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Turneul international universitar

de tenis de masă

NICI 0 SURPRIZA
ÎN ZIUA INAUGURALA

A INDIVIDUALELOR
Azi focuri de mare atracție

♦ Astă-noapte a jucat cu F.C. Gremio, miine: F.C. Internacional
• Dinamo București intilnește azi pe F.C. Corîtiba ® Dumitrache 

din nou autorul unui gol spectaculos ® în schimb, Doru Popescu
și Mustetea accidentați

Ziua de debut a întreceri
lor individuale din cadrul 
competiției internaționale stu
dențești s-a desfășurat în li
niște, fără surprize. Cei 49 de 
concurenți și 24 de concu
rente din 14 țări (la aceste 
probe este reprezentată și 
R.A.U.) și-au disputat întâie
tatea la dublu băieți și dublu 
fete (pînă în semifinale). S-au 
mai jucat și meciurile con* 
tind pentru tururile I la sim
plu masculin ți simplu femi
nin.

Cum spuneam, rezultat» 
normale. Poate ar fi fost de 
așteptat ca la dublu mascu
lin, cel puțin un cuplu român 
să se fi calificat în semifi
nale. Dar, jucătorii noștri n-au 
adus publicului această satis 
facție. Mai ales perechea Șer- 
ban Doboși-Silviu Dumitriu, 
care beneficia și de un culoar 
mai favorabil, n-a știut să-și 
fructifice șansele oferite de 
sorți. Se pare că băieții noș
tri nu vor fi în stare pînă la 
sfîrșitul concursului să ne o- 
fere posibilitatea consemnă
rii unui rezultat cit de cit ac
ceptabil.

La simplu, dintre cel țase

sportivi români înscriși, trei 
s-au calificat direct în turul 
al doilea (Dumitriu, Simin și 
Doboși), iar ceilalți trei (Giur- 
giucă, Șimandan și Antal) 
prin victorii obținute la masa 
de joc. Dar greul abia înce
pe. Așa că...

Și la fete, piesele grele, Mi* 
halca și Crișan, e vorba de 
simplu, vor intra doar azi în 
competiție. Pînă atunci, pri
mele noastre palete au cîști- 
gat un meci șl au ajuns tn 
semifinala de dublu.

Dar, competiția se va afla 
de azi în plină desfășurare, 
cînd sînt programate partide 
decisive la patru din cele 
cinci probe individuale (Ia 
mixt se va juca joi). Prin ur

PORTO ALEGRE, 9 (prin 
telefon).

Ne aflăm de sîmbătă, cu 
echipa Rapid, în frumosul 
oraș Porto Alegre, capitala 
statului Rio Grande do Sul, 
ținut brazilian specific pen
tru crescătorii de animale, 
„gaucha" cum Ii se spune. 
De altfel și fotbalul de aici 
este numit „fotbal gaucha", 
cu cele două mari reprezen
tante F. C. Gremio și F. C. 
Internacional, în același timp

în primul meci al 
turneului din Liban

STEAUA - RACING
BEIRUT 42 (0-0)

mare. sintem siguri, cei care 
vor fi prezenți azi în tribu
nele de la Floreasca nu vor 
avea ce regreta în privința 
spectacolului la care le va fi 
dat să asiste. Să sperăm că 
Și comportarea reprezentanți-

Adrian Șimandan (tn 
față) a debutat piintr-un 
succes la proba de simplul 
el l-a eliminat pe lehia 
Hosni (R.A.U.) cu 3—1.

Foto N. DRAGOȘ

C. COMARNiSCHI

(Continuare tn pag. a 4-a)

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE C.N.E.F.S
Ieri Ia prînz, președintele C.N.E.F.S., Anghel Alese, a pri

mit pe Ludovit Komader (Cehoslovacia), membru al Comite
tului executiv al F.I.S.U. și pe șefii delegațiilor sportive stu
dențești prezente Ia București cu ocazia desfășurării Turneului 
Internațional universitar de tenis de masă.

Au fost prezenți reprezentanți ai U.A.S.R. întîlnirea s-a 
desfășurat £ntr-o atmosferă prietenească, cordială.

rivale și, pe rînd, campioane 
ale statului lor.

Ne-am instalat la hotel 
„Everest", același hotel unde 
anul trecut a fost găzduită 
echipa națională. Condiții 
excelente de călătorie și găz
duire. într-o oră am sosit 
din Sao Paulo la Porto Ale
gre, cu un Boeing 727, și 
puțin mai târziu, de pe terasa 
etajului al 15-lea al hotelului 
admiram panorama orașului 
și a golfului, ale cărui ape 
albastre, strălucitoare, se var
să în Atlantic. In stingă se 
vede ovalul bijuteriei arhi-

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

BEIRUT, 0 (prin telefon). Marți 
după amiază, Steaua a susținut 
primul joc al turneului său m 
Liban și Iran. Ea a învins eu 
4—2 (0—0) pe Racing Beirut. Au 
marcat : ștefănescu (mln. 46). Tă
tarii (min. 48 și 77). Vigu (mln. 
59). Pentru gazde au marcat 
Asraf (min. 55) și Saad (min. 
71). Steaua a aliniat următoarea 
formație : Coman — Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu (Negrea), Ciugarin, 
Cristache — Ștefănescu (Ciutac), 
Vigu — Pantea (Georgescu), Tă
tarii, Iordănescu (Ștefănescu), 
Marcu. Bucureștenil au 
categoric, dar au ratat 
mult.

Marți seara, fotbaliștii 
------- -

Teheran. El vor susține 
Jocuri In Iran, urmind ca la 20 
februarie să revină tn Liban 
pentru încă o partidă tn com
pania formației Homenmen.

dominat 
foarte

Marți seara, fotbaliștii bucu-
reșteni au plecat din Beirut spre

-------  ..— patru.
Liban

ÎN AVANPREMIERA
SEZONULUI RUGBYSTIC

Sttrșitul acestei sĂptămtnl ne 
oferă posibilitatea reîntîlnlrll cu 
maeștrii balonului oval în cadrul 
primei etape a tradiționalei în
treceri dotată eu „Cupa de iarnă". 
Vor lua startul echipele : Steaua, 
Grivița Roșie, știința Petroșani. 
Rapid, Gloria șl Vulcan. Paralel 
cu această competiție, pentru ti
neret a fost organizată „Cupa ti
nereții", la care participă : lotul 
național de Juniori, Aeronautica, 
Constructorul și s.N. Oltenița.

C. C. E. la volei feminin

MARE INTERES PENTRU MECIUL

1
i 

Ca- 
Lu- 
în-

Voleibalistele. 
roii n a Nan și 
cia Dobrescu 
cearcă să opreas
că atacul rapidis- 
tei Marta Szekely 
(imagine surprin
să in timpul par
tidei Penicilina 

Iași — Rapid)

Partida va începe la ora 18
IAȘI, 8 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Campioana 
Cupelor europene de volei, DI
NAMO MOSCOVA, a sosit luni 
noaptea în localitate pentru 
meciul cu PENICILINA din 
C.C.E., meci așteptat cu un in
teres deosebit de către ieșeni. 
Cererea enormă de bilete sub
liniază și mai acut necesitatea 
încheierii rapide a lucrărilor de 
construcții la noua sală de 
sport a lașului, pentru că sala 
Voința — cu capacitatea ei 
foarte redusă — nu se poate 
ridica totuși la înălțimea unei

Prin magazinele cu articole de sport din Oradea

partide internaționale de anver
gură.

în cursul zilei de marți, cele 
două formații au încheiat ulti
mele antrenamente, sovieticele 
căutînd să facă acomodarea cu 
sala, iar ieșencele urmărind 
să-și păstreze condiția fizică. 
Renumitul antrenor Ghivi Ah- 
vlediani, deși mulțumit de for
ma actuală a echipei sale (vic
torie recentă asupra formației 
T.S.K.A. Moscova cu 3—2), ma
nifestă rezerve in privința re
zultatului meciului de la Iași, 

aceasta constă nesiguranța 
în alcătuirea formației. El 
avea de ales din următorul 
: Ludmila Buldakova, Mari- 
Batutite, Nina Smoleeva,

RAFTURI PLINE CU MATERIALE UTILE...
DAR ȘI

Găsim în rafturile magazinelor toate acele materiale care 
asigură doritorilor practicarea unei activități sportive? Răs
punsul la această întrebare l-am căutat prin unitățile comer
ciale cu profil sportiv din Oradea.

PIN A CIND?

AM DORI—

Primul popas l-am făcut la 
magazinul Sport, cu articole 
textile și de încălțăminte. 
Iată ee i 
ponsabila 
fibres :

— Avem 
precum și 
(aminte în 
Dar ni se 

să nu putem servi clienții cu 
o serie de 
că lipsesc 
pentru că 
rea.

Și gazda 
cat o listă de mărfuri

încălțăminte, 
ne-a declarat res- 

unității, Viorica

treninguri, chiloți, 
obiecte de încăl

ca ntități suficiente, 
întâmplă adesea

articole, fie pentru 
cu desăvîrșire, fie 
nu acoperă cere-

noastră ne-a indi
care

la ora actuală nu se găsesc 
în rețeaua comercială spe
cializată din Oradea : trico
uri de. bumbac, echipament de 
gimnastică pentru copii (în
deosebi culorile închise și de 
mărimi mici), ghete de fot
bal de Ia nh 40 în sus etc. 
Se pare că recordul... dolean
țelor îl dețin pantalonii și 
scurtele de relon, care au 
fost scoase din nomenclatorul 
articolelor sportive. Tot în 

acest domeniu rămîn și alte 
articole, ca de exemplu ha
late de baie, slipuri, șor
turi sau pantaloni scurți 
pentru pescari $. a.

înarmat cu aceste date, am 
„bătut" la ușa merceologului 
principal al sectorului sport 
de la I. C. S. Textila-încăl- 
țăminte: Natalia Masaric.

—’ Ce părere aveți despre 
lipsa acută a unor articole

Tr. IOANIȚESCU

PREGĂTIRI 
PENTRU CAMPIONATELE 

ATLEȚILOR SENIORI
Cu prilejul celei de-a doua etape 

din faza județeană a campionate
lor republicane de sală ale senio
rilor, desfășurată la Timișoara, e- 
levii antrenorului Eugen Lupșa au 
egalat recordul în proba de 60 m 
realizînd, în ordine, 6,8 secunde: 
Emil Tobias, Țamas Szabo și Mi
hai Vosminschi.

Noi recorduri județene au înre
gistrat : Gerda Kovacs la 60 mg — 
9,4 s, Valeria Danciov 60 m — 8,0 
s și Paul Dinicuță la 50 mg — 6,1 
s (egalat)- Pe unii dintre acești a- 
tleți ti vom vedea la sfîrșitul săp
tămânii în sala din parcul sportiv 
„23 August" din Capitală, la între
cerile finale ale competiției repu
blicane a seniorilor.
► Petru ARCAN, cores©.

PATINATORI ROMÂNI
LA BUDAPESTA

între 12—14 februarie 
va avea loc la Buda
pesta un interesant con
curs internațional de 
patinaj artistic, dotat cu 
trofeul „Cupa priete
niei". Țara noastră va 
fi reprezentată la a- 
ceastă reuniune de An
ca Tănase, Doina Mitri- 
cică, Ion Mircea, Octa
vian Goga șl Atanasie 
Bulete- Conducătorul 
delegației esta Ion Tă
nase, antrenor — Bela 
Horosz, iar ca arbitra 
a făcut deplasarea Eca- 
terina Pușztai» """ '

ULTIMELE AMĂNUNTE ÎNAINTEA EXAMENULUI

In aceste zile, viitorii candidați 
la examenul de promovare a an
trenorilor de fotbal, (printre el 
foste glorii ale sportului cu ba
lonul rotund, ca Ozon, Apolzan, 
Voinescu, Vasile Zavoda) la o ca
tegorie superioară, se informează 
tn legătură cu programa analitică*

ordinea materiilor de examinare» 
etc.

In fotografia noastră, eandtdatul 
Valeria Neagu primește instruc
țiunile necesare din partea lui 
Coloman Braun Bogdan, secretaiJ 

lir

p

AU FOST STABILITE
DATELE DE DISPUTARE

A JOCURILOR
STEAUA-PARTIZAN

în 
sa 
va 
Iot 
ta , .
Liubov Tiurina, Roza Salehova, 
Manta Katușeva, Larisa Andro
nova, Antonina Rîjova, Zoia 
Iusova, Irina Efremova și Ta
tiana Talina.

Antrenorul român, Nicolae 
Roibescu vrea să fructifice po
tențialul acumulat de jucătoa
rele sale în tabăra de iarnă 
de Ia Piatra Neamț, încercînd 
să-și surprindă adversarele 
printr-un joc variat și în vite
ză, singurul capabil să contra
careze soliditatea blocajului so
vieticelor și vasta lor expe
riență. Penicilina va aborda în
tîlnirea cu următorul sextet : 
Florentina Itu, Viorica Bincheci, 
Carolina Nan, Aurelia Căunei, 
Ana Chiritescu și Lucia Do- 
brescu. Pe banca rezervelor fi
gurează Ana Zabara, 
Albis, Nadia Brumă și 
Cirfan.

Partida, care va fi 
de maghiarii Lajos 
Zoltan 
ora 18.

BJELUVAR DIN C.C.E.
LA HANDBAL MASCULIN

După cum sîntem informați, 
cluburile 
Partizan 
de acord 
disputare 
de din cadrul semifinalelor 
C.C.E. la handbal masculin. 
Meciul tur va avea loc, du
minică 21 februarie la Karlo- 
vac sau Sarajevo, iar jocul 
retur se va disputa la Bu
curești, în sala Floreasca, vi
neri 26 februarie.

Steaua București și 
Bjeiovar au căzut 
asupra datelor de 

a celor două parti-

rul colegiului de antrenori.

DIALOG i

Adriana
Marilena

arbitrată
Jozef și 

Juhasz, va începe la

INTRE GENERAȚII i
i
1
I
I

rivim cu interes si justificată mîndrie panorami
cul impresionantelor realizări ale cincinalului tre
cut, imagine vie a unui uriaș efort colectiv al 
întregii națiuni. O adevărată s'mfonie de
dicată muncii, a cărei partitură scrisă
pe ogoare, în uzine, laboratoare sau

școli este opera noastră a tuturor, tineri sau vîrstnici. 
Nimic nu ar fi fost posibil fără unitatea de aspirații și de 
sentimente a virstelor țării. Un dialog neîntrerupt, anga- 
jant și mobilizator, plin de semnificații 1

în Țara de Sus, prin părțile Sucevei, o dată pe an, din 
inițiativa .cravatelor roșii", are loc „Sărbătoarea bunici
lor". La Stulpicani, Bucșoaia, Botuș sau Bărăști, copii și 
uncheși se reîntîlnesc în cadrul unor manifestări cultural 
sportive, ce prilejuiesc un spectacol impresionant. îi regă
sim alături în expozițiile de încrustații, cusături, țesături, 
pe scenele căminelor culturale recitind, cîntând sau prin- 
zîndu-se în iureșul dansurilor, ca mai apoi, tragerea cu 
arcul sau alte soiuri de întreceri să dezlănțuie vechi pa
siuni sportive și minunate aduceri aminte.

Un bun obicei s-a statornicit la Sinaia, ca după consu
marea etapei finale a „Cupei speranțelor" la schi (com
petiție destinată copiilor pînă la 14 ani), să aibă loc 
„concursul veteranilor". De această dată, rolurile se inver
sează : arbitrii, instructorii, antrenorii și profesorii devin 
concurenți, iar asistenta tehnică o asigură copiii. Și, iată-i 
la start pe Mihail Bucur, Aurel Albert, Mircea Enache, 
septuagenarul Filică Pascu și alții, îmbujorați de emoții, 
concurînd sub privirile aprinse ale copiilor, nepoților sau 

răsplătiți din 'plin pentru nelipsita îor prezență, duminică 
de duminică, pe pîrtiile de schi.

