
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL ÎN BRAZILIA

RAPID IN REVENIRE:
2-2 CU F.C. INTERNACIONAL!
• Codreanu și Marin Stelian autorii golurilor W Gazdele au egalat din penalty I • Codrea

eliminat de pe teren ® Astă-seară al doilea meci din turneul de la Porto Alegre, cu F.C. Gremio ANUL XXVI — Nn 1169 (6603) == 4 PAGINI 30 BANI Joi 11 februarie 1971

PORTO ALEGRE, 10 (prin 
telefon).

Rapid a reușit să „spargă 
gheața" în acest turneu pe 
țpămînt brazilian, început, 
după cum se știe, sub îngri
jorătoare auspicii.

Ne referim, desigur, nu 
numai la rezultatul (2-r2) rea
lizat — marți Seara, pe sta
dionul lui Gremio •— în com
pania cunoscutei echipe F.C. 
Internacional, campioana sta
tului Rio Grande do Sul (care 
anul trecut a reușit, pe teren 
propriu, un rezultat de 1—1 
în fața echipei României) ci 
și la jocul prestat de către 
rapidiști, viguros, de bun ni
vel tehnic, aplaudat deseori la 
•scenă deschisă de către cei 
aproape 10 000 de spectatori 
din Porto Alegre.

într-adevăr, cît de mare a 
îost diferența dintre evoluția 
Rapidului din meciul cu 
F.C. Portuguesa și aceea de 
aseară 1 Parcă în fața noas
tră, cît și a spectatorilor, avi
zați nefavorabil de acel 0—5, 
evolua o altă echipă. Giuleș- 
•tenii au plecat puternic din 
start și, în min. 20 al parti
dei, Codreanu a deschis sco
rul, înscriind la capătul unei 
faze bine lucrate. Suporterii

lui Gremio (aflați 
întrucît in meciul 
avea să evolueze și 
Hor favorită), firește

la teren, 
următor 
formația 
rivali ai

LUPESCV

înechipei F.C. Internacional 
orice împrejurare, au salutat 
reușita fotbaliștilor noștri, a- 
gitînd steagurile cu culorile 
clubului lor și scandînd în 
cor „Ole, OIe“... ca la corride!

Dar, nici replica 
F.C. Internacional — 
făcut și ea o bună 
— n-a întîrziat mult

echipei 
care a 
partidă 
și, ast-

TURNEELE U.IA.-ei
Șl STEAGULUI ROȘU IN GRECIA

STEAGUL' ROȘU —
OLIMPIAKOS PIREU

Steagul roșu se înapoiază In 
tară vineri după amiază.

Alexandru DINCA

2-3 (1-2)
ATENA, 10 (prin telefon, de 1* 

trimisul ziarului „Drum nou" 
din Brașov).

în ultimul meci al turneului, 
Steagul roșu a cedat în fața e- 
chipei Olimpiakos, din prima di
vizie a Greciei. La înfrîngere au 
concurat mai multe cauze, dar, 
în special, greșelile din siste
mul defensiv șl, evident, oboseala 
după cele două jocuri disputate 
duminică și luni. Totuși, echipa 
a desfășurat un joc plăcut, 
faze spectaculoase în atac, 
precădere în partea întîi, 
au fost irosite cîteva ocazii, 
torii golurilor : Gbergheli (min. 
6). Cadar .(min. 90) pentru stea
gul roșu, Farakis (min. 20), Fl- 
netopoulos (min. 33) și Llotis 
(min. 59) pentru Olimpiakos.

U.T.A.-ARIS 2-1 (1-1)
telefon).

cu 
cu 

cinci 
Au-

SALONIC, 10 (prin _______
După o călătorie cu autocarul, 
care a durat 32 de ore, U.T.A. 
a ajuns luni Ia Salonic.

Miercuri 
denii au 
tigătoarea 
diția 1970. 
2-1 (1-1). _______
(min. 8) pentru Aris, 
(min. ) ~
pentru U.T.A..
Joi,-------

Kavala, unde își va __
pregătirile. Următorul meci 
va susține în ziua de 17 februa
rie, Ia Seres, cu Panseraikos 
(echipă antrenată de Ilie Oană).

după maiază ară- 
jucat cu ARIS, ciș- 
„Cupei Greciei" 

U.T.A. a cîștigat 
Au marcat :

e- 
cu 

Kokoris 
Axente 

30) și Domlde (min. 70)
U.T.A. va pleca apoi la 

continua 
ii

Gh. CIORANU

fel, în min. 35 Didi (firește 
un alt Didi) a obținut egala- 
rea pentru formația sa.

După 5 minute de la re
luare, tabela de marcaj a su
ferit o nouă modificare i 
Năsturescu a demarat pe ari
pă, în stilul său personal, și 
apoi a executat o centrare 
precisă spre Marin Stelian, 
care, șutind precis și plasat, 
a făcut inutilă intervenția Iui 
Valdir. în min. 55, Năstures
cu repetă „numărul”, efectu
ează o cursă extraordinară, 
dar cînd ajunge singur, față 
în față cu portarul Valdir, 
trimite mingea alături de bu
turi. Păcat, ar fi fost mai 
mult ca sigur că adversarul 
ar fi depus „armele11 la sco
rul de 3—1 !

Consecința ratării a fost că 
F.C. Internacional a egalat în 
min. 72, 
bitrului. 
Galas a 
lovire a 
pidului, 
brazilian Didi! !

însă cu ajutorul ar- 
Acesta, pe nume Jose 
indicat penalty, la o 
mingii în careul Ra
de către... jucătorul 

Decizia a 
fost atît de hilară incit pu
blicul localnic a fluierat-o în
delung. Rapidiștii au protes
tat minute în șir și chiar 
s-au întrecut cu măsura a- 
tunci cînd Codrea a comis 
actul necugetat de a lovi pe 
arbitru. Jucătorul rapidist a 
fost pe drept eliminat de pe 
teren. Apoi, lovitura de la 11 
metri a fost transformată <le 
■Valmir.

Deși rămasă, pentru ulti
mele 28 de minute în 10 oa
meni, echipa Rapid a luptat 
în continuare cu multă ambi
ție, apărîndu-se cu îndîrjire 
în fazele critice și atacînd la 
rîndu-i cu luciditate. Dar, 
nici una din formații n-a mai 
reușit să înscrie pînă la sfîr- 
șit și meciul s-a încheiat cu 
un rezultat (2—2) care-i ne
dreptățește pe fotbaliștii ro
mâni aflați de astă-dată după 
aclimatizare și bună pregăti
re, într-o formă bună.

Spre deosebire de primul 
meci, de la Sao Paulo, vre
mea a fost aseară un aliat 
prețios al fotbaliștilor noștri, 
întrucît, plouînd tot timpul

Marius POPESCU

(Continuare tn vag. a 3-a)

PLENARA COMITETULUI CENTRAU

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
In ziua de 10 februarie a.c. 

s-au deschis lucrările plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Plenara 
are la ordinea de zi :

1. Proiectul Comunicatului eu 
privire la îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-so-

cială a Republicii Socialiste 
România în perioada 1966—1970 ;

2. Raportul Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor cu privire la acti
vitatea desfășurată de sindica
te și sarcinile lor în etapa 
actuală de dezvoltare a țării 
noastre ;

3. Proiectul legii cu privire 
ia activitatea de comerț exte
rior, de colaborare și coope
rare economică și tehnico-știin- 
țifică a Republicii Socialiste 
România ;

4. Proiectul legii cu privire la 
perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale a salaria- 
ților din unitățile socialiste de 
stat ;

5. Proiectul hotărîrii cu pri
vire la perfecționarea cadrelor 
de partid, de stat și ale or
ganizațiilor de masă în proble
mele conducerii activității eco
nomice și sociale ;

G. Informare cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidului 
la 31 decembrie 1970 ;

7. Informare cu privire Ia 
compoziția și mișcarea cadre
lor din nomenclatura organelor 
de partid și de stat la sfîrșitul 
anului 1970 ;

8. Unele probleme ale acti
vității de partid și organizato
rice.

La plenară participă, ca in
vitați, membrii Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, președinții Comisii-

lor permanente ale Marii Adu
nări Naționale, membrii Con
siliului de Miniștri, șefi ai sec
țiilor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
membri ai Colegiului Central 
de partid, conducători ai unor 
instituții centrale de stat șl 
organizații obștești, secretarii 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, redac- 
tori-șefi ai presei centrale.

In cursul zilei au fost stu
diate materiale ce urmează a 
fi dezbătute.

Lucrările plenarei continui.

DIMENSIUNI SPORTIVE IN ANII CINCINALULUI

CENTRUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
PÎRGHIE A SĂNĂTĂȚII Șl PERFORMANTEI
„Stația pilot“ 0 Cinci ani de continuă

perfecționare ® Aproape 750000 de

consultații, investigații și tratamente

® Cercetarea științifică în sprijinul

recordului ® Gânduri, perspective.

La 26 decembrie 1962 se 
emitea ordinul de înfiin
țare a Centrului de me

dicină sportivă, atribuindu-se

din clădirea actualului sediu o 
mică aripă — 8 încăperi — în 
care își începeau activitatea 7 
servicii încadrate cu 18 salariați, 
citi număra prima schemă de 
funcțiuni a tinerei instituții.

TURNEUL INTERNAȚIONAL UNIVERSITAR DE TENIS DE MASA

AZI, FINALELE PROBELOR INDIVIDUALE

Șerban Doboși (dreapta) n-a putut trece, în cele din urmă, de redutabilul său adversar, austriacul Rudolf Weinmann, fiind eli- 
3—2. Foto: V. BAGEACminat cu

— începutul a fost modest, 
ne spune dr. ION DRĂGAN, 
directorul Centrului. S-a pornit 
cu șovăielile inerente oricărui 
început, dar n-au lipsit din 
start entuziasmul, pasiunea, in- 
crederea în viitor, dorința de a 
demonstra nu numai viabilita
tea, dar și necesitatea acestei 
ramuri a științelor medicale.

ANI DE GRAȚIE

1966—1970

ADUNĂRI IN CLUBURILE SPORTIVE
Cuplul Eleonora

Mihalca — Carmen

sovietică Eremenko-Anisimo
va. Milialca și Crișan erau 
gata să piardă și meciul pen
tru locurile 3—4, contra cu-

BILANȚ RODNIC
Crișan —locul III

PROGRAMUL

LA POLITEHNICA
BUCUREȘTI

ULTIMEI ZILE
meciurile în 

de dublu

ele

6540 studenți angrenați in activitatea sportivă. Secții fruntașe:
baschet, gimnastică modernă, fotbal, șah și tenis de masă, dar

și insatisfacții la volei și handbal

serv/c//
tratamente

permite să-și largcasca sfera 
de investigații, orizontul), iși 
completează efectivul cu cadre 
specializate.

de

aspectele și în- toate 
activității sale com-

din Capitală devine o

După un drum nu lipsit 
asperități, Centrul se consoli
dează, se dezvoltă, prinde aripi, 
își află maturitatea. Perioada 
Cincinalului (1966-1970) coinci
de cu una de mare fertilitate, 
sub toate 
direcțiile 
plexe.

