 săptămâni’ n-a fost de bun augur...

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Corespondență din Belgrad

ÎN IUGOSLAVIA, ÎNAINTEA NOULUI
La jumătatea acestei luni se 

va deschide oficial sezonul fot- 
’balistic in Iugoslavia, prin dis
putarea a două etape de cupă, 
urmind ca la 7 martie sâ se 
joace prima etapă a returului. 
Pentru reprezentativa iugoslavă 
această „primăvară" înseamnă 
partidele decisive din cadrul 
campionatului european, (la 
4 aprilie la Split cu Olanda și 
9 mai la Leipzig cu R.D.G.) și 
două partide amicale de presti
giu (21 aprilie cu România și 
6 iunie cu Ungaria).

De aceea perioada de între
rupere a campionatului nu a 
însemnat pentru fotbaliștii iu
goslavi „germinare”, echipelo 
se pregătesc asiduu după un 
program bine stabilit pentru 
start in noul sezon. în timp ce 
fruntașele divizionare Hajduk, 
Dinamo si Zeleznicear au pre-

în-feral 
sorită 
roșie,
Vojvodina participă Ia tradițio
nalele turnee pe stadioanele 
Amcricii de Sud. Rezultatele 
obținute pînă acum de Velej 
și Vojvodina sint neconcluden
te datorită valorii slabe a ad
versarilor. în schimb Partizan 
Belgrad a reușit o excelentă 
performanță ciștigind turneul 
pentagonal dc la Bogota (Co
lumbia) cu toate că favorită era 
celebra echipă 
•Taîrzinho, Paulo 
berto în atac.

Răminind in domeniul 
neelor dincolo de Ocean, .. 
buie să amintim și de interna
ționalul lui O.F.K. Beograd, 
Ilija Petkovici, care in aceste 
zile joacă „împrumutat" la 
campioana Uruguayului Pena-

ca Ioc de pregătire 
coastă dalmată, Steaua 

Partizan, Vctej Mostar și

Botafogo 
Cezar și

cu
Ro-

tur- 
tre-

SEZON
în Iugoslavia, juca-rol. întorși î . .

toril selecționați in reprezenta
tivă se vor pune (după disputa
rea etapei de cupă) la dispozir 
ția noului selecționer Vujadin 
Boșkov.

în planul de pregătire ,a se
lecționerului la 21 februarie se 
va disputa la Split partida din
tre reprezentativa Iugoslaviei și 
divizionara din localitate. Boș
kov a propus, de altfel, și un 
lot de 17 jucători. Iată-I : Duj- 
kovici, Măriei, Vukcevici (por
tari) ; Rajkovicî, Stepanov ici, 
Paunovici, Holțer, Giorgevici, 
Brzici, Antonieviei (fundași) ; 
Oblak, Petkovici, Bjekovici, Bu- 
kal. Jerkoviei, Aeimovici, 
Geaici (atacanți). Acestora li 
se vor adăuga incă 7 jucători 
după disputarea primelor două 
etape de campionat

Oușan POPIN
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