Ideea organizării unor asemenea manifestări, deschise 
tuturor generațiilor, are profunde implicații etice, că
pătând valoare de simbol. Ele ne dau prilejui să-i creș
tem pe cei ce vin în spiritul respectului față de îna
intași, față de valorile trecutului, față de tradiții.

Ce poate fi mai instructiv decît această mare lecție de 
viață, nesecat izvor de învățăminte și trăiri, la care cei 
vîrstnici vin cu înțelepciunea, experiența și dîrzenia carac
terului călit în grele încercări, cei tineri cu entuziasmul 
și elanul vîrstei de aur, cu seînteia de foc a inteligenței 
creatoare I

Ce poate fi 
între generații, 
tății !

Pentru a cita

Iconcurînd sub privirile aprinse aie copnior, nepujiivi auu 
elevilor lor, petrecut! de larma voioasa a încurajărilor, 

rlin rJin nAntru nAlinsîtn lor orezentâ. duminica

I
I
I
I
i
i
L.

mai emofionant decît aceasta simbioza 
care perpetuează focul sacru al continui-

oară, sportul își probează virtuțile ?

Adunări in cluburile sportive

Aurelian BREBEANU(Continuare tn pag. a 2-a)

1970 a însemnat pentru 
sportivii din. sectorul de con
strucții al Capitalei un an 
de frumoase realizări, iar a- 
dunarea pentru analiza ac
tivității desfășurate de consi
liul clubului, un prilej de 
rodnic bilanț, în cadrul că
ruia confruntarea directă a 
obiectivelor propuse, cu re
zultatele muncii depuse și 
posibilitățile existente a e- 
vidențiat interesul și pasiu
nea mereu crescîndă pentru 
dezvoltarea mișcării sportive 
în rîndurile harnicilor con
structori bucureșteni.

Din conținutul documente
lor de analiză desprindem cî- 
teva date și, implicit, 24 800 
de membri, dintr-un total de 
45 000 salariați, organizați în 
20 de asociații sportive că
rora trebuie adăugați încă 
4 050 membri, elevi ai șco
lilor profesionale și indus
triale; o bogată activitate 
sportivă de masă, concreti
zată prin concursuri și între
ceri de atletism, fotbal, te
nis de masă, tir, popice, șah, 
orientare turistică — înce- 
pînd de Ia nivelul secțiilor și 
șantierelor pînă la acela al

Ion MATEI /

ACTIVITATI

I
I
I
I
I
I
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• asociațiilor și clubului: o fru
moasă activitate competițio- 
nală, proprie sectorului, și o 
meritorie participare a cîtor- 
va dintre reprezentanții con
structorilor bucureșteni in 
cadrul unor competiții orga
nizate la eșaloane superioare 
(baschet — I.C.H.F.; fotbal 
— Granitul, popice, șah); o 
bază materială simțitor îm
bunătățită prin modernizarea 
terenurilor de la Bragadiru 
și Ciurel, a popicăriei Gra
nitul, precum și prin ame
najarea a numeroase alte 
construcții sportive simple 
la I.C.H.F.. I.C.M.-l, I.P.A.e., 
I-C.M.-5 și altele.

Toate acestea ne-au con
vins că sportul este și ră- 
mine același prieten apro
piat al muncitorilor din con
strucții, ajutîndu-i pe a- 
ceștia să găsească cu mai 
multă ușurință — paralel cu 
satisfacția întrecerii spor
tive — și calea unor mai 
bune realizări profesionale. 
Dar mai mult decît ceea ce

I. MIHAI

(Continuare in pag, a 3-aJ
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PROGRES PE TOATE PLANURILE, DUPĂ TURNEELE DE SALĂ CĂI
Pe marginea Congresului Interschi
NOI SPRE 0 UNIVERSALIZARE A TEHNICII ÎNVĂȚĂRII

SCHIULUI
Estompat de participarea — 

și calificarea în semifinalele 
C.C.E.! — echipei noastre 
campioane, întrecerea celor 
mai bune formații masculine 
de handbal a trecut pe pla
nul al doilea al actualității, 
deși ea a programat, nu de 
mult, la Cluj runda finală a 
turului de sală. Evenimentul 
a suscitat up mare interes, 
exprimat concret printr-o ne
obișnuită afluență de public 
în Sala Sporturilor, unde, cu 
acest prilej, s-au disputat 
cele mai importante partide 
ale campionatului. Nu-i 
greu de bănuit că aceste con
fruntări. atît cele în care 
erau angajate fruntașele cla
samentului, cît și cele — 
mult mai numeroase — unde 
s-au aflat fată-n față forma
țiile ce luptă cu 
pentru evitarea unuia 
două locuri... fatale, 
nizat partide extrem 
putate, cu un total 
ment fizic, în care nimeni și 
nimic nu a fost cruțat în ve
derea obținerii celor 
puncte,

înceircînd azi — cu o 
care întîrziere — să 
niem cîteva 
demne de reținut după acest 
turneu de importanță majoră, 
primul lucru ce am dori să-l 
consemnăm este tocmai a- 
cela că, în ciuda mizei deo
sebite a majorității meciuri
lor, cele trei zile de handbal 
de la Cluj au oferit cu ge
nerozitate întîlniri de un a- 
preciabil nivel tehnic si spec
tacular. Ba mai mult. cit 
foarte puține si deloc semni
ficative excepții, jocurile au 
fost „curate", fără exagerări 
în direcția folosirii durități
lor sau a tacticii faulturilor, 
fără prea dese si aspre in
tervenții ale arbitrilor. Sco- 
țînd în evidentă acest lucru, 
considerăm de datoria noas
tră de a felicita, în primul 
rînd, pe antrenorii celor 10 
echipe fruntașe ale handba
lului nostru masculin care au 
probat 
lej că 
vească 
lor lor 
competiție internă 
altă prismă decît 
luptei de uzură, cu ajutorul 
unor mijloace situate dincolo 
de limitele regulamentului. 
Este un progres, un mare pas 
făcut înainte, pe care nu 
l-am vrea anulat la primă
vară. în cel de al treilea și 
ultimul tur al campionatului, 
atunci cînd partidele nu vor 
mai avea, ca în cazul turnee
lor de sală, numeroși „mar-1 

oficiali și cînd singu-

disperare 
din cele 
au fur- 
de dis- 
angaja-

două

oare-
subli-

din aspectele

evident. eu acest pri- 
sînt capabili să pri- 
partieiparea 
la cea mai

formații- 
de seamă 
și prin 

aceea a

rul martor este propria con
știință a fiecărui antrenor!

în al doilea rînd, cuvinte 
de laudă se cuvin și cavale
rilor fluierului, care spre 
deosebire de alte turnee din 
această iarnă și-au făcut a- 
cum datoria ceva mai „uni
tar". Adică, aprecierile lor au 
fost mai bine „acordate", fără 
să mai apară decizii mult di
ferite pentru aceeași infrac
țiune, ceea ce — în mod ab
solut sigur — a asigurat 
cursivitatea meciurilor și o 
atmosferă de deplină echi
tate competițională. Este și 
aceasta un progres, cu atît 
mai îmbucurător cu cit — 
cum spuneam — la alte tur
nee din această iarnă, ar
bitrii nu au fost trecuți la 
capitolul pozitiv, maniera lor 
de a conduce fiind atît de 
diferită, îneît s-au creat mul
te și supărătoare discuții.

încheind această succintă 
revenire după cel mai im
portant turneu al campiona
tului masculin, considerăm 
util să facem cîteva scurte 
aprecieri referitoare la felul 
în care s-au comportat unele 
dintre echipele noastre frun
tașe. Lăsînd la o parte pe 
Steaua și Dinamo București, 
despre a căror evoluție am 
mai scris în repetate rînduri, 
să începem cu Universitatea 
București, revelația acestui

campionat, echipă care prin 
tinerețea și valoarea sa s-a 
impus cu fiecare prilej. Stu
denții bucureșteni sînt azi o 
formație de frunte, spre me
ritul lor și al antrenorilor 
lor. în evident progres, atît 
în direcția calității jocului, 
cît și în ceea ce privește 
componența loturilor se a- 
flă și formațiile Universitatea 
Cluj, Politehnica Timișoara 
și Dinamo Brașov. Toate trei 
încorporează în rîndurile lor 
numeroși handbaliști tineri, 
cu certe perspective, de la 
care așteptăm în primăvară 
alte confirmări ale posibili
tăților lor. Comportarea a- 
eestor trei echipe în ultimele 
două turnee ale turului de 
sală a fost edificatoare și a 
răsplătit pe deplin creditul 
acordat tineretului. Politeh
nica Galați și S.C. Bacău in 
nota lor obișnuită, în timp ce 
Voința București a pierdut 
puncte serioase din cauza ac
cidentării unora dintre ju
cători. Știința Lovrin a ră
mas aceeași echipă simpa
tică, pentru care divizia A 
este însă un test mult prea 
dificil...

Turul de iarnă s-a încheiat, 
deci, eu un bilanț pozitiv, 
fapt care ne îndreptățește să 
așteptăm primăvara cu mai 
mult optimism.

Călin ANTONESCU

perioada postbelică schiulIn „_______ ,____
a cunoscut o explozie în masa 
amatorilor, atît sub formă spor
tivă, cit și de agrement, devemnd 
un fenomen de masă semnalat 
pînă șl de sociologi. In mod ne
cesar a apărut problema unor 
schimburi de idei organizate, a 
creării unei asociații internațio
nale cu întruniri periodice în 
congrese, în scopul obținerii unei 
coordonări a metodelor de învă
țare și de antrenament, a succe
siunii logice a procedeelor teh
nice cu loc de programă și me
todă. Astfel în 1951, dintr-0 Iniția
tivă austriacă, s-a. constituit „Aso
ciația internațională pentru în
vățarea schiului", cunoscută sub 
emblema „INTERSCHI", în ca
drul unui prim congres organi
zat la ZUrs (Austria).

De atunci, la fiecare trei ani, 
congresul „Interschi" se reunește 
in sesiuni de lucru, cu rapoarte, 
demonstrații, filme, expuneri me
todice Șj blomecanice. într-o par
ticipare Internațională din ce in 
ce mai numeroasă și prestigioasă, 
dintr-o imperioasă tendință 
universalizare, 
metodică 
chiar de 
schiului, 
metodele 
austriacă 
de contribuțiile inovatoare elve
țiene. franceze (Joubert), italiene, 
americane (schiuri de lungime 
progresive).

In anul 1971, Intre 17—23 ianua
rie s-au desfășurat, la Garmtsch 
Partenkirchen (R.F. a Germa
niei), cu participarea citorva sute 
de delegați din 23 țări, al IX-lea 
congres „Interschi” sub președin
ția lui Jean Franco (Franța) 
In prezenta unor autorități 
lumii schiului, printre care : 
Krukenbauser (Austria),

bert, Renâ Sulpice, Gaston Cat- 
hiard, Jean Minster (Franța), 
Karl Gamma (Elveția), J. Finch 
(Italia), Cliff Taylor (S.U.A.), 
Walter Kuhler (R.F.G.) etc.

S-au discutat numeroase pro
bleme ale dezvoltării viitoare a 
metodicii învățării, în efortul co
mun de standardizare ; s-au fă
cut schimburi de experiență teo
retică și practică, evidențiate de 
demonstrații individuale și în 
grup (naționale) sau prin filme 
tehnice, filme-școală realizate 
la frontiera dintre documentar șl 
artistic.

Locul șl spațiul nu ne Îngăduie 
o abordare aprofundată a pro
blematicii largi discutate,. ci nu
nta! o semnalare a aspectelor 
care prin repetare sau importan
ță au avut principala pondere.

Astfel, mini-schiu) a mai fost 
discutat și demonstrat și la alte 
congrese (ca divertisment) dar la 
Garmisch s-a Impus ca o me
todă de sine stătătoare întocmai 
ca instituția preșcolară a învâță- 
mîntulul. „MÎni-famiiia" interna
țională a schiului a devenit între 
timp o mare familie și nu dln- 
tr-un capriciu de modă, ci pen
tru virtuțile ei practice și meto
dice.

Fluxul netntrerupt șl în creștere 
*1 miilor de schiori, a transfor
mat terenurile de schi in pirtll 
frâmîntate cu hopuri — „pîrtii 
ale diavolului" — pe care este 
Imposibilă o evoluție normală, 
cursiyă, fără cunoașterea unui 
mod special de alunecare, a unei 
tehnici anume. Aceasta, purtlnd 
nume diferite — tehnica O.K. 
(Elveția), tehnica „absorbirii" 
(Franța), a coborirll peste ho- 
purl (Austria), de compensație 
(R.F.G.) sau tehnica C (Japonia)

a constituit a doua mare proble
mă teoretică și practică la „In
terschi".

Șl. in sfîrșit, pornind de la 
principiul schimbărilor de direc
ție prin transfer de greutate, spre 
tehnica pedalăril. spre crampona- 
jul pe schiul din deal, s-au crista
lizat formele și etapele de dez
voltare a tehnicii de bază spre 
cea mal eficace a competiției.

Numeroasele puncte de vedere 
exprimate șl demonstrate, au 
arătat câ în condițiile unor so
luții diferite, naționale, proble
matica generală este aceeași. Iar 
metodologia se poate unifica. 
Dacă principalul efort de standar
dizare metodică a realizat un im
portant pas înainte, următorul, 
fără îndoială se va orienta spre 
chestiuni de 
pllficare.

terminologie și sim-

Mihai BiRA

PENTRU CA DAN CRISTEA (Șl CEILALȚI) SĂ NU SE PIARDĂ

de 
și tehnică, 
uniformizare 
Principalele 
„clasice** de 
și franceză.

de
omogenizare 

deci nu 
a învățării 
oponente : 

învățare 
dinamizate

• Slalomist!! români printre protagoniști compensate cu tini-

* Biatloniștii buni la trageri, mediocri la fond
stațiunemult, cunoscuta 

Zakopane a găzduit în- 
celei de a treia Spar- 
de iarnă a armatelor 
La Zakopane au fost 
sportivi din Polonia, 
Cehoslovacia, R.D. Ger-

Nu de 
montană 
trecerile 
tachiade 
prietene, 
prezenti 
U.R.S.S.. 
mană, România, Ungaria, Bulga
ria și R.P. Mongolă și, cu mici 
excepții, fiecare reprezentativă a 
adus în concurs tot ceea ce are 
mai bun, la această oră schiul 
alpin și nordic din țara respecti
vă. Deci, se poate afirma că în
trecerile de la Zakopane au reu
nit la startul probelor adevărate 
reprezentative naționale.