Centrul
„stație pilot" a medicinei spor
tive românești, coordonînd acti
vitatea a 6 dispensare speciali
zate (București, Timișoara, Bra
șov, Tg. Mureș, Cluj, Iași), a 
serviciilor de resort din policli
nicile județene, a medicilor de 
la bazele sportive republicane, 
din cluburi și mari asociații, di- 
rijînd astfel munca a peste 150 
de medici, care au scris cuvin- 
tul „Sport" la rubrica „Specia
litatea".

Pe plan organizatoric, Centrul 
se extinde, ajungind Ia 25 de 
servicii, își îmbogățește consi
derabil aparatura (ceea ce îi

741.378.
SCHIORI DE LA I.E.F.S.

.. .aceasta este cifra consul
tațiilor și tratamentelor efec
tuate în serviciile Centrului in 
perioada 1966-1970 ! Aproape că 
nu există sportiv fruntaș in 
România care să nu fi trecut 
prin cabinetele calificate ale 
acestei instituții medicale, să 
nu fi beneficiat de asistență sau 
de un sfat.

în mod permanent, în evi
dența Centrului se află TOATE 
loturile OLIMPICE și NAȚIO
NALE, DE SENIORI, TINERET 
Si JUNIORI (cam 2 500 de per
soane) care au aici dosare me
dicale. De asemenea, echipele 
bueureștene de fotbal — seniori, 
tineret, juniori (cam 500 de 
persoane). Școala sportivă ex
perimentală Viitorul (700—800 
de persoane). La cererea lor,

LA CONCURSURI

>
Un 

dente 
secția

INTERNAȚIONALE

Valeriu CHIOSE

(Continuare In vag. a 2-a)

și stu- 
I.E.F.S., 
IN IU- 

PARTI-VOR
DE .11 ȘI 12 
UN IMPOR- 
1NTERNAȚIO-

grup de studenți 
din clubul sportiv 
schi, AU PLECAT 

GOSLAVIA, UNDE
CIPA, IN ZILELE 
FEBRUARIE, LA 
TANT CONCURS 
NAL DE SCHI.

întrecerile vor avea loc In sta
țiunea de munte Krjanska Gora, 
unde schiorii români vor lua star
tul în probele de slalom și sla
lom uriaș, atît Ia băieți cît și 
la fete.

De aici, grupul de studenți, 
printre care se numără Iudita 
Tomory (campioană națională pe 
1970), Constantin Cișmașu (cam
pion național universitar pe 1970), 
Ion Juncu, Ion Bogdan și alții, 
VA PLECA IN CEHOSLOVACIA 
spre a participa tn zilele 
21—21 februarie a.c., la un 
mare concurs internațional 
localitatea Spindleruv Mlyn.

de 
alt 
in

La Institutul Politehnic din 
București, unul dintre cele mai 
importante bastioane univer
sitare din tară — aproape 
15 000 de studenți — s-a ți
nut recent ședința de ana
liză a activității de educație 
fizică și sport pe anul 1970. 
Darea de seamă, prezentată 
de secretarul clubului „Poli
tehnica", Alexandru Dănilă, ca 
și discuțiile care au urmat, 
ne-au dovedit, o dată în plus, 
seriozitatea cu care este 
privită activitatea sportivă 
(atît cea de masă, cît și de 
performanță) de către condu
cerea institutului.

Performanța deosebită în
registrată de Institutul Poli
tehnic din București a con
stituit-o angrenarea a aproa
pe jumătate din numărul to
tal al studenților in activita
tea sportivă. Cifrele sînt edi
ficatoare: 6 540 de partici- 
panți (5 360 băieți și 1180 
fete) la cele 264 de întreceri 
sportive organizate în cursul 
anului 1970. Rezultatele ob
ținute de politehniștii bucu- 
reșteni în cadrul campionate
lor universitare sînt, de ase
menea, demne de luat în 
seamă: LOCURI I LA GIM
NASTICĂ SPORTIVA (stu
dente — program A, studenți

echipe categoria I), GIMNAS
TICĂ MODERNĂ (ansamblu) 
și NATAȚIE (echipe).

Și poate că, dacă asocia
țiile studențești din facultăți 
ar fi înțeles să-și ia în se
rios atribuțiile ce le revin 
în organizarea activității 
sportive de masă, rezultatele 
ar fi fost, cu siguranță, mai 
bune.

în ceea ce privește acti
vitatea sportivă de perfor
manță, cele 12 secții — din
tre care 4 nominalizate — 
au obținut rezultate bune și 
foarte bune (baschet — fete 
și băieți, fotbal, tenis de 
masă, șah și gimnastică mo
dernă), dar și modeste — ca 
să nu spunem nesatisfăcă
toare (volei — băieți și fete, 
handbal).

Dacă ar fi să alcătuim un 
clasament al performanțelor 
obținute de diferitele secții 
ale clubului toată lumea este 
de acord că primul loc nu 
poate fi ocupat decît de sec
ția de baschet. Fetele antre
norului Gr. Costescu domină 
de dțiva ani cu autoritate 
baschetul nostru feminin, cîș-

Dan VLAD

Pe măsură ce competiția se 
apropie de final, și întrecerile 
au devenit mai interesante. 
Ieri, de pildă, în ultima zi 
de concurs au apărut și sur
prizele. Două au fost mai 
evidente și din păcate
au înscris eliminarea din pro
ba de simplu femei a repre
zentantelor noastre, Carmen 
Crișan și Eleonora Mi.halca.

Prima a ieșit din cursă 
încă din optimi, pierzind ca
tegoric în fața lui Cia Kyun 
Mi (R. P. D. Coreeană). Tn- 
frîngerea a fost fără drept 
de apel nu numai în privința 
scorului ci și a manierei în 
care a jucat Crișan: mereu 
derutată, ea s-a retras prea 
mult în apărare, ceea ce a 
fost fatal împotriva unei ad
versare deosebit de vehemen
tă în atac.

Eleonora Mihalca a mers un 
tur în plus în comparație cu 
colega 
turile 
a fost 
medie 
tenace:
(U.R.S.S.). Nici Mihalca 
s-a dovedit prea decisă 
ceea ce a dorit să întreprin
dă, acționînd cu lovituri moi.

La fel de nehotărîte s-au 
arătat jucătoarele românce și 
în semifinala de dublu, unde 
au fost întrecute de perechea

ei de echipă, în sfer- 
de finală. Aici ea însă 
stopată de o jucătoare 
ca valoare, dat foarte 

Bella Anisimova 
nu 
în

Orele 9—12 : 
cadrul probei 

mixt.
Ora 16 : semifinalele de 

simplu femei : Rudnova 
(U.R.S.S.) — Cia Kyun Mi 
(R. P. D. Coreeană) și Po- 
gosova (U.R.S.S.) — Anisi
mova (U.R.S.S.).

Ora 16,30 : semifinalele de 
simplu bărbați : Gomoskov 
(U.R.S.S.) — Vardanian
(U.R.S.S.) și Strelnikov 
(U.R.S.S.) — Kunz (Ceho
slovacia).

Ora 17 : finala de simplu 
femei.

Ora 17,30 : finala de sim
plu bărbați.

Ora 18 : finalele de dublu 
femei și i

Ora 18,30 : 
blu mixt.

Ora 19,15 : 
premiere.

Ora 19.30 : 
de închidere.

dublu bărbați. 
: finala de du

Festivitatea de

Festivitatea

plului Pak Iun Ok-Cia Kyun 
Mi (R. P. D. Coreeană). Dar 
trezirea de la jumătatea par
tidei le-a făcut să acționeze 
cu mai multă incisivitate și

C. COMARNISCHI

(Continuare tn vag. a 4-a)

(Continuare tn pag. a 2-a)

Florin Gctmulea
arbitru la C.M. de patinaj

arbitru român, prof. Florin Gămulea,Pentru prima oară un 
secretarul F.R.P., a fost invitat ca arbitru la campionatul mon
dial de patinaj al sprinterilor (500 m și 1 009 m). întrecerile ur
mează să aibă ioc in zilele de 20 și 21 februarie pe pista arti
ficială de la Inzell.
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ni de zile, oamenii de fotbal 
au cerut să se înființeze echi
pe și campionat 'de tineret-re- 
zerve. Ani de zile s-a argu
mentat pentru instituirea unui 
sistem competițional, a unui

laborator, a unui mediu în care fotbaliști 
ex-juniori să evolueze pină la maturitate 
sportivă. Totuși, la puțină vreme după le
gitimarea formulei, au apărut deja pri
mele voci groase, care cer desființarea ei. 
Vocile astea stranii nu vin din 
aparțin — nu vă mirați prea tare 
unor reprezentanți...................   '
Farul etc.).

Ei au decretat, 
rentabil să existe 
vizionare, un grup < 
extrapolînd, astfel, I

de

eter, ci
— chiar 

cluburi (F C. Argeș,

și simplu, co nu e 
lingă echipele di- 

jucâtori în formare,

pur 
pe 
de , 

exirapvmiu, usiici, lipsa de randament evi
dentă în caso lor, la dimensiunea diviziei 
naționale. In acest mod, ei au ajuns să 
neăe o idee după ce i-au anulat prin ati
tudine de mîntuială toate virtuțile. Nești- 
ind să înainteze din lipsă de capacitate, 
ei cer să se desființeze ceva și (probabil) 
să se înființeze altceva. Așa ca să se afle 
în treabă, ca să dea impresia că acțio
nează, gîndesc și sînt frămîntați. E pe un
deva o reacție de apărare această atitu
dine a lor. Pentru că astfel ar putea fi 
deviată atenția critică de la cei pasibili 
de incriminat pentru bilanțuri pustii, ar pu
tea fi deviată și îndreptată de la ei spre 
un viciu imaginar, ascuns chipurile în pliu
rile unei idei salutare. S-au supărat oa
menii pe echipele de tineret fiindcă . au 
cheltuit bani, zic ei, ca să facă o mașină, 
pentru ajuns departe, iar mașina nu 
merge. $i atunci socotesc vinovată ideea 
de mașină și vor s-o anatemizeze, o de
nunță și cer’tuturor să se despartă de cre-

dința falimentară în mașină. Sînt un fel 
de mușchetari ai demolării, ai demolării 
unei formule de pregătire a tinerilor jucă
tori, stimată de multe decenii în toate 
țările cu mare forță foibalistică. Pentru 
atîta lipsă de înțelegere față de ceva esen
țial, elementar, ei singuri obligă să nu 
mai fie creditați. Deoarece, în replică, alte 
cluburi au făcut din echipele de tineret 
un nucleu vital, un centru de transfuzat 
vigoare. Realizările lor aruncă o umbră 
peste acești reprezentanți ai neputinței. 
Petrolul, Rapid, Dinamo București, „U" Cra
iova și Cluj, Sport Club Bacău, Steaua și 
altele fac, prin unele realizări notabile, 
pledoarii pentru rămînerea în viață a echi
pelor și campionatului de tineret. Ele con
firmă argumentul logicii și sînt, la rîndul 
lor, confirmate de către el.

înțeleaptă și profesională ni se pare, în 
schimb, încercarea unora de a discuta 
cum s-ar putea ameliora condiția și pers
pectivele echipelor de tineret. S-a propus 
ca ele să evolueze decuplate de formațiile 
seniorilor. Opinie demnă de luat în con
siderație pentru cîteva atuuri. Formațiile 
de tineret ar fi sustrase parțial din raza 
personalității echipelor de seniori, adică 
dintr-o ambianță uneori inhibantă și gene
ratoare de complexe. Aceeași măsură ar 
avea 
țului

Să
care 
puțin 
fesionalitate precară și un anemic spirit 
de organizare. Rugăm aceste prezențe 
șchioape să ne lase...

drept urmare și o scădere a pre- 
de cost.
apărăm deci o măsură excelentă 

e pe cale să fie discreditată după 
timp de la naștere de către o pro-

Romulus BALABAN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Centrul acordă asistentă și 
efectuează periodic controale 
medicale complexe unor forma
ții provinciale.
- Dar consultația, tratamentul, 
recuperarea după traumatisme 
și bătălia împotriva sechelelor, 
constituie doar o parte — e 
drept foarte importantă — a 
activității Centrului. Mai sînt 
îpsă și altele, care o întregesc 
pe aceasta.

MUNCA DE CERCETARE

• Alimentația sportivului de 
performantă ;

• Investigația neuro-muscu- 
Jară și enrtocrino-metabolică ;

• Investigația în laborator a 
capacității de efort etc.

Lucrătorii centrului au publi
cat sau au colaborat în această 
perioadă la apariția unor volu
me dedicate problemelor de 
medicină sportivă, în care au 
împărtășit din experiența lor. 
De altfel, toți medicii Centrului 
colaborează intens, 
fiind găzduite cu 
cere în cele mai 
publicații din țară 
nătate.

lucrările lor 
multă plă- 
prestigioase 

și din străi-

TRAGEREA EA SORȚI PENTRU
TURUL DIVIZIEI A

Știința contemporană Înain
tează vertiginos, se diversifică, 
luminează treptat cele mai în
tunecoase unghere ale cunoaș
terii, Astăzi, avalanșa informa
țională este atit de uriașă și 
atit de rapidă, incit chiar și o 
zi pierdută în afara studiului 
sau a documentării devine de 
nerecuperat.

Paralel cu activitatea practi
că. de cabinet sau de clinică, 
lucrătorii Centrului caută, in
vestighează, cercetează, citesc.

în perioada 1966-1968, studiile 
s-au îndreptat cu precădere 
spre problema aclimatizării la 
altitudine, necesară bunei com
portări a sportivilor români la 
Olimpiada mexicană. Acestei 
teme i-au fost consacrate două 
sesiuni științifice, în ianuarie 
1967 (15 comunicări) și ianua
rie 1968 (18 teme). Au fost ex
puse, în general, lucrări apli
cative și nu fundamentale, ur- 
mărindu-se elucidarea practică 
a chestiunii (și nu substratul ei 
teoretic), pentru a se pune la 
dispoziția medicului, antrenoru
lui, tehnicianului, sportivului, 
un îndrumar concret, cotidian, 
de lucru, odihnă și alimentație.

Lucrările au sintetizat expe
riența acumulată în stagiile fă
cute Ia Font-Romeu, Belmeken, 
Alma-Ata, Piatra Arsă. Babele 
și alte tabere de altitudine.

Studiile cercetătorilor români 
și-au dovedit deplina valabilita
te in excelenta evoluție a olim
picilor noștri pe înaltele pla
touri mexicane.

Despre a treia sesiune, des
fășurată recent, consacrată J.O. 
de Ia Munchen, am relatat în 
numerele anterioare ale ziaru
lui.

Centrul organizează periodic 
pentru rețeaua medico-sportivă 
din întreaga țară dezbateri pe 
teme actuale. Astfel, se pot 
enumera :

• Investigația cardio-vascula- 
ră a sportivului de performan
ță :

• Femeia și sportul ;

VASTE RELAȚII 
INTERNATIONAL

PE PLAN

Centrul de medicină sportivă 
întreține legături strînse cu or
ganizații similare din 13 țări 
(Anglia. Cehoslovacia. Franța, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Federală a Germa
niei, Italia, Iugoslavia, Mexic, 
Polonia, Spania, Turcia, Unga
ria. U.R.S.S.). cu care face 
schimb de publicații și de stu
dii. La sfîrșitul anului trecut, 
specialiști din Turcia au vizitat 
Centrul nostru pentru a înfiin
ța la Ankara unul după mode
lul său. La București s-âu or
ganizat mai multe simpozioane 
internaționale despre probleme
le medicale ale boxului, ho
cheiului și patinajului artistic.

TN PERSPECTIVĂ...

tâ unitate de elită. Ea se bucu
ră de o largă reputație. Aici 
sînt trimiși pentru recuperare 
din diverse clinici cardiaci in- 
farctizați, suferinzi de boli en
docrine, post-traumatizați etc.

Centrul se gîndește să Înfiin
țeze, într-un viitor apropiat, un 
staționar cu 10 paturi pentru a 
putea face unele investigații în 
condiții de spitalizare.

De asemenea, se preconizează 
procurarea unei aparaturi de 
teletransmlsie și teleinregistrare 
care va permite compararea 
parametrilor maximi, obținuți 
în laborator, cu aceia de pe 
terenul de sport, din timpul 
concursului sau al antrenamen
tului.

Medicii centrului intenționea
ză să lanseze două noi teme de 
cercetare :

• Studii în timp pe foști 
sportivi de performanță (me
dia cardiopatiilor, capacitatea 
de muncă, longevitatea) și

• Studiul morbidității Ia 
sportivi olimpici intre două edi
ții ale J.O. (căutind să elucide
ze dacă eforturile intense duc 
— sau nu— la unele consecințe 
patologice, asupra căror apara
te etc.).

★
Am părăsit Centrul cu sen

timentul tonic de a fi fost în- 
tr-un loc unde se muncește, se 
gîndește și se creează pentru 
sănătatea sportivilor, pentru 
succesele lor de pe stadion.

Recent, s-a efectuat tragerea 
la sorți pentru turul campiona
tului diviziei A de lupte pe 
echipe, la ambele stiluri :

GRECO—ROMANE, seria est: 
etapa I, 28 februarie: BRA
ȘOV : Dinamo București -» Du
nărea Galați — Steagul roșu 
Brașov ; BUCUREȘTI : Mureșul 
Tg. Mureș — Progresul Buc. — 
Rapid Buc., BACAu : Pescăru
șul Tulcea — 1 PROFIT, Rădăuți
— A.S.A. Bacău ; etapa a II-a,
14 martie : BRAȘOV : A.S.A.
Bacău — Rapid — Steagul roșu : 
GALATI : IPROFIL — Mureșul
— Dunărea ; BUCUREȘTI : Pes
cărușul — Progresul — Dinamo : 
etapa a — -- •••- -
MUREȘ : 
roșu — 
Rapid — 
GALAȚI 
Bacău — 
23 mai :
— Steagul roșu 
TULCEA : Rapid 
Pescărușul ; BUCUREȘTI : 
Bacău — Mureșul
Seria vest, etapa I. 28 ianuarie : 
SATU MARE : C.S.O. Pitești — 
C.S.M. Reșița
Mare ; 
Lugoj

IlI-a. 18 aprilie : TG. 
Pescărușul — Steagul 

Mureșul : RĂDĂUȚI : 
Dinamo — IPROFIL : 
Prigresul — A.S.A. 

Dunărea ; etapa a IV-a. 
BUCUREȘTI : IPROFIL 

Progresul : 
Dunărea — 

A.S.A.
Dinamo.

Olimpia Satu 
Vulturii 

____  Craiova
— “ Metalul Buc.. ORADEA : 
C.F.R. Timișoara — Steaua — 
Crlșul Oradea ; etapa a 
M martie : SATU MARE : 
șui — Metalul — 
ȘITA : steaua —
— C.S.M. Reșița ;
C.F.R. Timișoara — 
C.S O. Pitești ; etapa 
aprilie : CRAIOVA : 
mișoara — Olimpia — Electropu
tere ; BUCUREȘTI ! C.S.O. F: 
tești — Metalul 
ȘIȚA : Crlșul 
C.S.M. Reșița: etapa 
23 mai : LUGOJ : 
Olimpia — Vulturii; Timișoara 
Metalul — C.S.M. --------
C.F.R. Timișoara;

BUCLREȘTI :
Electroputere

Buc..
II-a.
Cri-

Olimpia ; RE- 
Electroputere 

PITEȘTI : 
Vulturii — 
a IH-a, 18 
C.F.R. Tj-

C.S.O. Pi- 
Steaua : RE- 
Vulturll — 

a IV-a,
Steaua —
Reșița —

PITEȘTI 5

Electroputere — C.S.O.

LIBERE, seria est, 
21 februarie : CON- 
Steaua — Dunărea
Tomistex Constanța ; 

TlRGOVIȘTE : Mureșul Tg. Mu
reș — Rapid Buc. — Metalul 
Tîrgoviște : MEDGIDIA : Nicollna 
Iași — Progresul Brăila — I.M.U. 
Medgidia : etapa a II-a, 7 mar
tie : CONSTANȚA : -------
Metalul 
REȘTI : 
Steaua : 
Mureșul 
iir-a, 28 
Nicollna 
BRAILA : Metalul
— Erogresul ; 1
I.M.U. — Mureșul 
etapa a IV-a, 16 
MUREȘ : Tomistex
— Mureșul ; IAȘI :
Metalul — Nlcollna : --------- -
Rapid — I.M.U. — Dunărea: seria 
vest, etapa I, 21 februarie : 
HUNEDOARA : Vulturii Lugoj — 
Dinamo Buc. — Constructorul 
Hunedoara ; BRAȘOV : Lemna
rul Odorhel — A.S.A. Brașov
— Steagul roșu Brașov ; BUCU
REȘTI : Olimpia Satu Mare — 
C.F.R. Timișoara — Progresul 
Buc., etapa a II-a, 7 martie : 
HUNEDOARA :
A.S.A. Brașov 
BUCUREȘTI : 
—Lemnarul — 
Olimpia 
turii ; '
tie : <
Constructorul 
MIȘOARA : 
Brașov — 
BUCUREȘTI : 
Progresul —
IV-a, 16 aprilie : BRAȘOV : Con
structorul — C.F.R. Timișoara — 
Steagul roșu ; SATU MARE : 
Dinamo — A.S.A. Brașov — 
Olimpia î LUGOJ : Progresul — 
Lemnarul — Vulturii.

Crlșul — 
Pitești.

LUPTE 
etapa I, 
STANȚA 
Galați ~

I.M.U. —
— Tomistex ; BUCU- 
Rapid — Progresul —
GALAȚI : Nlcollna —

— Dunărea ; etapa a 
martie : BUCUREȘTI :

— Tomistex — Rapid ;
— Dunărea 

BUCUREȘTI : 
— Steaua ;

: mai : TG.
Progresul 

Steaua — 
GALAȚI :

II-a,
Progresul — 

— Constructorul ; 
C.F.R. Timișoara 

Dinamo ; LUGOJ : 
i — Steagul roșu — Vul- 
etapa a IlI-a. 28 mar- 
ODORHEI : Olimpia — 

— Lemnarul ; TI- 
Vulturii — A.S.A. 
C.F.R. Timișoara : 

Steagul roșu -» 
Dinamo; etapa a

Anii acestui Cincinal, rodnic 
pentru toate domeniile vieții 
materiale și spirituale din Ro
mânia, sortit să rămînă memo
rabil în istoria poporului nos
tru, creează o viguroasă rampă 
de lansare spre viitor.