Acum, după ce competiția a in
trat în domeniul trecutului, cînd 
antrenorii și sportivii trec în re
vistă și analizează rezultatele în
registrate, ne-am propus o ana
liză succintă a comportării spor
tivilor români pe pîrtiile de schi 
de la Zakopane. Vom începe cu 
schiorii alpini, cei care au înre
gistrat rezultatele cele mai bune 
și au adus echipei noastre puncte 
prețioase în clasamentul general. 
Evoluțiile lor au avut, în ansam
blu, o bună apreciere din partea 
specialiștilor. Amintesc cîteva re
zultate : la primul slalom uriaș 
(cel care a înlocuit coborîrea din 
program). Dan Cristea a ocupat 
locul 5, Gheorghe Vulpe 7, Virgil 
Rrenci 8. Dorin Munteanu 12, 
Constantin Văideanu 15. Nicolae 
Dăscălescu 27. La al doilea uriaș. 
Dan Cristea locul 4. Virgil Brenci 
10, Constantin Văideanu 14, Gh. 
Vulpe 16, Dorin Munteanu 19, Mi
hai Bălan 30. Slalomul special 
l-a adus pe Dan Cristea pe locul 
3. în prima manșă, românul a

realizat al doilea timp (39.12) 
după excelentul Andrej Bachleda 
(33.98). deci, la o diferență mini
mă. în manșa a doua, românul 
nu a mai putut risca nimic, de
oarece 4 din cei 6 sportivi români 
fuseseră descalificați, iar Dan a 
fost nevoit să coboare mai pru
dent pentru a nu periclita situația 
în clasamentul pe echipe. Daci 
ar fi rămas In cursă mai mulțl 
echipieri, cu siguranță Cristea 
ar fi atacat cu multe șanse locul 
1. Șl așa, evoluția lui a fost apre
ciată bine de specialiștii prezenți ............ . criStea a 

clasament 
cum spu- 
fost două 

locul 1.

lui au fost 
pul".

Clasarea lui Dan Cristea pe lo
cul 3 la combinată și a echipei 
pe locul 2, sînt desigur argumen
te de care trebuie să se țină 
seamă.

Biatloniștii au avut o comporta
re satisfăcătoare. Ei au concurat 
alături de sportivi din U.R.S.S., 
Polonia, și R.D. Germană, țări 
în care biatlonul cunoaște o dez
voltare continuă, iar • rezultatele 
înregistrate îi situează pe locuri 
fruntașe în ierarhia mondială. 
Biatloniștii noștri au obținut re
zultate bune la tragere. în spe
cial prin Carabela, care la ștafetă 
a spart toate baloanele. Această 
performanță a mai realizat-o doar 
sovieticul Ușakov și polonezul 
Stopka. Dacă românii nu s-au si
tuat pe un loc mai bun această 
se datorește comportării mediocre 
în alergarea pe schiuri. Cind și 
această lipsă va fi remediată, cu 
siguranță că biatloniștii români 
vor putea lupta de la egal la 
egal în orice mare concurs.

Fondiștii și săritorii s-au pre
zentat modest. Rezultatele lor nu 
au satisfăcut decît în mică mă
sură. în această ramură trebuie 
să se producă o cotitură în mo
dul de pregătire și selecție. Dacă 
fee continuă după vechile canoane 
ș-i rezultatele vor rămîne. în con
tinuare la fel de modeste.

Acestea au fost cîteva din con
cluziile ce s-au desprins după 
cea de-a treia Spartachiadă a Ar
matelor prietene. Sperăm că fe
derația de specialitate va analiza 
comportarea schiorilor români și 
va lua măsurile cele mai bune ce 
se impun, în așa fel încit schiul 
alpin să poată aspira la consacra
rea Internațională, iar fondul șl 
săriturile să iasă din anonimat.

Paul IOVAN

Austria, 
Canada, 
a fost

organizate In 
Italia,

ÎNCHEIATS-/J
Viteziști români ZONELE JUNIORILOR

Satu Mare și Ora-Szekely, 
la între- 
acolo în 
februarie.

Zoltan
participa

antrenorul 
pentru a 
cerile programate 
zilele de 13 și 14

la Kasprowy Wlerch. 
săltat cîte o treaptă îri 
în fiecare zi, și, după 
nea el, dacă ar mai fi 
curse ar fi ajuns pe

Discutlnd cu reputatul antrenor 
al echipei Poloniei, T. Roy, acesta 
a spus despre român! : „Aveți 
schiori talentați, dar să nu vă 
supărați, sînt nelucrați. Se obser
vă la ei lipsa Întrecerilor de an
vergură. CRISTEA este un talent 
autentic și orice antrenor șl l-ar 
dori în echipă, inclusiv eu. VUL
PE, MUNTEANU, BRENCI slnt pe 
aproape. Elevii mei, printre care 
frații Andrej și Jan Bachleda stau 
pe zăpadă din octombrie plnă in 
mai șl participă la marile con
cursuri . ‘
Franța, Elveția, 
S.U.A. etc. La început 
greu, dar acum Andrej Băchleda 
concurează cu șanse serioase In 
orice mare competiție. Cred că și 
românii ar putea urma exemplul 
nostru șl slnt sigur că Dan Cris
tea. poate și alții ar ajunge in 
scurt limp in elita schiului alpin. 
Eforturile materiale ale tncepulu-

PRIMII FINALIȘTI Al CAMPIONATULUI DE PATINAJ ARTISTIC
peste hotare

NOTA

Marinescu (Steaua) finalizează pe contraatac 4 situație favorabilă. Fază din meciul derby 
al campionatului Steaua ~ Dinama București încheiat la egalitate (12—12)

Foto i C. CREȚU — Cluj

SÎNT (OARE) ABSURDE pretențiile

ANTRENORULUI LUDOVIC PUSKAS ?

Concursurile internațio- 
ale patinatorilor de vi- 
continuă. Azi urmează 

să părăsească Capitala, cu 
destinația Zakopane, Victor 
Sotirescu, Roxana Salade și 
Ladislau Coros, însoțiți de

LA LOT, NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ A ÎNCEPUT
succesul repurtat în 

de la Miercurea 
și-â

Sîmbătă 30 ianuarie, îna
intea ultimei zile a turneu
lui internațional, o veste 
senzațională făcea înconju
rul orașului . Miercurea 
Ciuc : antrenorul Ludovic 
Puskas își dăduse demisia 
din postul de conducător 
tehnic al echipei locale, A- 
vintul !

Ce să fi determinat a- 
ceastă hotărîre, mai ales 
că din a doua jumătate a 
campionatului formația lo
cală se arată într-un real 
progres, ocupînd poziția a 
3-a după Steaua și Dina
mo ? L-am întrebat pe fos
tul internațional, cunoscut 
sub diminutivul de Huba.

— Nu mă mai înțeleg cu 
echipa ! Băieților li se pare 
că le pretind

—' Ce le 
rilor?

— Să fie 
antrenament, 
tegral conținutul 
să respecte indicațiile de 
joc Ia meciuri, să ducă o 
viață ponderată. Vi se pare 
că e prea mult ? La urma, 
urmei, nimeni nu este O- 
BLIGAT să joace hochei, 
să facă sport de perfor
manță. Dar, în clipa cind 
cineva și-a ales acest drum 
trebuie să-i respecte rigo
rile.

Se pare că Puskas 
dreptate. (De altfel, și 
sportiv, și acum ca 
trenor, el este un exemplu 
de disciplină și austeritate.

sa „slăbiciune"

prea mult... 
cereți iucăto-

punctuali Ia 
să execute in- 

lecțiilor,

are 
ca 

an-

La Ploiești, Satu Mare șl Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej s-au des
fășurat întrecerile etapei de zonă 
a campionatelor republicane indi
viduale de judo-junlori (mari și 
mici). Cu acest prilej au fost de
semnați juniorii care vor parti
cipa la finalele competiției pro
gramate în zilele de 26, 27 șl 28 
februarie, la Sibiu.

PLOIEȘTI, juniori mari : cat. 
63 kg — I. Rempler (Mediaș). I. 
Gancea (Tr. Măgurele), T. Kiss 
(Tg. Mureș). Fr. Vass (Tg. Mu
reș) ; cat. 70 kg — L. Ttlzes (Fă
găraș), I. Moga (Tg. Mureș), J. 
Ivașcu (Plopenl). D. Kulcear 
(Brașov), cat, 80 kg — I. Cernat 
(Plopeni), I. Gaboș (Tg. Mureș), 
I. Burlacii (Brașov), I. Dragoș 
(Buzău); cât. 93 kg — V. Șerban 
(Brașov), cat. +93 kg — I. Co- 
drea (Mediaș). Juniori miei : cat. 
58 kg — I. Chloveanu (Sibiu). D. 
Teleargâ (Plopeni). L. Mustafa 
(Tg. Mureș), D. Ionescu (Sibiu); 
cat. 65 kg — Gh. Cînduleț (Făgă
raș). 
Leonard 
(Mediaș); 
(Craiova), 
V. Manta
(Sibiu); cat. 85 kg — D. Popescu 
(Ploiești), I. Filip (Mediaș), Tr. 
Balaban (Sibiu), V. Boeșan (Me
diaș) : cat. +85 kg — V. Oancea 
(Ploiești), N. Onițiu (Sibiu), V. 
Vesa (Craiova), Gh. Roman (Me
diaș).

M. BEDROSIAN-coresp.

• Maria Tașnadi, Alexan
dru Boer și Andrei Okos se 
•pregătesc intens în vederea 
concursului internațional, do
tat cu „Patina de aur". La 
această interesantă confrun
tare, găzduită de pista arti
ficială din Berlin, și-au mai 
anunțat participarea alergă
tori din Olanda, Uniunea So
vietică, Ungaria etc.

D.component al echipei. Date
le nu au fost încă prelucra
te, dar din studiul lor pre
liminar a reieșit că, în ge
neral, Iotul se prezintă bine, 

în cadrul echipei domneș
te o atmosferă de optimism 
și încredere în forțele pro- 

antrenamentele sînt 
cu atenție de ca-

tac, pregătirea cîtorva sche
me tip, ieșirea din propria 
treime prin pase lungi, în 
centru sau pe extreme etc.);

— exerciții pentru aplica
rea bodicecului pe tot tere
nul pentru a se putea rea
liza presingul.

După jocurile de verifica
re cu Bulgaria și Elveția, 
planul de pregătire se va în
cheia prin definitivarea for
mației și stabilirea celor 20 
de jucători, care 
deplasarea.

Luni și marți, 
tul a fost supus 
control
Ignat a efectuat un test de 
rezistență (proba scăriței) cu 
înregistrarea 
pulsului 
apoi

După 
turneul 
Ciuc, echipa națională 
îngăduit doar două zile de 
repaus, la Poiana Brașov, 
după care — de vinerea tre
cută — a revenit la 
mul de galeră" 
mentului maxim, 
ză intens. Văd 
niște centuri cu 
care cîntărind cam 10 kg (la 
care trebuie adăugate încă 
10 ale echipamentului), și 

cu o asemenea încărcătură se 
fac driblinguri și sprinturi.

• întîlnindu-1 ieri la sediul 
federației, pe_antrenorul clu
jean 
ne-a 
glas, 
mai 
itoarele competiții, 
conducerea clubului 
Agronomia nu acordă spri
jinul necesar secției 
tinaj.

Zoltan Szekely, acesta 
spus, cu amărăciune în 
că viteziștii săi nu vor 

putea lua startul în vi- 
întrucît 
sportiv

„regi- 
al antrena
se lucrea- 

în vestiare 
plumb, fie-

i. Slmion (Plopenl). O. 
(Brașov). M. Motorga 

cat. 75 kg — A. Ioviță 
E. Vilcan 
(Mediaș),

prii, iar 
urmărite 
drele cu responsabilități ale 
federației.
aflau la mantinelă prof. Tu
dor Vasile, vicepreședintele 
F.R.H., Vasile Militaru, se
cretarul general al F.R-H., 
C. ȚicO, președintele Cole
giului de antrenori, 
ne — o droaie de 
cartier, care își 
idolii, așteptînd cu 
re să le ducă sacul de an
trenament. Ei au fost foarte 
dezolați că nu s-a rupt nici 
o crosă. Nu-i nimic, poate 
după-amiază, mîine...

In 
El 
ca 

oa-

singura 
viață rămînînd... țigara), 
pretinde unor jucători 
Pop, Oswath, * 
meni de bază ai formației 
— să fie un exemplu de 
muncă și seriozitate pentru 
numeroșii tineri introduși 
din toamna trecută în lot.

Imediat după încheierea 
turneului internațional, con
siliul asociației sportive A- 
vîntul a convocat o adu
nare, In cadrul căreia a 
fost analizată sub toate 
aspectele activitatea echi
pei de hochei dar, mai a- 
les, sub cel disciplinar. An
trenorul Puskas și-a re
afirmat punctul de vedere 
privind instaurarea unei at
mosfere propice muncii, 
pregătirii și progresului u- 
nei echipe în care iubito
rii sportului din oraș își 
pun mari speranțe.

Jucătorii și-au recunoscut 
greșelile și s-au angajat 
ferm să respecte cu stric
tețe programul impus de 
antrenor. Se pare că lucru
rile vor reintra in normal. 
Oricum, atitudinea de in
transigență a antrenorului 
Ludovic Puskas merită să 
fie dată drept pildă.

Jere

vor face

Ieri dimineața se
(Craiova), 

E. Mocanu

de pa-

*
P.S. Am aflat cu profun

dă si neplăcută surpriză că 
a doua zi după ședință, 
jucătorul Pop nu s-a pre
zentat la antrenament !...

CROSE... PATINE...

— într-adevăr, cînd scoți 
plumbul — spunea Toni Biro 
— simți că zbori, 
mai spinarea și 
știu ce înseamnă o 
îngreuiere".

dar nu- 
picioarele 
„lecție cu

pregătireAcum planul de 
a lotului a ajuns la penul
tima filă, codificată de an
trenorii Flamaropol și C.zaka 
drept etapa a V-a. Ea își 
propune :

— continuarea îmbunătăți
rii pregătirii fizice 
tezei;

și a vi-

deficien- 
(șutul la

în

medical.

întreg lo- 
unui nou 
Dr. Virgil

tensiunii și a 
în poziția culcat și 

picioare, determinînd 
se cheamă capacita- 
efort aerobă (consu- 
oxigen) la fiecare

în tribu- 
copii din 
încurajau 
nerăbda-

— corectarea unor 
țe de ordin tehnic 
poartă, driblarea portarului);

— șlefuirea ideilor tactice 
(omogenizarea liniilor de a-

Rubrică redoctotâ de
Valeria CHIOSE

PUCURI.
• Federația elvețiană a co

municat echipa care va evo
lua la București în zilele de 
20 și 
pania reprezentativei noastre. 
Este, 
care 
urmă, la turneul grupei B al 
C.M.. Iată lotul: Rigolei, Jag-

21 februarie, în eoni-

în linii mari, aceeași 
a jucat, cu un an în

Pase scurte cu

ION
TIRON

Molina (portari), Hugue- 
Furrer, G. Mathieu, Hen- 
Aeschlimann, Gaufmann 

(fundași), Pousar, Peinchard, 
Turler, 
Probst, 
Taillens, 
Mathieu, 
Chappot 
nori sînt 
Jones și G. Pelletier.

• Formația bucureșteană 
I.P.G.G., întărită, cu jucătorii 
Țone, Pădnraru, Costea, A- 
xinte (Dinamo) și Bucur, Po
pescu, Herghelegiu (Steaua), 
întreprinde un turneu de cî
teva jocuri în Bulgaria.

nin, 
zen,

Subotița (lugosia- 
formația

de

Avem

— Bună, „pane"...
— Bunăl
— Ce face „Dunărea" 7
— Curge...
— încotro 7
— Spre... divizia A !
La o jumătate de an

cînd împreună cu fostul său 
coleg de linie. St. Tomovlcl, 
a preluat conducerea tehnică 
a tinerei formații gălățene. 
Tiron vizează campionatul de 
elită.

— Cum ați mers in prima 
manșă la „B“ 7

— Sintem mulțumiți,
un lot tînăr. dar omogen. 
Băieții lucrează cu tragere de 
inimă și cu ambiție.