Centrul de medicină sportivă 
își întrezărește de pe acum 
noi dimensiuni dc anvergură. 
In ultima vreme, laboratoarele 
sale au fost dotate cu aparatură 
modernă, la nivel mondial. Să 
amintim magnetodiafluxul și 
instalația de ultrasunete (folosi
te în tratamentul leziunilor 
musculo-ligamentare). instalația 
de cromatografie (pentru con
trolul antidoping) și spectro- 
fotometru (dozării rapide de 
ioni), spirografele, bicicletele 
ergometrice, electrocardiografe
le pentru determinări hemodi- 
namice, aparatura de Investiga
ție psihologică (audiometru, pe
rimetru oftalmologie, seturile 
de teste, care se folosesc cu 
succes în medicina spațială) 
pentru a vă da o succintă ima
gine a potențialului tehnico- 
științific de care dispune aceas-

Dialog cu prof. AUREI SEGĂRCEANU, unul dintre antrenorii lotului de tineret 
„NE DORIM UN DEBUT BUN 

ÎN CUPA ANNIE SOISBAULT"

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A înaintea unui antrenament, o scurtă discuție asupra obiectivelor propuse. In prim plan 
profesorul Aurel Segărceanu. De la stingă la dreapta: antrenorul Alexandru Bar dan, Elena 
Takacs, Mariana Hadgiu, Virginia Ruzici, Anca Floreșteanu,

Călina, Mariana Simionescu și Mihaela Dimitriu
La sfîrșltul acestei săptăniîni, 

cele 24 de formații feminine și 
masculine, participante la între
cerile campionatului diviziei A 
Își reiau activitatea competițio- 
nală. Pentru această a doua par
te a campionatului, echipele s-au 
pregătit cu multă grijă, particl- 
pind la antrenamente strict con
trolate. Unele din ele au abor
dat partidele acestui nou sezon 
ciii formații reîmprospătate cu 
elemente de perspectivă. Din a- 
ceste motive, poate mal mult ca 
în alte ediții ale diviziei, acest 
retur va fi aprig disputat, atit 
de echipele care aspiră la ocu
parea primelor locuri în clasa
ment, cît și de cele care luptă 
petttru evitarea ultimelor poziții. 
IaMk de altfel, situația ..din frun
tea și coada clasamentelor — 
FEMININ : 1. Voința Tg. Mureș 
27 p, 2. Voința Constanța 25 p, 3. 
Voința Ploiești (fosta Petrolul) 
25 p, 4. Voința București 23 p, 
5. Hidromecanica Brasov 23 
...11. U. T. Arad 17 ’ “
tea Giurgiu 15 p. 
1. Voința Tg. Mureș 
pid București 25 p 
3. Flacăra Cimpina 
p d), 4. *
(55 730 p d). 5. 
25 p (55 694 p 
București 17 p, 
Clmpina 13 p.

Programul primei etape a re
turului cuprinde următoarele par
tide — FEMEI : Voința București
— Voința Constanța, Cetatea 
Giurgiu — Voința Tg. Mureș, Vo
ința Cluj — Laromet București, 
Voința Ploiești — U. T. Arad. 
Dermagant Tg. Mureș — Hidro
mecanica Brașov. C.S.M. Reșița
— Rapid București. BĂRBAȚI : 
Flacăra Clmpina — Rapid Bucu
rești, Petrolul rioiești — C.F.R. 
Timișoara, C.S.M. Reșița — Pe
trolistul Clmpina, Gaz metan Me
diaș — Olimpia Reșița, Voința

P. 
p, 12. Ceta- 

MASCULIN : 
31 p, 2. Ra- 
(56 233 p d), 

. 25 p (56 051
Olimpia Reșița 25 p 

Petrolul Ploiești 
d), ...11. Gloria
12. Petrolistul

București — Rafinăria Teloajen 
Ploiești și Gloria București — 
Voința Tg. Mureș.

★
Trei jucătoare valoroase nu vor 

participa la primele două me
ciuri ale returului, deoarece slnt 
suspendate de către federație 
pentru nepartlciparea la pregăti
rile de iarnă ale loturilor repre
zentative de junioare și senioare. 
Este vorba de Ana Albert (Vo
ința Tg. Mureș), Adriana Done 
(Voința Constanța) și Use Schmidt 
(Hidromecanica Brașov).

★
Veteranul sportului popicelor, 

maestrul emerit al sportului Ion 
Micoroiu nu va mai apăra în re
tur culorile Olimpiei . Reșița, ci 
ale echipei C.F.R. Timișoara, 
unde s-a transferat recent. Mi
coroiu este cel de-al doilea ju
cător de valoare națională care 
părăsește într-un interval scurt, 
formația reșițeană. El a fost pre
cedat de către C. Râdulescu, care 
activează acum la Rapid Bucu
rești. După cum sîntem infor
mați. a vrut să /plece de la O- 
limpia și Iile Băjaș, un alt com
ponent al lotului național, dar 
n-a avut dezlegarea asociației re- 
șițene. Ne punem întrebarea ce 
se întîmplă la această echipă, 
care cu doi ani în urmă a cîș- 
tigat titlul de campioană a țării?

V. T. Arad își va disputa me
ciurile programate pe teren pro
priu în deplasare, deoarece in 
timpul iernii nu a fost repara
tă arena proprie și în oraș nu 
există nici o altă popicărie re
gulamentară pentru meciuri de 
divizie. Dermagant Tg. Mureș și 
Cetatea Giurgiu și-au reamena- 
jat arenele în perioada dintre 
tur și retur și. după cum au 
constatat tehnicienii federației, a- 
cum aceste popicării îndeplinesc 
condițiile regulamentare. (T. R).

TURISM-ALPINISM
In fisura albastra

Maestrul sportului Iosif Ghe- 
ție împreună cu Cezar Manea 
(ambii din secția de alpinism 
I.P.G.G. — București) au efec
tuat, recent, o escaladă a difi
cilului traseu (gr. VI B) Fisura 
albastră, reușind să-l parcurgă 
cu o .singură noapte petrecută 
in perete. Cei doi alpiniști și-au 
pregătit temeinic escalada pe 
care au început-o la ora 4 
dimineața, Ia lumina lanternelor, 
în ciuda ninsorii cu vint, care

le-a îngreuiat înaintarea în pri
ma zi, ei au reușit să înnopteze 
la ..bivuacul III", în condiții 
destul de dificile, căci locul de 
popas constă dlntr-o lespede în
clinată spre vale. A doua zi, pe 
un timp foarte frumos, Gheție 
șl Mape* au continuat urcușul, 
ieșind la creastă înainte de a se 
insera.

Dificultatea cățărării a fost spo
rită de stratul de gheață de pe 
pereții muntelui și de tempe
ratura scăzută (sub zero grade).

La Paris va avea loc, 
sîmbătă, tragerea la sorți 
pentru ediția din acest an 
a „Cupei ANNIE SOIS
BAULT". Competiția — 
care reunește cele mai ti
nere jucătoare de tenis — 
și-a căpătat, de-a lungul 
anilor, un renume pe plan 
european, fiind, de fapt, o 
întrecere similară „Cupei 
Galea", dar rezervată fete
lor. în urna din care vor fi 

extrase numele echipelor 
ce urmează a se confrun
ta, figurează - 
PRIMA DATA 
prezentativă a României. 
De aceea, am 
util un scurt dialog cu 
prof, 
unul 
tului

— V-am ruga, mai întîi, 
să reamintiți cititorilor 
numele tenismanelor lo
tului pe care îl antrenați.

— împreună cu antrenorul 
Alexandru Bardan, ne ocu
păm de pregătirea a nouă 
jucătoare: Adriana Călina. 
Mihaela Dimitriu, Anca Flo
reșteanu, Marieta Ghercioiu, 
Mariana Hadgiu, Florența Mi
hai, Virginia Ruzici, Mariana 
Simionescu și Elena Takaes.

— Care au fost criteriile 
ce au stat la baza alege
rii făcute ?

— Dorese să precizez că nu 
a fost vorba de o alegere, de 
o preferință a noastră, deoa
rece absolut toate compo
nentele lotului s-au impus 
selecționării, prin comporta
rea din ce în ce mal bună 
avută în activitatea din ulti
mii ani. Urmărindu-le evolu
ția, nu ne-a fost greu să Ie 
întrevedem perspectivele. Mi
zăm pe talentul, pe capaci
tatea, pe puterea lor de lup
tă, pe dorința ce și-au ma-

PENTRU
și o re-

considerat

Aurel Segărceanu, 
dintre antrenorii lo- 
țării noastre.

nifestat-o de a fi autentice 
ambasadoare ale tenisului fe
minin românesc.

— Ce urmăriți anume 
în cadrul procesului de 
instruire ?

— Ne ocupăm, concomi
tent, de mărirea capacității 
de rezistență la efort și de 
îmbunătățirea elementelor 
tehnice, cu accent pe servi
ciu, retur de serviciu și lo
vitura voie — componente 
ale jocului modern. Din 
punct de vedere psihologie, 
avînd în vedere vîrsta lor, 
urmărim să le insuflăm în
credere în talentul de care, 
indiscutabil, nu duc lipsă, 
dar mai ales să Ie formăm 
ca jucătoare apte să accepte 
și să suporte rigorile unui 
concurs de tăria celui la care 
vor lua parte. Pentru reali
zarea obiectivelor amintite 
vom organiza întreceri-școală, 
iar din primăvară Iotul se va 
antrena în compania celor 
mai bune senioare.

— Aveți 
alte tinere 
urma să le 
Iot ?

— Urmărim 
evoluția Doinei 
nicăi Nunweiller, Elenei Cris- 
tea, Elenei Popescu și Măriei 
Denov. Fiecare dintre ele 
poate purta în sacoșa de an
trenament......pașaportul" pen
tru competiția amintită. De
pinde numai de sîrguința ce 
o vor depune la antrena
mente, pentru ca această po
sibilitate să devină o reali
tate.

— O ultimă întrebare : 
* ce așteptați dc la elevele 

dv. în întrecerile din Cupa 
Annie Soisbault ?

— Evident, o comportare 
foarte bună. Nu, însă, neapă
rat titlul suprem. Aceasta ar

Florența Mihai, Adriana 
Foto: Theo MACARSCHI 

fi obiectivul nostru la o vii
toare ediție.

Ion GAVRILESCU

ouă cupluri au dominat 
micul ecran, în cer și pe 
pămînt: Țopescu—Ionian 

și Petru—Bacalu. Poate că 
cea de a doua pereche n-ar 
cădea în competența noastră, 
dar și Suplinitor IX (în „Lu
ceafărul") și Victor Bănciuleș- 
cu (In „Sportul") și chiar sti
mabilul Petru ne-au atras a- 
tenfia că pe și spre Lună s-a 
făcut sport. Probabil — ne
voia omenească de a face 
metafore e la fel de mare ca 
aceea de a face mișcare, adi
că sport. S-a jucat, deci, golf 
pe Lună, s-a aruncat cu sulița, 
la Apollo 15 se va juca tenis
— minunat e Nasty al nostru, 
dac-ar fi după mine numai 
despre el aș scrie, dar n-avem 
imagine I - la Apollo 20 vom 
ajunge ia fotbal — și atunci 
poate că, discutînd 
în direct cu cosmo- 
nauții, ei ne vor da 
simultan legătura cu 
un stadion prăpădit 
din Brazilia ca să nu 
ne mai perpelim în 
așteptarea rezultatu 
lui exact dintre Di 
namo și Porto Alle 
gretto :

— Hello, boy 
vom striga cosmo 
nouțului de pe 
nar — nu știi ce a făcut Du- 
mitrache la Santa Fe ? Iar el, 
competent, sportiv, om care 
nu va mai confunda Dinamo 
cu Rapidul, va branșa apara
tul său la o altă șmecherie 
tehnică și ne va răspunde :

— A dat trei goluri, dar ați 
fost egalați în minutul 90 I

O, va fi un mare spectacol
— care va plăcea la nebunie 
tovarășului Petru I Căci dom- 
nia-sa — în grija sa înduioșă
tor de minuțioasă pentru tele
spectatori — e obsedat de 
marile spectacole selenare, 
domnia-sa nu vrea să ne plic
tisim cînd ni se prezintă ase
menea „banalități* precum 
coborîrea unor oameni pe Lu
nă. Domnia-sa ar vrea filme 
cu cowboy pe Lună și suspen- 
suri de Hitchcock tot acolo. 
Numai așa se explică de ce 
domnia-sa a fost atit de in
sensibil la acea replică — și 
se știe că o replică nu e chiar 
un spectacol, pentru anumiți 
cronicari I — uluitoare venită 
din partea lui Shepard :

— Cum se învîrte robinetul ? 
Asta după ce tot el, coman

dantul navei, anunțase că „e 
o mare încurcătură I" la bord 
și întîrziau să coboare pe Lu
nă. „Cum se învîrte robine
tul ?" — strict „sportiv* vor-

Petru nu numoi câ se enerva 
pentru cît se moșmondesc cos- 
monaufii, dar îl bruia pe Ba- 
calu (care traducea ca de obi
cei magistral toate acele re
plici ale marii tensiuni) și ne 
propunea lungile sale comen
tarii, în loc să ne lase singuri, 
cu cosmonau)ii, în tăcerea cos
mică. Pentru ca imediat după 
aceste clipe, să ne comunice 
dezamăgirea sa că „tn această 
primă oră, speram să avem 
parte de momente mai spec
taculoase 1 Dar ce poate fi 
mai — doamne, iartă-mă 1 — 
„spectaculos’ decît o emoție 
ajunsă la un puls de 130 ? A- 
semenea „faze* — cînd loc- 
voreea înlocuia ceea ce ar fi 
trebuit să se petreacă fără co
mentarii — au abundat. Hotâ- 
rît, tovarășul Petru nu înțelege

deosebirea dintre 
spectacol și via
ță. El poate câ 
este un bun comen
tator științific — dar 
nu și sportivi

In schimb, cuplului 
Țopescu—Ionian — 
nota 6 la „tehnică" 
și 5,9 la impresia ar
tistică. Foarte bine 
sincronizați, cu o bu
nă diviziunea muncii,

simpatici fără efluvii, știind să 
respecte tăcerile și tensiunile 
— cei doi au fost serviți și de 
o imagine superbă din care 
remarc reluările momentelor 
de eroare. N-am prea văzui 
asemenea idei pînă acum : sâ 
subliniezi clipa greșelii, secun
da de dezechilibru, să desco
peri într-o mișcare fără cusur 
pentru ochiul neformat, exact 
cusurul, punctul nevralgic. Nu
mai că în patinajul artistic — 
la ora actuală — situația e 
tristă, ca într-o povesle eroică 
în care marile personaje au 
dispărut rînd pe rînd. Au ple
cat dintre noi, amatorii Peggy, 
Protopopov-Belousova, Seifert, 
Danzer, Mașkova, Ford și Tow- 
ler și ne-au rămas în prim 
plan personajele secundare, 
care au stat atîția ani în um
bra lor. E vremea lui Schuba 
și Nepela, oameni silitori, cu 
talent mediu — dar unde sînt 
zăpezile de altădată ? E vre
mea silitorilor, a conștiincioși
lor — calități meritorii, desi
gur, dar și în patinajul artistic 
viața e cenușie dacă se bizuie 
doar pe „calități meritorii"...

De aceea, în final, mă gin- 
dese din nou la Năstase. Cu 
el, viața e frumoasă, finalurile 
sînt frumoase, numai dracu' 
.m-a pus să închei săptămîna 

. ........... .. trecută evocîndu-l pe Taman- 
bind — era o întrebare care 9°- avut creionul bleste- 
— venind de unde venea ! — 
mărturisea o emoție extremă, 
un spectacol sufletesc cutre
murător. Ei bine, tovarășul

mat. Poate că acum, cu Năsta- 
se — agit un totem mai no
rocos...
t BELPHEGOR

ȘC.

UN

în vedere 
pe care 

introduceți

și 
ar 
în

îndeaproape
Ionescu, Mo

BILANȚ RODNIC LA POLITEHNICA
(Urmare din pag. 1)

ți.glnd campionatul național 
1969—70 și ocupînd la sf ir și- 
tul turului campionatului 1970 
locul I. Faptul că nu mai 
puțin de 7 jucătoare de la 
Politehnica sînt selecționate 
in lotul național spune des
tul. Nesatisfăeătoare ni se 
pare însă, comportarea lor 
pe plan internațional, fiind 
eliminate chiar din turul II 
al C.C.E. Și baschetbaliștii 
prof. Stela Rusu au obținut 
în acest an saltul calitativ 
așteptat de mai mult timp 
de la ei In prezent, Politeh
nica se află, angrenată în 
lupta pentru titlu.

Problema care a ocupat 
cel mai mult timp din a- 
ceastă ședință de analiză, a 
fost cea a echipei de fotbal, 
Sportul studențesc. Toată lu
mea a fost de acord că anul 
acesta fotbaliștii antrenorilor 
I. Motroc și M. Maksai sînt 
mai aproape ca oricînd de 
realizarea visului tuturor stu
denților bucureșteni: promo
varea in divizia A. Locul doi 
ocupat la sfîrșitul turului, la 
numai 2 puncte de lider, pro
gramul extrem de avantajos 
din retur și, mai ales, va
loarea lotului și condițiile ex
celente de pregătire de care 
dispun, pot susține dorința 
și speranța că în toamnă stu
denții bucureșteni își vor a-

vea reprezentanții lor în pri
ma divizie a țării.

Așa după cum spuneam, 
și secțiile de tenis de masă 
(două titluri republicane la 
juniori și unul la seniori, nu
meroase locuri doi și cîști- 
garea „Cupei municipiului 
București" pe echipe băieți, 
precum și frumoase rezultate 
în întîlnirile internaționale pe 
care le-au susținut), gimnasti
că modernă (locul 1 la cam
pionatul republican 
blu) 
bune.

Nu 
spune 
volei 
bal (băieți) care de mai mulți 
ani se mențin pe un plan de 
mediocritate. Explicația dată 
în darea de seamă — lipsa 
unei săli pentru pregătire — 
ni se pare superficială.

în luările de cuvînt. dintre 
care ținem să menționăm — 
prin seriozitatea cu care au 
fost privite lucrurile — pe 
directorul general în Minis
terul învățămîntului, Con- 

■ stantin Panzi, prorectorul 
Institutului Politehnic Bucu
rești, Alex. Popa, prof. Stela 
Rusu și lector Constantin 
Dughean, s-a arătat că la 
INSTITUTUL POLITEHNIC 
SE POT OBȚINE REZUL
TATE ȘI MAI BUNE.

în încheierea ședinței a fost 
desemnată noua conducere a 
clubului In frunte cu iov.

rector al Institutului Politeh
nic, prof. dr. docent George 
Barănescu, în calitate de 
președinte de onoare, și prof.

dr. docent Alex. Popa, pro
rectorul Institutului Politeh
nic, în calitate de preșe
dinte activ.

PERSPECTIVE IA UNIVERSITATEA CRAIOVA

ansam-
au obținut rezultate

acei ași lucru se poate 
însă, despre secțiile de 
(băieți și fete), hand-

Clubul sportiv Universita
tea Craiova și-a făcut tot 
mai mult simțită prezența 
în activitatea competițională 
a județului Dolj și chiar a 
țării. Din 1968 și pînă in 
prezent secțiile de judo, vo
lei băieți, baschet fete și 
handbal au înregistrat unele 
rezultate meritorii, care jus
tifică într-o bună. măsură 
crearea acestei unități de 
performanță.

Seoțînd în relief rezultatele 
sportive ale universitarilor 
craiovem, conferința clubu
lui a adus în prim plan și 
unele slăbiciuni — obiective 
și mai puțin. De pildă, s a 
recunoscut faptul că între 
școlile din municipiul Craio
va și club nu există statorni
cită o legătură care să favo
rizeze trecerea unor elemente 
de perspectivă, încă de pe 
băneile școlii, in secțiile spor
tive ale Universității. Aici rezi- 
dă și sărăcia de cadre, necesare 
împrospătări! echipelor și e- 
liminării „senatorismului“ u- 
nor jucători. Sportivii clubu
lui duc apoi lipsa unor te
renuri. și săli de pregătire 
pentru perioada de iarnă.

în planul de măsuri preco
nizat pentru perioada 1971— 
1975 sînt cuprinse cîteva o 
biective demne de reținut, 
printre care: consolidarea
actualelor secții de perfor
manță, a centrelor de copii și 
juniori, instituirea „Cupei U- 
niversității" și a altor com
petiții cu caracter de masă, 
cu scopul atragerii a cel puțin 
80"i'o dintre studenți pe te
renurile de sport. Un plan 
special de acțiuni a fost ela
borat în vederea organizării 
unor concursuri și competiții 
in cinstea semicentenarului 
Partidului,

în cuvîntul său, tov. A. 
Brindușe, președintele CJEFS 
Dolj a ținut să asigure că va 
fi acordat un sprijin mai 
substanțial necesar dezvol
tării acestui club studențesc, 

în încheierea lucrărilor a- 
dunării a fost desemnat noul 
consiliu de conducere al 
clubului Universitatea Cra
iova. Ca președinte va func
ționa conf. univ. Tiberiu Ni
cola, prorector al Universi
tății, iar ca secretar, prof. 
Ion Dobrlțoiu.

Glieorghe DINU

La Constanța

SPORTIVĂ - FARUL,

DERBY DE MARE

Cu prof.