— Cine sînt oamenii de bază?
— Am încredere în toți. Se 

disting prin experiență Cor- 
duban, Paraschiv, Trăușăn. 
Tăbăcaru, prin tinerețe și 
perspectivă Curelaru. Huțanii, 
Ollnici și mulți alții.

— Pregătești vreo surpriză 7
— Da ! “

care se 
Huțanu.

portar despre 
auzi, Gheorghe 
este rudă cu

Un 
va

____ Nu
Huțanii de la București. 

— Bună, „pane"...
— Bună 1

Sgualdo, Berra, 
Dubois, N eininger, 
N. Mathieu, R.

Keller, Witicer, 
(înaintași). Antre- 
canadienii H. G.

• Pe adresa echipei Avîn- 
tul Miercurea Ciuc a sosit 
invitația de a susține la sfir- 
șitul lunii (26 și 27) două

sas

joc-uri la 
via), cu 
Spartac.

• Lotul 
întrerupt 
22—28 februarie, tinerii no
ștri hocheiști, ciștigătorii 
grupei B a campionatului eu
ropean, vor participa la 
un puternic turneu interna
tional la Bratislava, dotat cu 
„Cupa Dunării".

de juniori 
pregătirile.

• Pe patinoarul artificial 
din Galați s-a desfășurat o 
dublă întîlnire între formația 
locală Dunărea și Tirnava 
O.lorheiul Secuiesc, frunta
șele celor două grupe preli
minare ale diviziei B. Vic
toria a revenit gazdelor cu 
7—2 (3—0, 1—1, .3—1) și 7—4 
(2—0, 2—4. 3—0).

• Se cunosc primii 
zentanți ai Capitalei 
nala campionatelor naționale 
de patinaj artistic, rezervate 
seniorilor și juniorilor. Se
niorii Elena Moiș, Ion Mir
cea, Octavian Goga, Atana- 
sie Bulete, precum și junioa
rele Silvana Suciu, Cornelia 
’Picu, Gabriela Ion și Monica 
Chiorpec au obținut baremul 
impus de regulament. Cam
pionii țării la seniori — Bea
trice Huștiu și Gh. Fazekaș, 
fiind maeștri ai sportului, 
au drept de participare la fi
nala pe țară. Pentru ceilalți 
patinatori.. comisia de specia
litate a Capitalei va organi
za cîteva concursuri de reca
lificare.

repre- 
în fi-

locală

nu și-a 
intre

CONCURS DE SELECȚIE

NAȚIONALE
va

Competiția progra-

*

PENTRU LOTURILE

Crișan, portarii naționalei.Dumitraș (stingă) și
tradițională (din care1 echipa nu are decît de 

împiedică să fie buni prieteni
Foto :

Rivalitatea lor 
cîștigat) nu-i

N. DRAGOȘ

Prin magazinele cu articole de sport din Oradea
(Urmare din pag. 1)

din magazinul sportiv al în
treprinderii dv ?

— Explicația exactă este 
următoarea : sintem unul din 
magazinele care desfac 
produsele industriei textile 
republicane. Or, fabricile și 
întreprinderile care ne ali
mentează nu produc în can
tități suficiente astfel de arti- 

De exemplu, F. C. T.
1 

furnizori

n-au onorat necesarul indi
cat de noi, mal. ales la țe
sături supraelaslice și de 
bumbac. Nu știu cind vom fi 
aprovizionați cum se cuvine ! 
Aș mai îndrăzni să amintesc 
despre anemicul ajutor pe 

care ni-1 dau și 
specialitate (n. 
asociațiile și C. 
Primim o serie
procurăm materialele respec
tive, dar după puțină vreme 
se schimbă culorile asociații-

organele de 
r. cluburile, 

J. E. F. S.). 
de indicații,

cole.
București, Combinatul nr. 
București și alți

lor și rămînem cu marfa ne- 
vîndută. De pildă, avem 
stoc de 300 de dresuri 
lupte, de culoare neagră, 
lină și amestec, care nu mai 
interesează pe nimeni.

îndrăzniți, tovarășă merceo
log, pentru că și în alte orașe 
numeroși responsabili de ma
gazine și merceologi se plîng 
de același lucru. Apoi o să 
îndrăznim și noi să atragem 
atenția organelor comerciale 
din Oradea asupra înghe
suielii existente în unitatea

un 
ile 

din

vizitată, care are o încăpere 
nepotrivită ca dimensiuni și 
estetică. Și încă ceva : divi
zarea articolelor de sport in 
două magazine de desface
re face ca timpul cumpără
torului prin virament să fie 
risipit, acesta alergînd prin 
mai multe locuri pentru a-și 
procura obiectele necesare.

JUDECĂTORUL SUPREM: 
CUMPĂRĂTORUL

După cum menționam, pen
tru 
sau alte materiale solicitan- 
ții trebuie să mai facă un 
drum, la magazinul Metalo- 
chimic, unitatea nr. 7. Ma
gazinul este bine aprovizio-

mingi, schiuri, patine

SATU MARE, juniori mari î 
cat. 63 kg D. Stan (Satu Mare). 
St. Mureșan (Arad), A. Kiss 
(Satu Mare), A. Rusu (Cluj); cat. 
70 kg — M. Fabian (Cluj), L. 
Zsok (Deva). Gh. Candrea (Satu 
Mare), L. Kiss (Deva): cat. S0 
kg — S. Soltes (Satu Mare). L 
Ambruș (Orăștie), FI. Gurban 
(Arad). Al. Buchauer (Arad); 
cat. 93 kg — Gh. Caraman (Arad) ; 
juriiori mici : cat. 58 kg — Fr. 
Pataky (Satu Mare), L. Lazâr 
(Arad), E. Sandor (Arad), W. 
Zsok (Deva) : cat. 65 kg — D. 
Steopan (Cluj), I. Ban (Arad). 
I. Orban (Orăștie), V. Mo,: 
(Arad) : cat. 75 kg — M. Pop (T
mișoara). M. Janto (Arad). vi. 
Suciu (Deva). R. Gheorg’hiu 
(Arad); cat. 85 kg — A. Melinte 
(Timișoara), C. Bornenisa (Aiadh 
Gh. Chira (Arad), P. Pascal 
(Arad); cat. H-85 kg — c. Uscă 
(Arad).

AUGUSTIN VERBA-coresp.

ie

La sfîrșitul săptămînii 
avea loc, ]a Poiana Brașov, 
un important concurs de se
lecție la care vor participa 
luptătorii din loturile repu
blicane. _ 
mează confruntări la catego
riile 52, 57. 62, 68. 90 și 100 kg 
(greco-romane), 48, 57, 90 și 
100 kg (libere).

Printre cei care vor concu
ra sînt unii dintre sportivii 
bine cunoscuți ca: Gh. Ber- 
ceanu, S. Popescu, N. Marti- 
nescu, N. Neguț, V. Fodorpa- 
tachi, I. Baciu, Gh. Stoiciu 
(greco-romane), I. Vangheliei, 
I. Arapu, FI. Moț, I. Marton 
și N. Dumitru (libere).

Tot Ia Poiana Brașov, va 
avea loc în zilele de 12, 13 și 
14 februarie consfătuirea pe 
țară a arbitrilor de lupte.

ORAȘUL GH. GHEORGHTU- 
DEJ, juniori mari : cat. 63 kg — 
M. Florea (Iași), I. Constan ti nes- 
cu (lași). I. Enaehe (Iași). Gh. 
Contlș (Oraș Gh. Ghcorghiu-Dei); 
cat. 70 kg — G. Cuchidls (Brăll t), 
D. Solomon (Miercurea Ciuc). V. 
Vaslulanu (Otaș Gh. Gheorghiu- 
Dej), I. Adamescu (Iași).; cat. 
80 kg 
Airinei (Suceava), V. 
man), E. lanos (M. 
93 kg — M. Cîrlan 
Gheorghiu-Dej), A. 
Ciuc), A. Bohălțeanu 
Gheorghiu-Dej). L. I 
man); cat. +93 kg _ _______
(Fălticeni), T. Hurjui (Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej), S. Fălnoiu (Foc
șani), juniori mici : cat: 58 kg 
— G. Peter (M. Ciuc), I. Amariei 
(Iași), I. Botezatu (Oraș 
Gheorghiu-Dej), I. Sbcaci
Ciuc); cat. 65 kg — C. Condurat 
(Iași), A. Hazincop (Iași), M. 
Melnași (M. Clue), C. Meaotă 
(Roman); cat. 75 kg — I. Mo- 
raru (Iași), C. Sauciuc (Iași), V. 
Grama (Galați), T. Rals (Brăila); 
cat. 85 kg — V. Burlea (Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej), M. Crețu (Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej), L. Ferntz. 
(M. Ciuc), St. Nichifor (Iași); 
cat. +85 kg — I. Zamfirescu (Su
ceava), M. Wagnet (Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej), C. Ciobanu (Foc
șani), I. Gherman (Focșani).

Adam eseu (Tași),;
B. Sd.ci (M. Ciuc). M. 

Șerbân “ 
Ciuc) ; 
(Oraș 
Eros 

i (Oraș 
Mi hard
— D.

(Ho- 
cat. 
Gh. 
<M. 
Gh.

(Ro- 
B a citi

Gh. 
(M.

GH. GRUNZU-coresp.

nat, dar o serie de cumpă
rători sînt profund nemulțu
miți de calitatea unora din
tre lucrurile expuse. Să 
consemnăm :

1. patine artistice — 
garanție de 30 de zile 
defectează sau ruginesc 
teva zile (producător : 
București) ;

2 mingile de handbal pen
tru băieți au dimensiuni ne- 
regulamentare, echipele refu- 
zînd să le cumpere (Căprioara 
Sebeș) ;

3.
te,
(I.

4.
cu defecte pe suprafața cau-

cu

le

o 
se 

în cî- 
INOX

Cupele de metal, croma- 
ruginesc stînd în raft 

I. S. Arădeana-Arad) ; 
paletele de tenis de masă

ciucului (Ambalaje-Iemn Bu
curești) :

5. ustensilele pentru ama
torii de pescuit nu îndepli
nesc termenii de garanție in
dicați de către Uzina de fibre 
sintetice Săvinești, Flamura 
roșie Sibiu etc.

Ne oprim aici — deși am 
mai întîlnit și alte lucruri 
care supără și pun, nu o dată, 
nervii șolicitarlților pe jar — 
pentru că așteptăm, cu nerăb
dare, să ascultăm cuvîntul și 
opinia celor care produc ast
fel de materiale sau care nu 
reușesc să satisfacă cerințele 
consumatorilor de bunuri 
sportive,
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REPREZENTATIVA DE JUNIORI LA PORȚILE TURNEULUI U.E.F.A.

BOBOCII SE NUMĂRĂ... PRIMĂVARA!
NOI JOCURI INTERNATIONALE

Noi jocuri și turnee se adaugă la bogata 
activitate internațională din această iarnă 
a fotbaliștilor noștri:

februarie la Craiova cu „U" Craiova ; 28 fe
bruarie la Cluj cu C.F.R.

0 POLITEHNICA IAȘI a fost invitată la 
un turneu în Republica Arabă Unită, pentru 
patru meciuri, cu începere de la 16 februa
rie. Turneul va lua sfîrșit la 3 martie.

0 F. C. ARGEȘ va susține
2—3 meciuri în R.D.G., de la 

la 3 martie.

un turneu de
22 februarie

0 A FOST DEFINITIVAT turneul în ța
ra noastră al echipei SLOVAN BRATISLA
VA : 17 februarie, Ia Timișoara cu C.F.R.; 
21 februarie la Pitești cu F. C. Argeș; 21

® A FOST DEFINITIVATA 
juniori 
disputa la 15 aprilie la București.

ROMANIA—SPANIA,
întîlnirea de 
care se va

0 S-A STABILIT data plecării 
Petrolul în turneul din Algeria : 21 
rie. S-a renunțat, din lipsă de timp, 
lungirea turneului în Tunis.

echipei 
februa- 
la pre-

După un sezon de toamnă 
pe care l-am apreciat drept 
fructuos — cuprinzînd cîști- 
garea prestigioasei „Cupe a 
Prieteniei* și dubla victorie, 
la București și Tîrgoviște, în 
fața echipei R.D. Germane, de
ținătoarea Trofeului U.E.F.A. 
— reprezentativa de juniori a 
României se află în fața unui 
an competițional deficil, pre- 
gătindu-se să abordeze — în
tre 21 martie și 11 aprilie — 
preliminariile U.E.F.A., între
cere de tradiție în care ju
niorii noștri vor avea drept 
adversari în 1971 pe cei mai 
talentați tineri fotbaliști din 
Bulgaria și Turcia.

într-o recentă consfătuire, 
consumată la nivelul Biroului 
Colegiului central al antreno
rilor, prof. Constantin Arde- 
leanu, coordonatorul lotului 
național, a anunțat că activi
tatea sa pe anul în curs ur
mărește trei ținte: CALIFICA
REA ÎN TURNEUL U.E.F.A., 
PROMOVAREA A 8—10 JU
CĂTORI ÎN DIVIZIA A Șl 
FORMAREA — PRIN COLA
BORARE — A ECHIPEI DE 
PERSPECTIVA, EȘALON CU 
„BATAIE LUNGA", SPRE 
COMPETIȚIILE CONTINEN
TALE ALE ANILOR VII
TORI.

STEAGUL ROȘU A MAI SUSȚINUT
RESTRÎNGEREA LOTULUI NECESITATE IMEDIATĂ

DOUA MECIURI ÎN GRECIA
' ATENA, 9 (prin telefon, de 
Ia trimisul ziarului „Drum 
Nou" din Brașov).

Coborînd spre sud, la Pir
gos, am făcut cunoștință cu 
soarele generos din Pelopo- 
nez, cu nesfîrșitele livezi de 
portocali și celebra Olimpia, 
acolo unde vechii, greci, își 
disputau vestitele Jocuri O- 
Jimpice. De altfel, lotul bra
șovean a fost găzduit la un 
hotel din vecinătatea anticei 
Jocalități care l-a inspirat pe

Dumini-Pierre de Coubertin.
că dimineața, fotbaliștii bra
șoveni au vizitat vestitele 
vestigii, emoționați de a fi 
pășit pe locurile de unde din 
4 în 4 ani, pornește torța cu 
focul sacru al Olimpiadelor 
moderne. După amiază, la 
Pirgos, Steagul roșu a întîlnit 
formația locală PANILIAKOS, 
de care, Ia capătul unui joc 
plăcut, aplaudat de cei 8 000 
de spectatori, a dispus cu 1—0 
(0—0), p,rin punctul înscris de

tactic 
forma

Kalivas 
ca scorul să 
mare. Astfel, 

în

în atac și
a 

fă-
excelentă

a 
nu fie 
în pri- 

min. 10 și

(Urmare din pag. 1)
tecturale care este vestitul 
stadion „Beira-Rio" al clu
bului F. C. International.

Căldura este apăsătoare, 
însă pentru rapidiști parcă 
mai apăsătoare sînt gîndurile 
după acel 0—5 de la Sao 
Paulu care-i urmărește tot 
timpul. Mai ales că Neaga, 
în care se puneau mari spe
ranțe, nu va putea juca azi 
(n. r. — astă noapte). El va 
apare probabil joi, în partida 
cu Gremio.

Conducerea și antrenorii 
echipei sînt însă activi și fac 
tot ceea ce pot pentru a pre
găti echipa în vederea celor 
două partide.