CURSUL 
DE

Al. Popescu despre:

DE ANTRENORI 
LA ANKARA

SPECTACOL
Ne-a vizitat la redacție 

fostul internațional Ion Di- 
nescu, actualmente un apre
ciat arbitru divizionar. Ne-a 
vizitat cu un scop precis: 
acela de a-șl exprima sa
tisfacția pentru calitatea ri
dicată a unui meci condus 
de el in cadrul campionatu
lui national al școlarilor și 
juniorilor și de a ne ruga 
să facem public acest lucru, 
li. împlinim cu bucurie soli
citarea. redindu-i părerea a- 
supra dcrbyului seriei a 
Vl-a ; Școala sportvă Con
stanța—Farul Constanța :

„Am arbitrat o partidă de 
mare spectacol și de exce
lent nivel tehnic care mi-a 
amintit de vechile derbyuri 
Steaua—Dinamo. Ritmul
permanent susținut, acurate
țea si complexitatea execu
țiilor tehnice, folosirea în 
deplină cunoștință de cauză 
a unei game variate de sis
teme de apărare (om la om 
clasic, presing temporar și 
pe tot terenul, diferite for
me de zonă), evoluția mai 
mult decît promițătoare a 
unor juniori înalți și bine 
pregătiți fizic, toate acestea 
au fost din plin demonstra
te de tinerii baschetbaliști 
ai celor două echipe, spre 
cinstea antrenorilor lor, ma
estrul sportului Emanoil Ră- 
ducanu (Farul) și prof. Măr
țișor Bondrilă (Școala spor
tivă). în 
chilibrată 
tribuit la 
întrecerii 
teresului 
blic, format aproape în ex
clusivitate din elevi. Vic
toria a revenit Ia limită — 
77—76 — sportivilor de la 
Școala sportivă (tn primele 
două tururi succesul aparți
nuse Farului). dar laude 
pentru splendidul spectacol 
furnizat se 
formații."

Notind cu 
te aprecieri 
exprimăm speranța că ele 
vor fi cit maț des auzite, 
ceea ce ar constitui o pro
misiune pentru viitorul bas
chetului nostru de perfor
manță.

plus, evoluția e- 
a scorului a con- 
rîndu-i, la reușita 
și polarizarea in- 
numerosului pu-

cuvin ambelor

satisfacție aces- 
competente, ne

„3
® De azi pini 

slmbătă. se dispută, 
in sala Tractorul 
din Brașov, UN 
TURNEU INTERNA
TIONAL DE BAS
CHET FEMININ ia 
care Iau parte echi- 
peee Ț.S.K.A. SEP- 
TEMBRISKO ZNA- 
ME SOFIA, SPAR- 
TAKUS BUDA
PESTA, voința 
BRAȘOV și VOINȚA 
BUCUREȘTI. Com
petiția se desfășoa
ră sistem turneu. I

„Al treilea" sport al 
importante, principalul fiind

Turciei—-ca popularitate — are obiective
calificarea pentru C. E.

Zilele trecute s-a înapoiat 
federal prof. ALEXANDRU 
vitat de federația turcă de 
un ciclu de lecții teoretice Ia un curs de perfecționare 
a antrenorilor divizionari A și B. în legătură cu a- 
ccastă acțiune, i-am adresat prof. Popescu cîteva în
trebări, la care a răspuns cu amabilitatea-! ca
racteristică : ■

de Ia Ankara antrenorul 
POPESCU, care fusese in- 
specialitate pentru a (ine

Vă rugăm să ne spuneți 
au partici- 
fost subiec- 
predate de

cîți antrenori 
pat și care au 
tele lecțiilor 
dv ?

— La curs au
52 de antrenori, cărora îe-am 
expus lecții privind probleme 
de metodică, metodele moder
ne ale pregătirii fizice, des
pre tactica colectivă, îndru
mări asupra celor ce trebuie 
să facă antrenorul înaintea, 
în cursul și după desfășu
rarea unui meci, problema 
bioritmurilor în baschet, me
toda de înregistrare dinamică 
a acțiunilor.

— Ce considerați că a 
stîrnlt un interes deose
bit ?

— Expunerile privind pre
gătirea fizică, sfaturile pen
tru antrenori șj problema 
bioritmurilor.

— Puteți să 
ceva despre 
importante ale 
tivei masculine 
a Turciei ?

— Bineînțeles. Cel mai im
portant țel este calificarea 
pentru campionatul european 
din R. F. a Germaniei, 
derația turcă privește 
toată atenția turneul de 
lificare de la Izmir, unde 
lua parte, în afara echipei 
țării gazdă, selecționatele Iu
goslaviei, Austriei, Finlandei 
și R.A-U. Cum unul din pri
mele două locuri, care aduc 
calificarea, este „arvunit" de 
deținătoarea titlului mondial, 
Iugoslavia (în mod nor
mal nu poate pierde primul

luat parte

ne spuneți 
obiectivele 
reprezenta- 
de baschet

Fe- 
cu 

ca
va r

secunde"

ca celălalt să 
disputa dintre 
Turciei. Fin-

loc), rămine 
fie decis de 
selecționatele 
landei și Austriei, între care 
există un evident echilibru 
de valoare. Or. diriguitorii 
baschetului turc sînt con- 
știenți de acest lucru și, ca 
atare, au luat măsuri încă 
de pe acum, prin organiza
rea, la Izmir, a unui canto
nament în care se lucrează 
pentru îmbunătățirea pregă
tirii fizice. în continuare, 
baschetbaliștii turci vor lua 
parte Ia campionatul bal
canic, campionatul european 
(dacă se vor califica) și la 
Jocurile Mediteraneene.

încheiere, vă ru
ne spuneți ceva 

campionatul Tur-

- In 
găm să 
despre 
ciei.
— Fiind

popularitate,
al treilea sport, 

ca popularitate, al acestei 
țări (după lupte și fotbal), 
baschetul atrage mii de spec
tatori Ia întîlnirile campio
natului național. La Ankara, 
de pildă, asistă 6—7000 de 
spectatori, pasionați și corecți 
susținători ai echipelor favo
rite. După ultima etapă. în 
fruntea clasamentului divi
ziei A se află Teknik Univer- 
s.vtăt Istanbul, urmată de 
Galatasaray Istanbul care a 
fost eliminată de Steaua în 
Cupa cupelor.

Rubrica redactata de
D. STANCUIESCU

SESIUNE

• Colegiul central 
al arbitrilor a dele
gat cavalerii fluie
rului pentru turne
ele divizionare de la 
Oradea șt Gatațl.

Este vorba de : D. 
Chiiiac, C, Negule- 
scu, V. Stlnghe I. 
Dinescu, D. Crăciun, 
G. Mahler, V Chlo- 
reanu, A. Ivan, Gh. 
Ionescu, I. Krasz- 
nai, la Oradea, G. 
Chlraleu, M. Rizea, 
A. Atanasescu, Em. 
Niculescu, D. Go
nea, I. Petruțiu, E. 
Hottya, I Szabo, 
Fr. Took, I. Mihăes- 
cu, M. Ald<_a șl st. 
Grecu, la Galați. 
După cum am mai 
n nunțat, turneele 
vor avea loc între 
19—21 februarie (ul
timul turneu al ce
lui de al doilea tur 
pentru formațiile 
feminine) și 21—23

februarie (primul 
turneu al celui de 
al treilea tur al e- 
chlpelor masculi
ne).

• Intenția clubu
lui Politehnica 
București de a or
ganiza un turneu 
internațional mascu
lin tn această lună 
nu a putut fi pusă 
in practică, deoare
ce, aproape toate 
echipele invitate au 
anunfat că sînt an
grenate în campio
nate naționale. Ca 
atare, turneul a fost 
a minat petru o dată 
mal convenabilă, ce 
va fi anunțată in 
timp util.

4

ȘTIINȚIFICE
PE TEME ALE

MEDIC1NEI SPORTIVE
Societatea de Medicină a 

Educației Fizice și Spor
tului din cadrul Uniunii 
Societăților de Științe Me
dicale — filiala București 
— organizează astăzi, 11 
februarie a.e., de ia ora 
18.30, în sala de ședințe a 
Uniunii Societăților de 
Ș'iințe medicale, din str. 
Progresului nr. 10, o se
siune de comunicări știin
țifice. Cu această ocazie 
vor fi prezentate lucrări 
avind ca teme probleme 
de excitabilitate peuro- 
museP'..ră ți cardiologie 
sporti»».



SCOPUL PROPUS A FOST REALIZAT Șl DEPĂȘIT

ÎN IARNA ACEASTA RECORD ABSOLUT 
AL TURNEELOR ÎN STRĂINĂTATE!

Ne-am amintit, zilele acestea, 
despre o critică din anii trecuți 
privind fotbalul în perioada de 
âamă. Punctul de vedere, a- 
proapa unanim, preferința mul
tor specialiști și a presei, erau 
acelea de a recomanda turnee 
de iarnă pentru cluburi în lo
cul diverselor reprezentative. 
După campionatul mondial din 
Mexic sugestia a găsit un larg 
ecou la federația de specialita
te. De altfel. F.R, Fotbal a a- 
cordat mal de mult timp clu
burilor autorizația de a angaja 
turnee și jocuri internaționale 
în țară și peste hotare, însă 
iarna trecută pregătirea echipei 
naționale a avut în mod nece
sar prioritate.

Roadele acestei cotituri, rea
lizată în ultimii 2—3 ani, se 
constată în modul cel mai efi
cient la acest început de an. 
Cluburile de fotbal și-au anga
jat multe întilniri internaționa
le prin relațiile lor, iar acolo 
unde a fost cazul, federația a 
sprijinit cu relațiile și aparatul 
ei definitivarea unor turnee în 
țările cu climă caldă. Chiar și 
cele mai importante turnee, 
cum sînt acelea întreprinse de 
către Dinamo București și Ra
pid in Peru și Brazilia au fost 
contractate de către cluburi, cu 
angajamente și semnătură pro
prie a reprezentanților lor pe 
contractele realizate cu impre
sarul organizator al turneelor. 
Alte turnee au fost încheiate 
direct cu cluburi de peste ho
tare, fie pe baza unor oferte 
venite la noi (cazul turneelor 
din Ghana, Algeria și R.A.U.) 
sau pe baza unor oferte ale 
cluburilor noastre.

Cert este că in lunile ianua
rie și februarie 1971 circulația 
echipelor românești peste ho
tare, in turnee mai mici sau 
mai mari, constituie un record 
absolut. Redacția noastră de 
fotbal a fost nevoită să des
chidă un adevărat registru în 
partidă dublă, ca în contabili
tate, pentru a ține socotelile 
plecărilor, datele jocurilor, nu
mărului de meciuri și sosiri. Așa 
s-a făcut că am ajuns la alătu
ratul tablou în care constatăm 
că nu mai puțin de 14 echipe 
de fotbal din divizia A au fost, 
se află, sau vor pleca în aceas
tă vacanță de iarnă fotbalistică, 
în străinătate. Deci, 14 divizio
nare A din totalul de 16 într-un 
număr de 15 țări, cu aproxima
tiv 242 zile de deplasare și 71 
de întilniri.

Care va fi bilanțul acestor 
întilniri 7 Este mai puțin im
portant să cunoaștem cifra vic-

CORESPONDENTĂ DIN BRAZILIA
(Urmare din pag. 1)

partidei, temperatura n-a mai 
fost atît de ridicată.

Toată echipa a dat satis
facție, dar merite deosebite 
se cuvin lui DUMITRU, NAS- 
TURESCU, CODREANU, LU- 
PESCU și R ADUCĂ NU.

Au jucat formațiile :
INTERNACIONAL : VAL- 

DIR — CLAUDIO, PONTES, 
VALMIR, VACARIA, CAR
BONE, PAULO CESAR, 
ZINHO, DIDI, CLAUDIOMI- 
>RO, DORINHO.
' RAPID : RADUCANU — 
POP, LUPESC U, NIȚA, CO- 
ÎDREA, DINU, DUMITRU, 
•NASTURESCU, MARIN STE- 
LIAN, PETREANU, CODREA- 
NU.

în vedeta cuplajului, GRE- 
MIO PORTO ALEGRE, învin- 
gătoarea echipei Dinamo, a 
întrecut pe Ț.S.K.A, SOFIA

ȘOIMII TUȘNADULUI 
TȘI IAU ZBORUL...

PE GHEAȚA

Conducerea asociației sporti
ve Șoimii din Tușnad a luat 
inițiativa de a înființa o sec
ție de patinaj viteză. Tinerii 
alergători de aici, pregătiți de 
instructorul voluntar Nicolae 
Toth, asistent la policlinica din 
localitate, au și participat la 
primele concursuri, unde au 
avut — dacă, ținem seama de 
lipsa lor de experiență compe- 
tițională — o comportare mai 
mult decît meritorie. Direcțiu
nea stațiunii, care patronează 
asociația sportivă, a dotat sec
ția cu materialele și echipa
mentul necesar. Avînd la dis
poziție pista lacului Ciucaș, sin
gura practicabilă din toată țara, 
in ultimii ani. și continuînd să 
se antreneze cu seriozitate, vi- 
teziștii din Tușnad au toate 
șansele să progreseze mult mai 
rapid decît patinatorii de la 
alte cluburi și asociații spor
tive. Așadar, așteptăm de la 
Șoimii Tușnaduiui. recorduri de 
zbor... pe patine. (Tr. I.)

PRODUCȚIA DE IARNĂ 
A NATAȚIEI TIMIȘORENE

Amatorii de înot din orașul 
de pe malurile Begăi nu mai 
au de ce să se plingă. Dacă pină 
nu de multă vreme sute de 
sportivi se mulțumeau să se 
mențină în formă într-un mic 
bazin — nepăstrat în exclusivi
tate pentru sportul de perfor
manță — acum bazinul acoperit

Spania sau Aus

EVIDENȚA TURNEELOR

Echipa Tara Perioada 
de iarnă

Număr 
de jocuri

DINAMO Peru, Brazilia (11.1—15.11) 7—8

RAPID Brazilia, eventual (23.1—25.11) 6—7

tria

PETROLUL Grecia 
Algeria

(20.XII—6.1)
(21.11 ?)

5
3

STEAUA Liban, Iran (9—21.11) 6

U.T.A. Grecia (7—28.11) 4

POLITEHNICA Ghana, (21.1—1.11) 3
IAȘI R.A.U. (16.11—3.111) 4

S. C. BACAU Liban (1—15.11) 5

C.F.R. Iugoslavia (21—28.11) 2—3
TIMIȘOARA

PROGRESUL Liban (15.11—22.11) 3

F. C. ARGEȘ R.F.G. (14—24.XII) 2
K.D.G. (22.11—3.III) 3

JIUL R.D.G. (28.11—3.III) 3

STEAGUL ROȘU Grecia (26.1—12.11) 5

„U“ CLUJ Albania (6—21.11) 5

UNIVERSITA- R.D.G. (eventual o
TEA CRAIOVA 27.II—3.111)

toriilor obținute, deși succesele 
interesează pe cei ce iubesc 
fotbalul. De cea mai mare im
portanță va fi ciștlgul pe care 
echipele noastre îl vor avea 
pentru pregătirea jucătorilor, 
pentru îmbogățirea cunoștințe
lor și orizontului lor. Din a- 
cest punct de vedere, turneele 
din Brazilia au o importantă 
excepțională, pentru că se rea
lizează fără să coste măcar un 
leu valută o experiență inega
labilă, aceea a contactului cu 
țara campionilor mondiali ’70. La 
fața locului, acolo unde manie
ra de a juca nu se împarte pe 
categorii de echipe ; acolo unde 
tehnica abilă a fotbalului se 
realizează la nivel de masă; 
acolo unde stadioanele și ane- 

cu 2—1. Meciul s-a încheiat 
tîrziu, după ora 12 noaptea 
(ora locală), astfel ineît el a 
fost urmărit de către Jucă
torii Rapidului la televizorul 
instalat în holul hotelului. 
Evoluția lui Gremio, clasată 
pe locul 2 (după Internacio- 
nal) în campionatul statului 
Rio Grande do Sul, a fost 
urmărită cu creionul în mină 
de către antrenori, cunoscut 
fiind faptul că această echipă 
va fi opusă Rapidului joi 
seara, tot în cadrul „patrula
terului" de la Porto Alegre.

Avtndu-1, de data aceasta, 
în mod sigur, și pe Neagu în 
formație, rapidiștii speră din 
nou într-o comportare fru
moasă și rezultat bun. Este 
și cazul, pentru a ne putea 
referi la o reabilitare totală 
a echipei Rapid, după startul 
atît de nesatisfăcător de la 
Sao Paulo.

de la asociația sportivă Indus
tria linii le stă la dispoziție. 
Și nu numai lor. Buni gospo
dari, prevăzători, diriguitorii a- 
sociației s-au gindit și la viitor. 
In consecință, ei și-au asigurat 
un număr suficient de instruc
tori pentru a se ocupa de în
cepători (copii intre 5 și 12 
ani) care, intr-un ciclu de 21 
de ședințe urmează să deprin
dă alfabetul înotului. De aceea 
ia bazin. în aceste zile, activi
tatea este susținută, printre 
promotori numărindu-se in

structorii : Al. Cinteanu, M. 
Reuter, A. Roth. A. Bernstein 
etc. Promovarea scurtului curs 
de natație se face pe baza unui 
examen la care sînt invitați să 
asiste și părinții copiilor... fără 
vot consultativ. Cei care do
vedesc aptitudini sînt trecut! 
Ia alfi instructori, pentru per
fecționare în natație sau polo. 
Noi „examene de admitere” sint 
așteptate de copiii timișoreni 
ca și de cei 12 instructori de 
care beneficiază asociația la ora 
actuală. După cum se speră, 
producția va fi rodnică...

C. CREȚU — coresp.

UNA DINTRE CELE MAI 
ATRĂGĂTOARE FIRME 

CLUJENE

Ultima firmă fluorescentă 
aprinsă in peisajul comercial 
al Clujului a produs zecilor 
de mii de copii și adolescenți 
ai orașului o imensă bucurie. 
De ce ? Pentru că ea indică 
primul magazin cu materiale 
sportive destinate, exclusiv, a- 
cestor vîrste. Grăbindu-ne. 

împreună cu primii ei vizi
tatori, să înregistrăm gama 
exponatelor, am reținut din 
bogatul sortiment, punctele de 
atracție ale micilor cumpără
tori : costumele de gimnasti
că, cxtensoarele, mingi pen
tru toate jocurile, patinele pe 
rotile, tablele de șah etc. Op
timist, în ciuda iernii care 
ne-a părăsit, așteptînd parcă 
o ultimă zăpadă, responsa
bilul magazinului oferă și la 
capitolul sporturilor de sezon 
toate cele necesare : schiuri, 
bocanci, hanorace, scurte de 
blană pentru excursii, patine, 
ghete, săniuțe ș. a. Totodată, 
această unitate a început să 
expună și articole pentru se
zonul cald, cum ar fi : ma
teriale de camping și plajă, 
jocuri distractive pentru orele 
de cabană etc. Plasat față în 
față de omonimul lui pen
tru adulțî, magazinul de ma

xele pentru practicarea fotbalu
lui au ajuns la un nivel care 
întrece Anglia și Italia ; acolo

DOBRIN OFERĂ NOI SPERANȚE...
Am găsit acum vreo lună, la 

Băile Herculane, un Dobrin așa 
cum poate nu ne-am fi așteptat. 
„Păcatele" lui Dobrin la acel 
început de pregătire erau : ci
tea. pină aproape de 2 noaptea; 
„se comporta chiar prea cumin
te” (Ozon)... Aceste informații 
și altele în același sens ne-au 
stîrnit curiozitatea.

— Am auzit despre un anu
me pariu încheiat între tine și 
Pigulea, l-am interpelat pe Do
brin.

— .. .Hm, nimic deosebit. Am 
făcut pariu cu Marcel că nu 
mai beau pină in vară. Iar el 
a promis că se lasă de fumat. 
De fapt, eu i-am propus să fa
cem legămîntul.

— De ce numai pină la vară?
— Nu știu, poate doar așa...

Duminică dimineața

CIBlIIIH AlibiIRIIIH MltlIH»! I
In zilele următoare, arbitrii 

divizionari A și B se vor intîlni 
la București pentru a efectua 
obișnuitul control medical di
naintea reluării activității și, în 
al doilea rînd, pentru a partici
pa la consfătuirea organizată de 
Colegiul central al arbitrilor, in 
dimineața zilei de 14 februarie 
(numai cavalerii fluierului din 
primul eșalon).

Consfătuirea va fi programa
tă în sala de la Complexul 
sportiv „23 August", și ea va 
avea ca principal punct pe or- 

teriale sportive pentru copii 
și adolescenți (din bd. Dr. 
Petru Groza), intregește un 
mic ansamblu comercial spor
tiv, pe care I-am dori per
manent și cit mai bine apro
vizionat cu materiale sportive 
diverse, de calitate, precum și... 
asaltat de tinerii cumpără
tori.
Gabriela ROMAN — coresp.

„RALIUL RACHETEI CUTE
ZĂTORII", LA PLOIEȘTI

In cadrul acțiunii zilelor 
„RACHETEI CUTEZĂTORI
LOR”, Consiliul județean Pra
hova al organizației pionieri
lor. în colaborare cu redacția 
revistei „Cutezătorii" și cu spri
jinul filialei din Ploiești a 
A.C.R., a organizat recent in 
piața „16 Februarie” din Plo
iești, un concurs de carturi 
pentru viteză și îndemînare, 
intitulat „RALIUL RACHE

TEI CUTEZĂTORII". La start 
au fost prezenți 32 de mici 
piloți din Băicoi, Cîmpina, 
Mizil, Ploiești, Sinaia. Iată 

primii trei clasați la cele două 
categorii de concurs : 50 cmc 
(1500 m—23 concurenți) 1. A- 
DRIAN DINU (Ploiești 1 34,9;
2. Sorin Pitiș (Sinaia) 1:37,2;
3. Liviu Mircescu (Băicoi) 
1:38,7. La această probă a 

Un tren (s-ar părea nesfirșit) de săniuțe la bariera... startului Foto : C. ALEXA

unde se poate învăța cum se 
iubește cu adevărat fotbalul 
(cu aportul și chiar sacrifi
ciile suporterilor) : acolo unde, 
dacă marii specialiști, antrenori 
și jucători nu au ajuns, nu vor 
putea spune vreodată că profe- 

-siunea, pasiunea sau credința 
lor pentru fotbal au fost împli
nite.

Iată de ce, și aici atingem 
un al doilea aspect al proble
mei. indiferent dacă după tur
neele îndepărtate, lungi, greu 
aclimalizabile, din America de 
Sud, Dinamo și Rapid se vor 
resimți in returul campionatu
lui, NU VOR PUTEA PIERDE 
PE MĂSURA CÎȘTIGULUI 
OBȚINUT PENTRU ECHIPA 
ȘI JUCĂTORI, CU EFECTE IN 
VIITORUL APROPIAT.

Tn general, putem afirma 
fără teamă de a greși că actua
la circulație a echipelor noastre 
divizionare de fotbal va fi în 
general un ciștig, indiferent de 
valoarea partenerilor. In anul 
1971, in orice parte a continen
telor. eu fotbal mai mult sau 
mai puțin dezvoltat, deci ÎN 
DEPLASARE, orice adversar 
mic devine MARE, orice expe
riență este sigur un ciștig.