Rapid este 
tr-un turneu 
care vor lua 
echipe locale 
gară Ț.S.K.A. 
echipele străine vor susține 
cîte două partide 
îocale, fără ca 
Ț.S.K.A. să se 
între ele. Azi (n. 
noapte) urmează să joace pe 
stadionul Olimpic (al clubu
lui F. C. Gremio) Rapid cu 
F. C. Internacional, la ora 
19, și Ț.S.K.A. Sofia cu F. C. 
Gremio, la ora 21, în vedetă. 
Firește, din cauza decalajului 
orar, rezultatele vor apărea 
cu întîrziere.

Pentru joi seara, pe stadio
nul Beira (Gigante cum i se 
mai spune) Rapid va întîlni 
F. C. Gremio, tot în deschi
dere, iar F. C. Internacional 
va primi replica echipei bul
gare. Faptul că în ambele 
seri Rapid joacă „în deschi
dere" nu este decît tot urma
rea acelui 0—5 cu F. C. Por- 
tuguesa. Giuleștenii, în frunte 
cu Răducanu, cel mai dornic 
să se revanșeze, sînt deciși 
să realizeze două partide la 
valoarea reputației anunțată 
de presă la sosirea noastră 
aici. Sperăm că antrenamen
tele făcute pe 'căldura toridă 
(seara, temperatura nu este 
mai mică de 25 de grade) au 
aclimatizat jucătorii noștri 
cu condițiile neobișnuite de 
joc.

Așa cum prevăzusem, cu 
Dinamo București nu ne-am 
încrucișat pe drum, fiind lip
siți deci de plăcerea de a ne 
întîlni pe aceste meleaguri 
depărtate. Noutăți despre me
ciul disputat de dinamoviști 
la Campinas le-âm aflat 
printr-o convorbire telefoni
că de la corespondentul re
vistei Fotbal la Sao Paulo, 
PEDRO VILLA. Acesta mi-a 
relatat pentru cititorii noștri:

„Apariția dinamoviștilor Ia 
Campinas (in apropiere de 
Sao Paulo) a fost o adevă-

neînvins din 
spectatori au 
și au aplau- 
La începutul 
o festivitate,

programată în- 
„patrulater" la 
parte cele două 
și formația bul- 

Fiecare din

cu cele 
Rapid și 
întîlnească 
r. — astă

rată sărbătoare sportivă pen
tru susținătorii clubului F.C. 
Guarani, din a doua categorie 
a clasificării fotbalistice bra
ziliene, totuși 
1969. 12 000 de 
asistat la meci 
dat pe români, 
partidei a fost
Ia care au participat oficia
lități locale- A fost ridicat 
tricolorul românesc și s-a 
cîntat imnul de stat al Româ
niei. Comportarea echipei Di
namo, care putea cîștiga mai 
detașat, a fost excelentă. Ju
cătorii români s-au dovedit 
rutinați, tehnici, posesori ai 
unui fotbal de calitate. Golul 
înscris de Dumitrache în mi
nutul 43 a fost foarte spec
taculos. La o centrare a lui 
Lucescu, portarul Dobias a 
respins mingea, însă Dumi
trache, tehnic și viclean a ri
dicat-o cu boltă peste goal ke
eper. O jumătate de oră mai 
tîrziu același Dobias s-a re
vanșat fiindcă a scos mingea 
din picioarele 
dar în min. 80 
porții I-a salvat 
culoasă lovitură 
misă fulgerător 
che. Românii au fost adesea 
aplaudați pentru realizările 
lor și în special portarul 
Constantinescu, Dumitrache, 
Lucescu și Dinu. Din păcate 
doi jucători dinamoviști au 
fost accidentați. Doru Popes
cu (lovit la glezna dreaptă) 
și Mustețea (rănit la arcadă). 
Ei au fost înlocuiți. Iată for
mația prezentată de Dinamo : 
Constantinescu — Cheran, 
Stoenescu, Mustețea (Ștefan), 
Deieanu — Dinu, Radu Nun- 
weiller — Sălceanu, Doru 
Popescu (Both), Dumitrache, 
Lucescu.

Nunweiller III nu a jucat, 
el fiind declarat indisponibil 
pînă Ia sfîrșituî turneului. în 
schimb, Nelu a comentat la 
televiziunea din Sao Paulo 
(împreună cu reporterii aces
teia) întîlnirea amicală F.C- 
Corinthians cu F.C. Interna
cional, disputată în marele 
oraș brazilian. A învins e- 
chipa locală F.C. Corinthians 
cu 3—0, ultimul gol fiind în
scris <le marele Rivelino".★

Am văzut ziare în care e- 
chipa Dinamo este elogiată 
pentru jocul său deși nu a 
avut o mare adversară. Pen
tru dinamoviști ultimele două 
partide sînt deosebit de gre
le, cum este aceea de 
miercuri seara . (n. r. noap
tea aceasta) la Coritiba, cu 
echipa locală, mai ales dacă 
avem în vedere indisponibi
litățile arătate mai sus. Ulti
mul lor joc va fi duminică, 
14 februarie, la Sao Paulo cu 
echipa cu același nume. în 
schimb, Rapid va continua 
turneul.

„Corsarului", 
numai bara 
de o specta- 
cu capul tri- 
de Dumitra-

ADUNĂRI ÎN CLUBURILE
(Urmare din pag. 1} pedeapsa și, transferat 

la o echipă de categorie
se înregistrează sub forme 
de cifre și date statistice ne-a 
convins și ne-a impresionat 
modul în care gîndesc oame
nii, preocuparea lor către o 
finalitate reală a activității 
sportive, atitudinea obiectiv- 
critîcă față de unele neajun
suri care constituie încă frîne 
ale unui progres mai evident, 
angajamentul lor deschis pen
tru împlinirea unor 
mereu crescînde în 
ti vă.

Dintre problemele 
în cadrul discuțiilor, 
ginea activității desfășurate în 
anul 1970, am reținut unele 
aspecte privind necesitatea 
îmbunătățirii cadrului organi
zatoric competițional, sprijinul 
moral și material datorat a- 
sociațiilor, judicioasa . exploa
tare a bazelor sportive, munca 
de educație. „Ne propunem și 
încercăm a lupta împotriva 
hesportivității. Vrem să fa
cem educație oamenilor, a 
spus în cuvîntul său Pavel 
Cochila, președintele asocia
ției „Granitul". Dar ne între
băm care este eficiența stră
daniilor noastre, atîta timp cit 
unui jucător, Matache, sus
pendat de noi pentru grave 
abateri disciplinare, î se ri-

cerințe 
perspec-

ridicate 
pe înar

dică 
apoi 
superioară (Metalul București) 
primește drept de joc ime
diat ?“

„Așteptăm de mai bine de 
un an legalizarea unei situa
ții în legătură cu realizarea 
noii baze sportive „Granitul", 
a afirmat antrenorul O. Ma- 
teescu, De la 
fostului teren 
incinta fabricii 
trenează pe 
Ni s-au 
bani, 
lei. pentru acoperirea investi
țiilor necesare lucrărilor de 
construcție a unui nou teren 
cu instalațiile anexe corespun
zătoare. Pînă acum n-am pri
mit nici un leu și nici un 
alt fel -.le sprijin din partea 
celor în drept". „Cu ani în 
urmă fotbalul era sportul 
care făcea cel mai strîns le 
gătura între constructori, în 
cadrul campionatului de sec
tar. De cînd îinsă acest cam
pionat nu mai este recunos
cut ca o competiție oficială cu 
drept de promovare, lipsa sa 
de finalitate a făcut ca ma
joritatea echipelor clubului 
să răspîndească in cadrui 
celor opt sectoare administra
tive ale Capitalei. De ce. în
treabă Gr. Eremia, nu s-a

dezafectarea 
de fotbal din 
echipă se an- 
unde 

promis 
suma de

poate. 
în schimb 

225 000

Necula în min. 88, care a re
luat mingea expediată în ba
ră de Dumitriu II. în această 
partidă brașovenii au avut ca 
adversar o echipă mult mai 
tehnică decît cea din Larissa. 
Ei au desfășurat un joc bine 
orientat 
numai
portarului 
cut 
mai 
ma repriză, 
16, șuturile puternice trimise 
de Pescaru și Dumitriu II au 
fost deviate in extremis în 
corner. Pe lingă alte ocazii, 
le menționez pe cele din min. 
78, cînd Florescu ratează sin
gur cu portarul, și pe cea din 
min. 85, cîhd Balint expedia
ză cu capul balonul în bară. 
O notă bună se cuvine și 
apărării brașovene care a re
zolvat cu calm toate situații
le dificile create de atacanții 
greci.

Luni după amiază, la Pa
tras, Steagul roșu a întîlnit 
pe cea mai bine cotată echi
pă din Peîoponez, p,e PANA- 
HAlkl. La capătul unui joc 
spectaculos, în care brașove
nii au dominat majoritatea 
timpului, meciul s-a încheiat 
la egalitate, 1—1, prin punc
tele înscrise de Mihalopoulos 
(min. 39) și, respectiv, Gher- 
gheli (min. 76). De menționat 
că în repriza I, brașovenii au 
dominat copios, ratînd nume
roase ocazii prin Balint, Flo- 
rescu.țîn sPecial). și Pescar®.

Steagului 
miercuri, 
Olympia-

In același cadru, antre
norii echipei naționale au 
prezentat lotul cu care por
nesc 
25
RU,
HIRZOIU, DOBRAU, MATE- 
ESCU, ANGHELINI, SMA
RANDACHE, SANDU GA
BRIEL, MICLOS,, CIOCÎR
LAN, CINCA, SCHEEP, DO
NOSE, BOLONI, DANILA, 
DUMITRIU, ION ION, IOR
DAN, IOVANESCU, HELVEI, 
BATACLIU SANDU MIR
CEA, AELENEI, COJOCARU 
— convocați peritru proxima 
pregătire comună (20—28 fe
bruarie), și

la drum, enumerînd 
de jucători — BUCA-

COSTAȘ, MOCANU,

alcătuit din fotbaliști talen
tați, buni tehnicieni (Aelenei, 
Sandu Gabriel, Ion Ion, Do- 
brău, Helvei), rezistenți. do
tați cu o mulțumitoare con
diție fizică (Sandu 
Micloș, Smarandache, 
lan).

Aceste virtuți — 
am adăuga faptul că, 
tîndu-i 
jucătorii lotului 
cu succes pe mai multe pos
turi, refuzînd astfel echipei o

CALITĂȚII ANTRENAMEN
TELOR, INGREUNIND CRIS
TALIZAREA ECHIPEI și do
tarea ei cu cel mai nimerit 
crez tactic, ideea de joc ur- 
mînd să fie una în meciurile 
de pe teren propriu (cu Tur
cia, la 21 martie ; cu Bulga
ria, la 4 aprilie) și alta în 
partidele programate în de
plasare (cu Bulgaria, la 28 
martie; cu Turcia, la 11 a- 
prilie)

In această idee, aliniindu-se 
opiniilor exprimate în amin
tita consfătuire de către an
trenorii federali Gh. Ola, Em. 
Vogi și C. Drăgușin, respon
sabilii echipei de juniori tre
buie să procedeze — încă de 
la prima convocare — la RE
DUCEREA lotului la 
jucători, axîndu-se

16—n 
spre o 

formație prezumtivă, pe lîn- 
gă care să graviteze 5, maxi
mum 6 rezerve.

Pentru a argumenta, ne fo-

losim de cuvintele antrenoru
lui federal Cornel Drăgușin I 
„Actualul stadiu al pregătiri
lor implică o mare concen
trare de jucători, ceea ce ar 
oferi convocărilor posibilități 
sporite <le omogenizare și de 
menținere a ordinei. în plus, 
o dată alcătuit scheletul echi
pei, titularii s-ar pregăti mai 
conștiincios și — neștiindu-și 
posturile mereu amenințate 
— intr-o stare de mai mare 
liniște".

Observației de mai sus, G. 
Ardeleanu i-a răspuns prin 
anunțarea... scheletului echi
pei : BUCARU — DOBRAU, 
SMARANDACHE, S. GA
BRIEL, CIOCIRLAN, DONO
SE, BOLONI, HELVEI, S. 
MIRCEA, AELENEI, COJO- 
CARU — mergînd pe ideea 
acordării votului de încredere 
jucătorilor care au contribuit 
la cîștigarea „Cupei Priete
nia".

Mircea,
Ciocîr-

la care 
excep- 

pe Ciocîrlan, TOȚI 
pot evolua

HELVEI Șl NĂSTASE — „MERELE DISCORDIEI0

Apărîndu-1 pe Helvei — pe 
care-I vedem inclus chiar în 
echipă, și asta la capătul 
'unui sezon ÎN CARE N-A 
JUCAT 1 — și refuzîndu-1 pe-

Ultimul meci al 
roșu se va disputa 
Ia Pireu, cu echipa 
kos

Alexandru DINCA

manifestînd

AEUENEl
odată
nume 
câni) 
talente de care C. Ardeleanu 
s-a declarat dispus să se 
penseze DEOCAMDATĂ, 
depsind astfel greșelile 
cronice.

Simpla enumerare de 
sus, demonstrează că 
cunoaște mari rezerve, :

reticențe față de două 
: Blejușcă (C.F.R. Paș- 
și Năstase (Progresul),

dis- 
pe- 
lor

mai 
lotul 
fiind

• Constantin Ardeleanu anunfă un 
lot de 25 de jucători. Oare nu-i prea 
mult ? ♦ S-a epuizat rezerva de 
așteptare pentru Helvei ? ♦ Năstase- 
un jucător de la care vrem totul sau... 
nimic ! • Antrenorii juniorilor din lot 

convocafi In București

rigiditate pe care aceasta a 
reprirnat-o cu greu în ultimii 
ani — par să ne conducă' 
spre convingerea că misiunea 
tandemului A rd el ea nu-Za vodă 
nu este dintre cele mai dihV 
cile, fiind foarte ușor să 
strîngi un buchet cu cîteva 
flori dintr-o grădină plină..*

Realitatea este alta, ea pur- 
tînd o incontestabilă ampren
tă de paradox ! în actuala 
fază a pregătirilor, în epoca 
imediat anterioară „atacării" 
jocurilor preliminare, tocmai 
NUMĂRUL MARE DE JU
CĂTORI AFLAȚI ÎN STU
DIU IMPIETEAZĂ ASUPRA

Năstase — pe care s-a decla
rat dispus să-1 lase chiar în 
afara granițelor lotului lăr
git ! —, antrenorul C. Arde
lean» s-a dovedit fidel prin
cipiilor care au condus la iz- 
bînzile sale de pînă acum i 
intoleranță în fața abaterilor 
de la disciplină, și acordarea 
unei totale încrederi oricărui

jucător, pînă la... proba con
trarie.

în ciuda acestei fidelități — 
altfel lăudabile —, socotim că, 
pe de o parte, Năstase — ele
ment de mare talent, fotbalist 
viguros, capabil să „spargă" 
de unul singur apărarea ad
versă, și încă pe un post pe 
care echipa a solicitat mereu 
o mînă de ajutor din afară 
— nu poate fi scos, mânu 
militari, din lot, o nouă 
verificare a Iui (poate și ulti
ma...) dovedindu-se absolut 
necesară, pentru convingerea 
ambelor părți, iar, pe de altă 
parte, „soluția“-Helvei nu tre
buie să intre în calculele si
gure, întrucît acest jucător, 
de mare sensibilitate muscu
lară, mai mult... n-a jucat, 
punîndu-i adesea pe antre
nori în fața unor improvizații 
de ultim moment.

încheiem acest capitol cu 
remarca antrenorului primei 
reprezentative, Angeio Nicu- 
lescu î „Cred că s-ar putea 
realiza o mai bună plasarea 
jucătorilor în atac. Astfel, 
Aelenei mi se pare mai in
dicat pe dreapta, dat 1 
faptul că recuperează 
bine și are o capacitate 
logică mai mică. în ceea 
privește pe Donose, eu 
utiliza „în față", la goî...

AVERTISMENT PREGĂTIRII LA CLUBURI I

Primele verificări necesare
Iarna — cu capriciile cu care ne-a învdfat 

(zile cu soare primăvăratic, alternate brusc 
cu altele de ascuțit ger sau cu ploi prelungi 
de toamnă) — a asigurat, cum-necum, una 
din perioadele importante de pregătire pen
tru echipele noastre de fotbal.

După testele obligatorii, efectuate în sta
țiunile balneoclimaterice, începe acum o nouă 
fază, în care cuvîntul hotărîtor îl au „foa
mea de minge” și dorința de confruntare di
rectă cu alte echipe. Pe terenuri înghețate 
sau pe cele aflate încă în „mustul zăpezii", 
se desfășoară de acum încolo tot mai multe 
meciuri amicale.

In toate aceste întîlniri, imoertante nu sînt 
— sau n-ar trebui să fie — 
rezultatele, ci numai posibi
litatea pregnantă de verifi
care a acumulărilor dobîn- 
dite în răstimpul primelor 
pregătiri, ca și a 
lului de luptă de 
dovadă echipa în 
tor în parte

Așadar, ne aflăm într-o perioadă de rodaj 
care trebuie utilizată atit pentru corectarea 
execuțiilor tehnice mai precare, cît și pentru 
a urmări cum se „mișcă" echipa în jocul de 
ansamblu.

în săptămînile care ne-au mai rămas pînă 
la uvertura sezonului fotbalistic (întilnirile din 
„Cupa României", urmate de prima etapă a 
returului), trebuie să se procedeze mai ales la 
restructurarea echipei. In obiectiv să avem 
nu numai întărirea apărării, ci și a atacului, 
o atenție deosebită urmînd să fie acordată 
depistării jucătorilor celor mai tehnici, dar 
și mai lucizi din punct de vedere tactic, pen
tru consolidarea mijlocului terenului. Recent, 
ni s-au făcut cunoscute intențiile unor antre
nori de a reprofila pentru linia intermediară 
jucători din compartimentul defensiv. Dar, un 
excelent apărător — învățat să respingă cu 
orice preț și sub orice formă atacurile adver-

potenția- 
care dă 
întregime și fiecare jucâ-

surului — nu. poate fi la fel de bun ca mij
locaș, acestuia cerîndu-i-se sâ dezvolle, în
tr-o, egală măsură, cele mai v.iria’e calități 
de joc : de a acoperi tot terenul, de a opri 
orice atac advers chiar din faza incipientă, 
de a coordona acțiunile ofensive ale echi
pei proprii, dar și de a finaliza orice atac, 
cind i se ivește ocazia prielnică. Cîfi dintre 
jucătorii noștri, aflați chiar pe cea mai de 
sus treaptă valorică, pot însuma o atit de 
bogată paletă de însușiri și procedee ?

Față de cerința supremă a jocului modern, 
știm că nici un jucător nu se mai poate can
tona astăzi într-o singură funcțiune, net cate
gorisită în trecut, pentru postul de atacant, 

mijlocaș sau apărător. Fot
balistul din zilele noastre 
este destinat să se multi
plice, în orice ipostază, așa 
cum îi impune 
Dacă mijlocașul este obli
gat să posede, prin defini

ția, darul omniprezenței, nici apărătorii nu
sînt absolviți de sarcina de a „urca" perio
dic în atac, după cum nici încmioșii n-au
voie să se simtă în dificultate, cînd prezența 
lor în careul propriu este ceruiă de întărirea 
dispozitivului defensiv.

Am înregistrat cezuri — e drept mai rare 
— cînd datorită epuizării numărului de jucă
tori (2) admiși de regulament pentru schim
bări, antrenorul n-a mai avut cu cine să în
locuiască pe portarul grav accidentat. Deci, 
nu trebuie neglijată, în actuala perioadă, nici 
pregătirea unui jucător de cîmp pentru a fi 
gata să apere, în cazuri de forță majoră, 
buturile echipei sale.

Avem, deci, nevoie sâ creăm cît mai multi 
jucători complementari, capabili să facă față 
oricînd celor mai variate situații ivite pe teren.

ipostaza, c, 
taza de joc.

VIRGIL ECONOMU

» li

SPORTIVE
păstrat vechea formulă com- 
petițională în care și secto
rului Construcția i se recu
noștea dreptul de promo
vare?".

Discuțiile, s-au mai purtat 
în jurul reglementării nive
lului de participare a fiecărei 
asociații în concursuri și 
competiții, în funcție de po
sibilitățile concrete de prac
ticare a anumitor discipline 
(Constantin Pricop), sau a 
măsurilor ce se impun pen
tru îmbunătățirea muncii de

1970-ANUL UNOR
Clubul sportiv Metalul Bucu

rești a desfășurat, în ultimii doi 
ani, o activitate îndreptată spre 
realizarea sarcinilor reieșite din 
Legea cu privire la dezvoltarea 
educației fizice și a sportului și 
din hotărîrea adoptată, în același 
domeniu, de Comitetul Executiv 
al U.G.S.R. în intervalul 1969— 
1970, sportivii clubului au parti
cipat la activitatea competițională 
de performanță în opt secții. în 
cadrul acestor secții s-au pregă
tit, în perioada menționată, peste 
500 de sportivi legitimați, condu
cerea procesului instructiv-educa- 
tiv fiind asigurată de 10 antrenori 
cu normă întreagă și de 15 an
trenori retribuiți cu ora. Rezulta
tele obținute de secțiile clubului 
sînt în general bune. în anul 
1969, sportivii metalurgiști de la 
Uzinele „23 August“ au cucerit 4 
titluri de campioni balcanici, au 
îmbunătățit 15 recorduri naționale

fiind 
mai 
bio- 

i ce-1 
laș

propagandă sportivă (tMihai 
Manoliu).

In mod evident, cea mai 
mare parte dintre problemele 
încă nerezolvate depășesc po
sibilitățile de soluționare ale 
consiliului clubului „Con
strucția". Noul organ de con
ducere ales și-a propus însă 
— prin cuvîntul președintelui 
său Gh. Smoleanu — să nu 
precupețească nici un efort 
pentru ca activitatea sportivă 
din cadrul clubului să cape
te conturul unor realizări 
către care tinde întreaga 
masă de sportivi constructori 
bucureșteni.

BUNE PERFORMANTE
și au fost încununați cu 44 de 
titluri de campioni naționali. Bi
lanțul anului trecut este următo
rul : un titlu de campion euro
pean, un medaliat cu bronz la 
campionatele europene, doi cam
pioni balcanici, 28 titluri cu 68 
campioni naționali. 19 recorduri 
ale țării corectate. Numeroși spor
tivi ai clubului au făcut parte 
din loturile reprezentative de se
niori, tineret și juniori. Adăugind 
la aceasta faptul că 86 de spor
tivi s-au clasat pe locurile 2—3 
in campionatele republicane, se 
poate aprecia că 30 la Sută din 
efectivul total al secțiilor clubu
lui se prezintă la nivelul valorii 
care le permite angrenarea în 
întrecerea celor mal buni sportivi 
din țară.

Cu prilejul recentei conferințe 
s-a făcut și un bilanț al activi
tății sportive de masă. Continuîn- 
du-se tradiția organizării unor 
cupe la mai multe discipline, 600

de membri ai asociației sportive 
au participat la competițiile ini
țiate de club. O dezvoltare am
plă a cunoscut activitatea turis
tică. Astfel, prin organizarea a 39 
de excursii, au fost mobilizați 
4 <500 de participanți. Discuțiile 
care s-au purtat pe marginea dă
rii de seamă au scos în eviden
ță toate aceste manifestări. în 
același timp s-a pus accentul pe 
necesitatea atragerii unui număr 
și mai mare de muncitori la 
practicarea sportului. Tovarășul 
Mihai Kusu, șeful comisiei sport 
a Consiliului sindicatelor din mu
nicipiul București, a subliniat că 
și în acest an Consiliul Central 
al U.G.S.R. va acorda un sprijin 
substanțial activității clubului 
Metalul, concretizat în alocarea 
sumei de peste 6 milioane lei. O 
importantă sumă va fi cheltuită 
pentru modernizarea complexului 
sportiv Metalul de la Pantelimon. 
In încheierea lucrărilor conferin
ței, a luat cuvîntul tovarășul 
inginer Marin Enache, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., secre
tarul comitetului de partid al 
uzinei. Referindu-se la activita
tea fructuoasă desfășurată de 
consiliul de conducere al clubu- 
lui, de sportivii metalurgiștl. vor
bitorul i-a felicitat în numele co
mitetului de partid. „Pentru men
ținerea prestigiului cucerit de 
sportivii noștri — a subliniat vor
bitorul — este necesar ca noul 
consiliu al clubului să se încon
joare de oatreni pasionați, cu 
experiență și . anoscători ai spor
tului, pentru ca în felul acesta 
performanțele obținute să fie și 
mai ridicate**.

Ca președinte al 
ca o recunoaștere 
avute în 
— a fost 
tovarășul 
dinți de 
tovarășii 
Stelian Grindeanu.

clubului — și 
a meritelor 

de Oină acumsuccesele 
desemnat, în continuare.
Savu Spătarii. Preșe- 

onoare ai clubului sînt 
tng. Ion Avram și irig.

D. DUMITKESCU-coresp.

în pofida dublului succes 
în fața „naționalei" R.D.G., 
nu credem că greșim atunci 
cînd afirmăm că finalul se
zonului juniorilor noștri a re
prezentat — prin referință cu 
excelenta comportare din 
„Cupa Prieteniei" — o curbă 
în ușoară descendență, dato
rită SLABEI PREGĂTIRI A 
JUCĂTORILOR ÎN CADRUL 
CLUBURILOR. Afirmația de 
mai sus — găsindu-și adesea 
acoperire și la nivelul altor 
loturi reprezentative — este 
departe de a constitui o nou
tate, ea trebuind să reprezin
te un veritabil AVERTIS
MENT pentru diriguitorii tre
burilor echipei naționale de 
juniori. Salutăm, de aceea, 
propunerea Biroului Colegiu
lui central de a convoca — 
între 20 și 28 februarie ■— 
pe toți antrenorii divizionari 
ai căror elevi participă 
preliminariile. U.E.F.A., 
scopul convingerii acestora 
necesitatea unei pregătiri 
mai asidue în cadrul 
lor de club.

★

B0L0N1
văzuți de Al. CLENCIU

la 
în 
de 
cît 

echipe-

găzdu- 
grupei,

ZIE

La 5 martie, Sofia 
iește primul meci al 
Bulgaria—Turcia, posibilitate 
excelentă pentru antrenorii 
noștri de a urmări pe cei doi 
adversari în cele mai fidele 
condiții ale jocului următor : 
Bulgaria joacă acasă, așa 
cum va juca, la 28 martie, cu 
România (primul nostru meci 
în deplasare), iar Turcia evo
luează în calitate de oaspete, 
așa cum va evolua, cîteva 
Săptămîni mai tîrziu, la Bucu
rești (primul nostru meci pe 
teren propriu).

ESTE, REPETAM, O OCA-

UNICA PENTRU TEH
NICIENII ROMANI DE A 
STUDIA STILUL DE JOC 
AL ADVERSARILOR, CON
TEXT ÎN CARE ABSENȚA 
UNUI OBSERVATOR LA 
PARTIDA AMINTITA AR FI 
O GREȘEALA DE NEIER
TAT.

Cunoașterea mai amănunți
tă a adversarilor nu va con
stitui decît un argument în 
plus în raționamentul con
form căruia sîntem convinși 
că echipa națională de juniori 
a României posedă toate a- 
tributele pentru a termina cu 
fruntea sus — citiți pe pri
mul loc I — aspra întrecerea 
preliminariilor U.E.F.A., pri
mă treaptă într-o comportare 
onorabilă în cea mai presti
gioasă competiție a fotbalului 
junior continental.

Ovidiu IOANIȚOAIA

AZI ȘI MÎINE
In Capitală, pe stadionul 

Progresul, va avea loc azi un 
cuplaj. In deschidere, de la ora 
13,30, Flacăra roșie București 
va întîlni pe Dunărea Giur
giu. In cei de al doilea meci 
de la ora 15,30, echipa de ti- 
neret-rezerve a Progresului 
va avea ca parteneră forma
ția S.N. Oltenița. Pe același 
stadion, joi se vor disputa 
următoarele jocuri : ora 13. 
Progresul (tineret-rezerve) — 
I.C.S.T.M. ; ora 15 : Progresul 
—T.M.B. (fost Sportul Mun
citoresc).

Joi, pe stadionul Ciulești, 
Sportul studențesc va primi 
replica divizionarei A — Uni
versitatea Craiova. Jocul va 
începe la ora 15.

înaintea plecării In Algeria
PETROLUL ÎȘI CONTINUĂ 
PREGĂTIRILE LA PLOIEȘTI

Reîntorcindu-se la Ploiești, 
.chipa Petrolul a început, pe

rioada a doua a pregătirilor in 
vederea returului, printr-un 
control medical efectuat in ziua 
de 9 februarie. Din programul 
zilelor următoare; care cuprin
de, desigur, antrenamente zil
nice, spicuim : joc la două 
porți „în familie", la 11 februa
rie ; testul Cooper, ce se va 
efectua vineri 12 februarie și, 
probabil, o partidă de verificare 
în curs de perfectare pentru 
duminică 14 februarie.

FL. ALBU corespondent

LOTO-PRONOSPORT
CÎȘTIGATORII EXCURSIILOR ÎN UNGARIA, CEHO
SLOVACIA, R. D. GERMANA ȘI POLONIA ATRIBUITE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 26 IANUARIE 1971 

(CONTINUARE)
31. Dogaru Aurel — Mărășaști 

jud. Vrancea, 32. Dulgheru Marin, 
33. Georgescu Gheorghe, 34. Tă- 
năsescu Virginia, 35. Dobrescu M. 
Marin, 36. Gabor Maria, 37. Ma- 
nole Gheorghe. 38. Apostol Zoe, 
39. Negoiu Vasile, 40. Dumitrescu 
Petre, 41. Iliescu Florea, 42. Sma- 
randa Stelian și 43. Pleșea Aure
lia toți din București.
• Tragerea concursului Prono

expres de astăzi va fi televizată 
direct din studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19.10. Tra
gerea va fi radiodifuzată pe pro
gramul T în jurul orei 19.15.

C Joi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteti procura biletele 
pentru tragerea Loto de vineri 12 
februarie 1971. Puteți cîștiga auto
turisme la aleccre și numeroase 
premii în bani.

Autoturismele care se atribuie

în continuare pe luna februarie 
la tragerile 
Pronoexpres 
următoarele :
(57.700 lei),

Loto, concursur’le 
șl Pronosport sînt 
MOSKVICI 408'412 

DACIA 1100 (53.000
lei), MOSKVICI 408 cu 4 faruri și 
radio (54.700 lei), SKODA 3. X00 
(53.090 lei) și FI AT 850 (45.800

CIȘTIGURILE OBȚINUTE 
CONCURSUL PRONOSPORT

6, DIN 7 FEBRUARIE

lei).

LA 
NR.

CATEGORIA I : (13 rezultate) 1 
variantă 10% a 72.716 lei.

CATEGORIA a II-a : (12 rezul
tate) 9 variante a 9.695 lei.

CATEGORIA a III-a (11 rezul
tate) 150,35 variante -4 871 lei.

Participanta IONC1C X MARGA
RETA din Craiova a obținut pe 
,o varianta jucată 10% cîștigul ma
xim de 72.716 lei.



STATUTUL MODERN AL SPORTIVULUI AMATOR 
CUCEREȘTE TUT MAI MULTI ADERENT!

Noutăți privitoare la programul olimpic

' Timp de zece zile, în trei 
mari orașe europene, repre
zentanți autorizați ai Comite
tului Internațional Olimpic au 
purtat convorbiri consultative 
absolut inedite cu președinții 
federațiilor internaționale ale 
sporturilor olimpice, abor- 
dînd cu precădere regula 26 
a Cartei olimpice, mult con
troversata problemă a eligi
bilității, cunoscută îndeosebi 
sub titulatura „statutul spor
tivului amator".

în afara celor trei vicepre
ședinți ai C.I.O., au partici
pat la tratativele de la Lon
dra, Paris și Lausanne i 
Alexandru Șiperco (Româ
nia), președintele comisiei 
pentru amatorism, și Arpăd 
Csanădi (Ungaria), președin
tele comisiei pentru progra
mul olimpic (problemă de 
asemenea luată în discuție cu 
acest prilej). Concluziile ce
lor 26 de federații prezente 
la discuții, au recunoscut au
toritatea C.I.O. în problemele 
olimpice, dar au luat în con
siderare teza conservatoare 
asupra amatorismului cu des
tui spirit critic- în schimb, 
aproape în unanimitate a 
fost acceptată concepția „co
misiei Șiperco", al cărei text 
este astăzi binecunoscut în 
lume. Influentul ziar „SPORT" 
— Zurich scria zilele tre
cute : „Chiar dacă domnului 
Brundage nu-i convine, tre
buie să recunoaștem că Ale
xandru Șiperco (România) și 
comisia sa au întocmit un 
proiect modern privitor la 
calificarea amatoare a par- 
ticipanților olimpici".

De cel mai mare interes 
s-au bucurat propunerile re-

feritoare la compensarea sa
lariului pierdut și la durata 
cantonamentelor, două proble
me strîns corelate. Majorita
tea federațiilor internaționa
le au optat pentru perioada 
de 60 de zile lucrătoare în 
care sportivii își pot între
rupe activitatea în producție 
pentru a lua parte la tabe
re de antrenament și con
cursuri. Perioada de 5 luni 
solicitată de federația de schi 
a fost firește, considerată ex
cesivă. S-a subliniat, în con
secință, că federațiile nu au 
dreptul să fixeze perioade ne
limitate, ci doar latitudinea 
de a stabili termene aproba
te ulterior de C.I.O. In a- 
ceeași ordine de idei s-a a- 
doptat propunerea ca în fie
care federație internațională 
să activeze cîte un membru 
C.I.O., care să exercite ast
fel un anumit control.

Momentul de tensiune creat 
de conflictul direct dintre 
Avery Brundage și Federa
ția internațională de schi aș
teaptă o rezolvare calmă și 
cumpătată în folosul ambe
lor părți. Oricum, este evi
dent că lumea s-a convins 
de necesitatea readaptării re
gulilor vechi, de necesitatea 
de a lua în seamă parame
trii sociali ai problemei.

Pentru viitor, „comisia Și
perco" și-a propus I să ela
boreze un „manifest al C.I.O.", 
care să expună concepția mo
dernă a forului olimpic a- 
supra sportivului amator, 
convingerea sa că realități 
noi cer considerente noi; să 
studieze modalitatea de 
popularizare a trăsăturilor e- 
ticii sportive în rîndurile ti-

Vedeta săptăminn

BEATRIX SCHUBA
Născută Ia 15.IV. 

1951 la Viena. înăl
țime — 1,73 m: gre
utate — 60 kg. A 
terminat liceul.

1967 : campioană
a Austriei ; locul 5 
— C.E. Ljubljana ; 
locul 9 — C.M. Vie
na.

1968 : locul 3 —
C.E. Vâsteraas ; lo
cul 5 — J.O. Greno
ble ; locul 4 — C.M. 
Geneva.

19G9 : locul 3 —
C.E. Garmisch Par- 
tenklrchen ; locul 
2 — C.M. Colorado 
Springs (prima la 
figurile Impuse).

1970 : locul 2 — - 
C.E. Leningrad: lo
cul 2 — C.M. Lju
bljana.

înaintea seuro- 
penelor" de la ZU- 
rlcb, s-a antrenat 
zilnic la Wiener 
Stadthalle, între o- 
rele 8 șl 13, însis- 
tînd la îmbunătăți
rea programului li
ber ales.

neretului din întreaga lume; 
să invite unii sportivi frun
tași Ia anchetarea cazurilor 
de încălcare a regulilor ama
torismului- Apreciate (chiar 
de către președintele Brun
dage) drept foarte interesan
te și eficace, propunerile a- 
cestea au fost imediat trecute 
pe ordinea de zi a ședinței 
Comisiei Executive a C.I.O., 
din martie.

în ceea ce privește acțiu
nea de modificare a progra
mului Jocurilor Olimpice (ori
cum valabilă abia din 1976), 
ne aflăm abia în stadiul cu
legerii informațiilor și a pre
gătirii propunerilor pentru 
sesiunea C.I.O., din septem
brie, de la Luxemburg. Ten
dința ce se degajă pînă acum 
este mai curînd favorabilă 
mai bunei redistribuiri a pro
belor și a numărului de par- 
ticjpanți, decît reducerii nu
mărului de sportivi. în do
meniul jocurilor sportive, se 
susține formula participării 
a 12 echipe masculine și 8 
feminine (în loc de 6, cîte 
prevăd unii). Reducerea nu
mărului de concurenți de la 
3 la 2 la atletism și înot se 
lovește de opoziția dîrză a 
federațiilor respective care 
argumentează cu lipsa cam
pionatelor mondiale în spor
turile lor. în schimb, are 
șanse de a fi acceptată pro
punerea de reducere a nu
mărului de concurenți la 
patinaj viteză. Probele de 
fond la caiac-canoe sînt con
siderate a fi greu de reali
zat din pricina lipsei întin
derilor de apă calmă și a 
complicațiilor la punctele de 
întoarcere. La tir, înlocuirea 
armei de calibru mare cu 
aceea cu aer comprimat este 
apreciată drept prematură. în 
schimb, a fost bine primită 
introducerea probelor femi
nine la tir. De asemenea, are 
mulți partizani propunerea de 
a se accepta șase probe fe
minine la canotaj academic.

Iată, spicuite pe scurt, pro
blemele cele mai importante 
aflate pe agenda recentelor 
întîlniri ale forurilor olimpi
ce și sportive mondiale, în
cepute la Londra șl încheiate 
Ia palatul Beaulieu din Lau
sanne.

Victor BANCIULESCU

Două participante la probele de schi alpin ale „Șăptămînii preolimpice", fotografiate pe pista 
de la Mt. Eniwa: norvegiana Marianne Chris tiansen (dreapta) fi cunoscuta campioană vest- 
germană Roși Mittermeier Telefoto I A.P.-AGERPRES

@ Echipajul Panțuru — Zangor
TOKIO, 9 (Agerpres). — 

în cea de-a treia zi a „Săp- 
tămînii preolimpice" concur
sul de bob două persoane s-a 
încheiat cu victoria echipaju
lui vest-german Horst Floth 
—Josef Bader. ECHIPAJUL 
ROMÂNIEI, FORMAT DIN 
ION PANȚURU și ION ZAN
GOR, A REALIZAT TIM
PURI MAI BUNE ÎN ULTI
MELE COBORÎRI, REUȘIND 
SA URCE DE PE LOCI L 
ȘAPTE PE LOCUL CINCI, 
în manșa a patra, Panțuru 
și Zangor au înregistrat 1:16.58 
— ai doilea timp al competi
ției după cel realizat de e- 
chipajul învingător — 1:16,0.

Iată clasamentul final i 1. 
Floth—Bader (R.F.G.) 5:07,69 
(timp realizat în 4 manșe); 
2. Wicki—Schenker (Elveția) 
5:08,92 ; 3. Zimmerer—Utzsch- 
neider (R.F.G.) 5:09,37 ; 4
Gaspari—Armano (Italia)
5:11,09; 5. Panțuru—Zangor

pe locul 5 la bob ® Italianul
(România) 5:12,60 ; 6. De Zor- 
do—Frassinelli (Italia) 5:12,90.

Disputată pe o pîrtie în 
lungime de 2 432 m, cu o di
ferență de nivel de 756 m,

Pe micul ecran
Studioul ds televiziune tran

smite, începînd de astăzi, re
zumate filmate de la tntrece- 
rile „Șăptămînii preolimpice'".

Iată programul : miercuri, 
de la ora 22.35; Joi. de la ora 
22.40; sîmbătă, de la ora 23.10; 
luni, de la ora 18.50.

Durata fiecărei transmisii va 
fi de aproximativ o jumătate 
de oră.

proba de coborîre bărbați a 
revenit italianului Marcello 
Varallo (23 ani), cronometrat 
cu timpul de 1:55,32. La 
cursa de coborîre au partici
pat 90 de schiori, dintre care 
23 de peste hotare

Proba feminină de ștafetă 
3x5 km, disputată la Ma-

Varallo a cîștigat coborlrea
komani, a fost cîștigatâ <3 a 
echipa U.R.S.S.

La combinata nordică, după 
proba de sărituri (disputată 
pe trambulina de 70 m de la 
Miyanomori) în frunte se a- 
flă japonezul Hiroshi Itagaki 
cu 224,5 p (sărituri de 81 m 
și 78 m).

Marți au început și întrece
rile de patinaj viteză. Iată cîș- 
tigătorii primelor întreceri.
BARBAȚI : 500 m : Konig

(Suedia) 39,54 ; 5 000 m : Troiț- 
ki (U.R.S.S.) 7 :58,8 ; 1 000 m s 
Borjes (Suedia) 1 :23,8. FE
MEI : 500 m: Buianova
(U.R.S.S.) 45,86 ; 1500 m : Ta- 
guchi (Japonia) 2 :30,4.

CLASAMENTELE MONDIALE
ALE TENISULUI DE MASĂ 70

Echipa feminină a României pe locul 3
® Maria Alexandru —

Federația Internațională de 
tenis de masă a stabilit cla
samentele pe anul 1970 pe 
baza cărora se va efectua 
tragerea la sorți în vederea 
C.M. de la Nagoya. In ierar
hia celor mai bune echipe fe
minine, România ocupă locul

G. WINDEATT LA DOUĂ SECUNDE

DE RECORDUL LUMII
în ultima zi a campionatelor 

naționale de Înot ale Austra
liei desfășurate la Melbourne, 
Graham Windeatt a obținut o 
performantă excelentă în proba 
de 800 m liber: 8:30,8 (record), 
al doilea timp din istoria aces
tei probe, la numai două se

cunde de recordul mondial 
(8:28,8) al lui Mike Burton. 
Shane Gould a cîștigat 200 m 
mixt în 2:29,2, iar Beverley 
Whietfield proba de 200 m bras 
In 2:44,9. Cursa de 100 m liber 
a revenit lui Mike Wenden in 
53,6.

locul 5
trei, iar la feminin individual, 
Maria Alexandru este situată 
pe locul cinci.

Iată clasamentele t ECHIPE 
FEMEI : 1. U.R.S.S.; 2. Japo
nia : 3. România; 4. R. P. 
Chineză ; 5. Cehoslovacia ; 6. 
R.F. a Germaniei: ECHIPE 
BĂRBAȚI! 1. Japonia; 2.
Suedia: 3. R.P. Chineză; 4. 
Iugoslavia; 5. U.R.S.S.; 6.
R.D. Germană ; INDIVIDUAL 
FEMININ : 1. Kowada (Japo
nia) : 2. Rudnova (U.R.S.S.); 
3. Cen Min-kin (R.P. Chine
ză) ; 4. Vostova (Cehoslova
cia) ; 5. Alexandru (Româ
nia) ; 6. Lin Hui-cin (R.P. 
Chineză); INDIVIDUAL 
MASCULIN i 1. Ito (Japonia); 
2. Hasegawa (Japonia); 3. AI- 
ser (Suedia); 4. Ciuan Tze- 
tun (R.P. Chineză); 5. Schol- 
ler (R.F. a Germaniei); 6. 
Kono (Japonia).

Mare surpriza la fotbal îi

R.D. GERMANĂ- 
URUGUAY 3-0, 

IA MONTEVIDEO!
MONTEVIDEO, 9 (Ager

pres). — La Montevideo, în- 
tîlnirea dintre echipele Uru- 
guayului și R.D. Germane s-a 
încheiat cu o mare supriză. 
Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 3—0 (2—0), prin 
golurile înscrise de Stremple 
(min. 14) și Stein (min 17. 
și 64). Au jucat formațiile l 
R.D. GERMANA I Croy — 
Kurbjuweit, Irmscher, Sam
mer, Ganzera, Stein, Strem
ple, Frenzel, P. Ducke, Kreî- 
sche, Vogel; URUGUAYa 
Walter. Corbo — Vazquez, 
Sandoval, Matosas, Montero, 
Castillo, Aparicio, Lattuada, 
Maneiro, Mantegazza, Romeo 
Corbo.
•La Buenos Aires I San Lo
renzo—Inter Bratislava 3—1.

TURNEUL DE SAH 
DE LA MALAGA
în runda a 6-a a tumeulal 

masculin de șah de la Mala
ga, maestrul român Victor 
Ciocâltea (eu piesele albe) l-a 
învins în 40 de mutări pe 
portughezul Joaquin Dnrao. 
Pomar a cîștigat la Palacios, 
A fost consemnată remiza în 
partidele Lubojevici—Medina, 
Bisquier—Rogoff și Quinte
ros—Timman. Restul parti
delor s-au întrerupt. în cla
sament continuă să conducă 
marele maestru spaniol Artu
ro Pomar cu 5 p, urmat de 
Ciocâltea (România), Medina 
(Spania) și Lubojevici (Iugos
lavia) — toți cu cîte 4 p, 
Benko (S.U.A.) — 37» P, (1J 
etc.

Corespondență din Zagreb

DE LS PĂRTO BJELOVAR 
SÎNT OPTIMIȘTI

Partida cu Steaua ar putea avea loc la Sarajevo, 
în fața a 9000 de spectatori

La Dortmund, sorții au ho- 
tărît ca Partizan Bjelovar, 
campioana Iugoslaviei, să în- 
tîlnească în semifinalele 
C.C.E. la handbal masculin 
pe una dintre cele mai re
dutabile formații din lume. 
Steaua București, pe care 
majoritatea specialiștilor o 
consideră ca favorita nr. 1 a 
competiției.

în drum spre finală. Gruia, 
Gațu, și coechipierii lor vor 
întîlni în campioana Iugo
slaviei un obstacol dificil, 
care le va ridica suficiente 
probleme. Partizan a cucerit 
ultimul titlu la capătul unei 
lupte acerbe cu Medvesceak 
Zagreb și Boraț Banja Luka, 
iar succesele obținute pînă în 
prezent în cadrul actualei e- 
diții a G.C.E. — printre care 
și eliminarea lui S.G. Magde-

Cînd acum doi ani. 
la Garmisch, am 
fost puși pentru pri

ma oară în fața „perico
lului Schuba", ne puneam 
întrebarea dacă această 
fată înaltă, blondă, atît de 
stăpînă pe ■ tehnica desenu
lui pe gheață și atît de 
puțin dotată pentru ceea 
ce se consideră îndeobște 
patinajul artistic — su
plețe, avînt, inspirație, 
simț muzical — va reuși 
vreodată să urce pe pri
ma treaptă a podiumului 
campionatelor europene.

Masivitatea nu contravi
ne profilului ideal al u- 
nei artiste campioane. O- 
landeza Dijkstra, sau o 
altă glorie a patinajului 
austriac, Ewa Pawlik, erau 
atlete în toată puterea cu- 
vintului, dar aparițiile lor 
pe luciul gheții aveau to
tuși farmec și grație. Ele 
au făcut, de altfel, conse
cutiv carieră strălucită la 
revistă și film.

• „Trixi" era, însă, un 
pericol real, fiindcă buna 
ei carură fizică nu se 
compensa cu nici un atri
but scenic. Iar in eterna 
dispută dintre ponderea 
figurilor obligatorii (geo
metrie, riglă și compas) 
și cele libere (coregrafie 
la superlativ), compa-

trioata iluștrilor Danger și 
Schwartz beneficia de 
toate avantajele cifrice ale 
suitei de 6 probe de rece 
desen cu muchea patinei, 
acumulind un bagaj de 
puncte greu de anihilat 
pentru celelalte, mult mai 
fermecătoare, „sine ale 
gheții".

La Hallenstadion — Zu
rich, situația nu s-a 
schimbat prea mult. Doar 
că pe podium preexista un 
vid — creat de dispariții
le Mașkovei și a lui Sey- 
fert — care in nici un 
caz nu putea fi completat 
cu încă fragilele Rita 
Trapanese sau Sonja Mor
genstern.

Aci, „profesoara de de
sen" din Viena avea drep
turi ciștigate pe care ni
meni și nimic nu i le pu
teau răpi. Nici chiar o 
dizgrațioasă căzătură în 
fața camerelor de televi
ziune, la dublu-Rittber- 
ger.

Să I le recunoaștem și 
noi, aceste drepturi greu 
cucerite prin muncă uria
șă, în mii de ore de an
trenament. Și să scoatem 
pălăria în fața aceleia 
care e noua și (de ce nu?) 
marea campioană.

O interesantă investigație științifică 
in lumea performanțelor sportive

„TESTUL TREADMILL *
DETERMINĂ

REZISTENTĂ ORGANISMULUI
care este elementul ce per

mite unul om să devină an 
atlet, indeosebl alergător pe 
distanțe mijlocii sande mara
ton ? Șl ce determină ea un 
alt om să fie incapabil să a- 
lerge măcar 100 de metri, fără 
ca inima să-l bată de parcă 
ar vre» Bă-I iasă din piept ?. 
Iată două Întrebări cărora mai 
multi savanți americani au în
cercat să le dea un răspuns 
prin intermediul unei Investi
gări științifice a performantelor 
fizice realizate de membri! u~ 
nul trib african.

Dr. George Mann, de la U- 
nlversltatea Vanderbilt. Împre
ună cu dr. Roy Shaffer și dr. 
Alan Rich, au ales un număr 
de negri din tribul Masai, sta
bilit în zonele Africii răsări
tene. supunlndu-1 „testului 
Treadmill"’ prin care este de-

TURNEUL UNIVERSITAR DE TENIS DE MASĂ
(urmare din pag. II)

lor noștrt va prilejui motive 
de mulțumire, da. ă nu to
tală, măcar parțială. Tot ar 
fi bine.

întrecerile încep de la ora 
9 și de la ora 16.

Dublu bărbați, turul I : Wal- 
dhăusl, Rottenberg — Pullicino, 
R. Cuschieri 3-0, Szalinger, 
Tenczer — Damianov, Karaia- 
nov 3—1, Vardar, Karagueller
— Lazar, Harlap 3—1. Steidle, 
Kurz — Pcltzzola, Raineri 3—0. 
Dostoglu, Salahattin — Infante, 
Lopez 3—0, Slmandan. Simln
— Benzeev, Herman 3-0. Ma- 
rosffi. Gardos — Abela. V. 
Cuschieri 3—0, Georgiev, Ko
nov — Deffner. Peters 3—1. 
optimi de finală : Gomoskov, 
Strelnikov — Waldhrtusl. Rot
tenberg 3—0. Szalinger, Tenc
zer — Kassim, Hosni 3—1, 
Giurgiucă, Antal — Vardar.

Karagueller 3—0, Kunz. Benda
— Steidle. Kurz 3—0, Vardani
an, Erentuk — Dostoglu, Sala
hattin 3—1, Marosffi, Gardos — 
Șimandao, Simin 3—0. Georgi- 
ev, Konov — Hernandez, Om- 
ran 3—1, Schliiter. Weinmann
— Doboși, Dumilriu 3—2, sfer
turi de finală: Gomoskov.
Strelnikov — Szalinger, Tenc
zer 3—1, Kunz. Benda — Giur
giucă, Antal 3—1. Vardanian, 
Erentuk — Marosffi, Gardos 
3—0, Schliiter, Weinmann — 
Georgiev. Konov 3—0.

Dublu femei, optimi de fi
nală : Schmidt. Glatzer — 
Krejec, Toma 3—1. Korodf, 
Korodi — Nikova. Dimitrova 
3—0, Cia Van Suk, Kim Cian 
Ai — Zatarain. Abdelaziz 3-0, 
Ruseva. Hristova — Li Cian 
Suk. Oh Iun Suk 3-0. sfer
turi de finală -. Rudnova. Po- 
gosova —Schmidt. Glatzer 3—0, 
Pak Iun Ok. Cia Iun Mi — 
Korodi, Korodi 3—0. Eremenko, 
Anisimova — Cia Van Suk.

Klm Cian Al 3—0, Mihalca, 
Crișan — Ruseva, Hristova 
3—1.

Simplu bărbați, turul I: 
Kassim — Rottenberg 3—1, 
Giurgiucă — Karaiavanov 3—0, 
Kurz — Dostoglu 3—0, Raineri
— Lopez 3—0, Steidle — Ben
zeev 3—0. ScblUter — Salaht- 
tin 3—0. Tenczer — Omran 
3—0, Damlanaov — Abela 3—0. 
Vardar — V. Cuschieri 3—0, 
Șimandan — Hosnt 3—1. Ba- 
iocchi — Lazar 3—1, Wein
mann — Gardos 3—1, Antal — 
Karagueller 3—0, Deffner — 
Konov 3—1. Herman — Pulli
cino 3—1. Waldhăusl — Infante 
3-1.

Simplu femei turul I : Toma
— Dimitrova 3—0, Kim Clan 
Ai — Krejec 3—0, Schmidt — 
Abdelaziz 3—0. Eremenko — Li 
Cian Suk 3—1. Ruseva — Oh Iun 
Suk 3—1. Anisimova — H. Ko
rodi 3—0. Cia Van Suk — Ni
kova 3—0. M. Korodi — Za- 
tarain 3—0.

terminată rezistența organis
mului la efort. Unui număr de 
53 de bărbați. în vîrstă între 
14 și 64 de ani. avînd atașate 
pe corp instrumente pentru 
măsurarea consumului de oxi
gen. U s-a cerut să alerge pî
nă la capătul puterilor. Bine 
înțeles, li s-au oferit cadouri, 
dar cursa a dovedit că negrii 
Masai erau mai preocupați să 
se întreacă unii pe ceilaltii în 
cadrul a ceea ce se părea că 
reprezintă pentru ei o simplă 
joacă. Trebuie subliniat că 
„testul Treadmill" a fost apli
cat pînă acum Ia mi! de per
soane. ineluzînd numeroși at- 
leți de frunte. Îndeosebi din 
S.U.A.

Concluziile obținute de sa- 
vanti au fost cu adevărat ui
mitoare. Ei au descoperit că 
multi negri din tribul Masai, 
oameni care nici nu au auzit 
vreodată despre antrenamentul 
atletic, puteau să întreacă at
let! faimoși. Doi dintre ei au 
doborît chiar recordul, stabilit 
in cadru] acestui test, de către 
maratonistul american Claren
ce Demar.

Savanțfi au pus. pe bună 
dreptate. Întrebarea : cum este 
posibil ca membri) unor tri
buri africane, oameni ce nu 
au făcut nici un antrenament, 
să egaleze sau chiar să în
treacă recordurile unor atleți 
care se pregătesc In mod in
tens si regulat 7

Răspunsul dat a fost urmă
torul :

„Negri! Masai fș| petrec

Fondtslul britanic Bruce Tull oh. suportind rigorile inves
tigațiilor medicale, intr~un test al rezistenței

cea mai mare parte a vie
ții păstori ndu-și turmele. In 
consecință, ei se deplasează 
zilnic, acoperind mari dis
tante împreună cu vitele 
lor. Acest exercițiu face ca 
eî să străbată între 3 șl 5 
mile pe oră. Dar membrii 
tribului Masaj depun rare
ori un efort maxim, in afa
ra cazurilor cînd se află 
în război sau se produc ca
lamități naturale. De aici, 
trebuie să se tragă conclu
zia că parcurgerea zilnică a 
unor distanțe medii, care 
nu necesită un consum mai 
mare de 300—500 calorii pe 
oră. este suficientă pentru 
a menține un nivel înalt 
de pregătire fizică".

O altă concluzie s-a referit 
la faptul că negrii Masai par 
să fie imuni la „atacurile car
diace". de tipul bolii ce afec
tează sute de mii de per
soane. indeosebl bărbați, din 
comunitățile care se bucură de 
un grad ridicat de civilizație. 
S-a stabilit că alimentația lor 
obișnuită este însă mult mai 
bogată în grăsimi animale de
cît standardele cunoscute in 
tarile dezvoltate. Or. această 
constatare, dă o lovitură teo
riei. potrivit căreia, un con
sum mare de grăsimi poate să 
provoace tulburări cardiace

Dr. Mann declară : „Toate 
datele adunate indică faptul că 
bolile coronariene, obezitatea

șî diabetul, maladii cronice ale 
societăților civilizate, nu sini 
o consecință a alimentației, ei 
a inactivității oamenilor pe 
plan fizic. îndeosebi a reținerii 
față de practicarea sporturilor 
și mișcării în aer liber piuă la 
viralele cele mai înaintate".

Concluziile se impun de la 
sine.

1. R.

burg — atestă forma exce
lentă a handbaliștilor din 
Bjelovar. Iată de ce, după pă
rerea noastră, considerăm că 
Partizan, cu lotul ei omogen, 
în rîndurile căruia se află 
internaționalii Bradici, Pri- 
banici și Horvat, păstrează 
suficiente șanse de a valori
fica la maximum principalul 
atu — o excepțională putere 
de luptă, scoțînd din cursă 
pe campioana României.

La conferința de presă or
ganizată de clubul Partizan 
imediat după aflarea trage
rii la sorți, am putut con
frunta părerile jucătorilor, 
antrenorilor și ale conducăto
rului clubului. Antrenorul 
Zeljko Seleș, consideră că a- 
vantajul Stelei de a juca pri
mul meci în deplasare nu 
trebuie neglijat: „Bucureștenii 
vor ști astfel mai bine cum, 
și mai ales cit, vor trebui să 
remonteze în partida retur”. 
Dintre opiniile jucătorilor, 
cea mai optimistă este a por
tarului Bradic care ne-a de
clarat : „Victorie și pe teren 
propriu și la București" — a 
declarat el categoric. în fine, 
Milan Usumovici, președin
tele lui Partizan — afirma 
că „Hellas Stockholm a de
monstrat că și Steaua poate 
fi învinsă. Dar, va trebui să 
ne asigurăm un avantaj mult 
mai substanțial in primul 
meci, pentru a călători lini
știți spre București".

în cadrul sus-amintitei con
ferințe. s-a discutat și locul 
unde se va desfășura partida- 
tur. întrucît la Bjelovar nu 
există o sală corespunzătoare, 
handbaliștii de la Partizan au 
susținut majoritatea partide
lor din „Cupă" la Karlovac. 
în fata a 4000 de spectatori. 
Dar întilnirea cu Steaua sus
cită un interes mult mal 
mare, așa că nu este exclus 
ca întrecerea să se desfășoare 
în sala din Sarajevo, oare 
poate găzdui 9000 de specta
tori.

Reno VINEK 
„Sportske Novosti"—Zagreb

ultimele gtM-ultimele rezultate-
PERFORMANȚE ATLETICE REMARCABILE

In concursul de sală de la 
Moscova, M. Zelobowskl a sta
bilit cea mai bună performanță 
europeană pe teren acoperit in 
proba de 3 000 m. cu timpul de 
8:00,4. Recordmanul european, 
Igor Ter Ovanesian, a cîștigat 
proba de săritură în lungime eu 
7.65 m, iar Viktor Sanciv a ob
ținut 16,54 m In proba de trl-

0 FEMEIE PE ViRFUL EVEREST?
In echipa de 30 de alpl- 

niști, care va efectua în cu
rînd ascensiunea muntelui E- 
verest («848 m), pe versantul 
vestic, va fi inclusă și o fe
meie, elvețianca Yvette Vou
cher. în luna septembrie a a- 
nului trecut, e alpinlstă Ja
poneză a Încercat să urce pe

Everest (fața de sud), dar s-a 
oprit la altitudinea de 7 900 
m. Yvette Vaucher speră să 
ajungă mai sus pe acest tra
seu inedit, avînd alături și pe 
soțul său, Michel Vaucher, 
prezent în echipa care cu
prinde o serie de alpiniștl în
cercați.

SCHNELLINGER — 
CHEMAT IN LOTUL 

VEST-GERMAN
Echipa R. F. a Germaniei sus

ține la 17 februarie, la Tirana, 
întilnirea cu Albania, din cadrul 
campionatului european de fot
bal.

Ieri, antrenorul federal vest- 
german H. Sclibn, l-a solicitat pe 
Schnelllnger în vederea ace3tu! 
meci. Urmează răspunsul clu
bului A. C. Milan.

plusalt. tn concursul feminin, 
Ludmila .larkova a terminat în
vingătoare în două probe : 100 m 
în 11.7 și săritura în lungime cu 
5.90 m.

La Fort Worth (Texas), spor
tivul american Tom von Ruden 
a terminat învingător în proba 
de o milă cu 3:59,4. Bob Sea- 
gren a cîștigat proba de sări
tură cu prăllna cu 5.19 m, tar 
John Blackney a ocupat primul 
loc la înălțime cu 2,08 m. Dlek 
Fosbury nu a putut trece de 
2,00 m.

MERCKX SI STEVENS — 
CONDUȘI CU UN TUR

In cursa clclfstă de șase zile 
de la Milano, conduce perechea 
Franco Bltossl (Italia) — Stgl 
Renz (R. F. a Germaniei). Cu
plul Merckx — Stevens (Bzlgla) 
ocupă locul s, la un tur distanță 
de lider.

• Proba de obstacole din ca
drul concursului de călărie de 
la Ciudad de Mexico a fost cîș- 
gstă de sportivul mexican Car
los Aqulrre.
• Concursul Internațional de 

sărituri cu scblurile. disputat 
pe trambulina de la Strbske Ple- 
so (Cehoslovacia), a revenit spor
tivului cehoslovac Z. Hubac cu 
236,2 p, urmat de compatriotul 
său M. R. Hoebnl — 230,6 p, 
care a realizat cea mal lungă să
ritură. de 105 m.

O Ambarcațiunea britanică SO- 
cean Spirit” (un veller in 'un- 
glme de 21.60 m, construit din 
fibre sintetice) a sosit primul în 
cursa Cape Town — Rio de Ja
neiro. acoperind distanta de cir
ca 3 iOO mile marine în 22 de 
zile. 23 de ore șl 45 minute. Deși 
Iahtul englez a sosit primul, se 
crede că victoria finală (care se 
acordă avînd în vedere «timpul 
compensat") va reveni unei am
barcațiuni cu un tonaj mal re
dus.
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