După cite cunoaștem F.R. 
Fotbal va susține pe viitor și 
mai larg această cale a rela
țiilor și turneelor internaționale, 
de contacte și soluționări intre 
cluburi, cu definitivarea con
tractelor, semnate de imputer- 
nicițij cluburilor, la comisia de 
impresariat care a iuat ființă în 
cadrul C.N.E.F.S.

Turneele și intilnirile inter
naționale sint, cu condiția unor 
realizări inteligente, prompte și 
favorabile, mijloace certe de 
sporire a veniturilor cluburilor, 
chiar și valutare, care oferă 
posibilitatea de a realiza pro
gres tehnic și orizont solid in 
fotbal, fără cheltuieli, chiar cu 
venituri, dacă gospodărirea este 
competentă și eficace.

I. MITROFAN

Nici nu știți cit de important 
este pentru mine... Tot cam 
așa s-a intîmplat și in 1966 
și-n ’67, cînd am ieșit cel mai 
bun fotbalist al anului

— Cu tine în formă deplină, 
F.C. Argeș ar putea termina în 
plutonul fruntaș, iar echipa na
țională. ..

— Cu echipa națională e alt
ceva, nu depinde numai de 
mine, dar la Pitești vreau să 
demonstrez tuturor —suporteri
lor în primul rînd— că țin ia 
ei, că doresc să joc din nou 
bine, chiar și numai pentru ei... 
Nici n-aș fi meritat să ies, anul 
trecut, printre primii fotbaliști, 
Stăteam toată ziua numai prin 
restaurante... Pentru mine, „că
derea” mai accentuată a început

dinea de zi informarea tov. 
Vladimir Grosu, membru al Co
legiului, asupra arbitrajelor 
prestate în turul campionatului 
1970-71,

Antrenorul emerit Emerich 
Vogi va vorbi apoi despre „re
lația joc-arbitraj", prof. Elias 
Baruch va prezenta referatul 
„Pregătirea fizică a arbitrului 
(importanță, metode)", consfă
tuirea incheindu-se cu îndrumă
rile tehnico-administrative, date 
de președintele Colegiului cen
tral al arbitrilor, George N. 
Gherghe.

concurat și pioniera Aurelia 
Drăcea (Sinaia), care s-a cla
sat pe locul al șaselea ; 68 
cmc (1500 m) : 1. GH. STANI
CA 1:40,2 ; 2. Tudor Stoicescu 
1:40,3; 3. Narcis Stoica 1:43,1 
(toți din Cîmpina). Numeroase 
premii în echipament sportiv 
și obiecte de uz școlar, pe 
lingă diplome, au răsplătit e- 
forturile competitorilor. Cu a- 
cest prilej, redacția revistei 
„CUTEZĂTORII" a mai înmî- 
nat următoarele premii : o 
motocicletă Mnbra, elevului 
Dănuț Radu (Ploiești), premiu 
excepțional atribuit la con
cursul „REVELIONUL RACHE
TEI” ; o bicicletă semieurse, 
elevului Ovidiu Stoicescu (Plo
iești), premiu atribuit la con
cursul „POLICROM ’70“ și un 
ceas de mină, elevului Florin 
Ticoie (Ploiești), pentru cea 
mai bună poezie (Munții Apu
seni), în cadrul concursului 
„EXPEDIȚIILE CUTEZĂTORI
LOR".
M. BEDROSIAN — coresp.

OLIMPIADA ALBĂ DE PE 
OBCINILE MESTECĂNI- 

ȘULUI

Centrul acestei interesante 
acțiuni a fost orașul Vatra 
Dornei. la care s-au adăugat 
și „faldurile" înzăpezite ale 
Mestecănișului. Și-au dat întil-

PE AGENDA ACTUALITĂȚII

UNIVERSITATEA CRAIOVA
JOACĂ AZI IN CAPITALA

In cadru! pregătirilor pen
tru noul sezon. Universitatea 
Craiova va evodua azi în Ca
pitală în compania Sportului 
studențesc. Meciul va avea 
loc pe stadionul Ciulești, cu 
începere de la ora 15.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU—ANTRENOR LA T.M.B.
Zilele trecute ne-a vizitat la re

dacție fostul jucător al Progre
sului, AL Constan tin eseu, care 
antrenase în sezonul trecut echi
pa Chimia Rm. Vîlcea. El ne-a 
informat că nu se mai ocupă de 
pregătirea acestei formații.

— Nu mai sint antrenor la Vtl- 
cea. Am revenit in București, 
lîngă familie. Mi s-a oferit con
ducerea echipei T.M.B. — fostă 
Sportul muncitoresc. Este vorba 
de un lot tînăr, care promite 
foarte mult. Sper să ne afirmăm 
împreună.

— Adică, te gîndești la divizia 
B ?

— în retur, avem un program 
destul de favorabil. Cu principa
lele pretendente, F.C. Caracal și 
Chimia Rm. Vîlcea, vom juca la 
București. Așa că... nu se știi. 
Oricum, In toamnă vom porni 
liot&rlțj pentru obținerea unui loc 
în divizia secundă. Condițiile de 
care dispunem ne obligă...

după plecarea lui Teașcă de la 
noi.

— Cum te împaci cu Ozon ?
— Vreau să-mi văd de trea

bă. să nu mă mai amestec 
unde nu-mi fierbe oala. înain
te aveam impresia — sau mai 
curînd mi se sugera de către 
diverși „binevoitori" — că x 
sau y îmi vor răul. De aceea, 
am greșit în relațiile cu o par
te dintre antrenori sau zia
riști. ..

— Aici, în stațiune, e mai 
ușor, antrenorii sînt cu ochii 
pe tine, dar la Pitești, Dobri- 
ne ? Acolo o iei tu parcă mai 
ușor razna...

— Nu-i adevărat, acasă e mai 
simplu de dus viață sportivă. 
Acolo este .și soția, care_ sțre 
grijă de asta, este și Dănuț, 
care-mi fură aproape tot tirdpul 
liber.

.. .După o Iutfă” îîitr-o con
vorbire cu Ozon.

— Și despre Dobrin, ce ne 
puteți spune ?

— S-a integrat, treptat-frep- 
tat, in efortul general al echi
pei și, ei bine... s-a pregătit 
in iarna asta ca niciodată. Nu 
știu ce-i cu cl ! Numai de l-ar 
tine...

Dumitru GRAUR

Rețineți ciad: un.tn.0M
Obișnuiți cu inițialele, în 

prezentarea diferitelor între
prinderi și instituții, desigur că 
nu ne-am fi oprit asupra celor

nire pe aceste terenuri de în
trecere 235 de elevi din școli
le județului Suceava, pentru 
stabilirea intîietății la schi 
(l'ond și probe alpine), patinaj 
și săniuțe. Competiția a cu
noscut o reușită deplină, tine
rii concurenți din Cimpulung, 
Vatra Dornei, Rădăuți. Mol- 
dovița. Suceava. Vama, Litcni 
sau Boroaia căutînd a se im
pune cu entuziasmul specific 
vîrstei. Caracteristica generală: 
atracția deosebită către săniuș 
(peste 100 de participant). în
trecere pentru care organizato
rii au amenajat in mod special 
o variantă veche a șoselei ce 
străbate vîrful Mestecăniș, lun
gă de 1000 m, cu un mare grad 
de dificultate prin virajele sale 
și diferența de nivel. Și acum 
să aflăm ciștigătorii acestui con
curs intr-adevăr de masă : 
schi fond (3 km fete) ; FLOA
REA CHIRILUȘ (Vatra Dor
nei) ; fond (5 km băieți) : PE
TRU CHIRILUȘ (V. Dornei) ; 
slalom si coborîre băieți : TI- 
BERIU NUȚU (V. Dornei); sla
lom șî coborîre fete : ELENA 
BOIARINOV (V. Dornei) ; pa
tinaj fete : EMILIA DANICEA- 
NU (Cimpulung) ; patinaj bă
ieți : ILIE ANTENIE (Rădăuți); 
săniuțe băieți : NELU MIHAI- 
LIUC (Moldovița) și săniuțe 
fete : DOCHIȚA ANGHELUȘ 
(Liteni).

G. ALEXA — coresp.

Stadionul Progresul, din 
str. dr. Staicovici, va găzdui 
un cuplaj. In meciul vedetă, 
de la ora 15, divizionara A, 
Progresul va primi replica 
formației T.M.B. (fost Spor
tul muncitoresc).

Corespondentul nostru din Hm. 
Vîlcea, P. Giornoiu, ne-a tran
smis că de pregătirile echipei 
Chimia se ocupă tn prezent, antre
norul Petre Stăniță.

COMPETIȚIE DE MINI-FOTBAL LA CONSTANȚA
In fața unui public entuziast, 

in zilele de 5, 7 și S februarie 
s-a desfășurat in Sala sportu
rilor din Constanța competiția 
de mini-fotbal, dotată cu „Cupa 
semicentenarului". Intilnirile au 
dat loc la dispute spectaculoa
se, detașindu-se jucătorii eu o 
bună tehnică bndividuală. O 
vervă deosebită a arătat Kallo, 
care prin cele 3 goluri înscrise 
în 3 întilniri, a devenit golge- 
terul competiției. El e talonat 
de Manea (Portul) cu S goluri I 
Ua sfîrșitul întrecerii, pe primul 
loc s-a clasat Portul I. Clasa-

0 NOUĂ ETAPĂ 
ÎN „CUPA SILVIU 

PLOEȘTEANU"
Azi, la Făgăraș, Zărnești, Ora

șul Victoria șl Brașov sînt pro
gramate jocurile celei de-a doua 
etape a competiției dotată cu 
„Cupa Silviu Ploeșteanu". Seria 
I : Chimia Or. Victoria — stea
gul roșu tineret, Carpați Bra
șov — Tractorul Brașov ; seria 
a II-a : Torpedo Zărnești — Me- 
trom Brașov, Chimia Făgăraș — 
Colorom Codlea.

C. GRUIA — coresp.

MECIURI
CARANSEBEȘ, 10 (prin tele

fon). — Echipele divizionare A, 
C,F,R, ȚHhlSOARA .șl JIUL PE
TROȘANI au evoluat marți sl 
miercuri în localitate, susțlnind 
jocuri de verificare in compania 
formației locale, C. F. R. Fero
viarii ' timișoreni au învins cu 
4—1 (2—0), prin punctele înscrise 
de Nestorovlcl, Bojin. Floareș. 
Seceleanu, respectiv Novacovici 
(din 11 m).

A doua Zt, JIUL a întrecut pe 
C F.R. CARANSEBEȘ cu 3-0, 
prin golurile înscrise de Ion

7 (a se citi : șapte) de mai sus. 
mai ales că orice cititor, prin- 
tr-o simplă răsfoire a cărții de 
telefon, ne-ar putea pune la 
dispoziție titulaturi și mai bi
zare. dacă ele n-ar reprezenta 
NUMELE UNEI ECHIPE DE 
FOTBAL. Nu exagerăm citași 
de puțin : există la noi o echi
pă. în categoria „Onoare”, care 
din toate numele posibile, s-a 
simțit atrasă de acesta : 
U.R E.M.O.A.S. Și pe acesta l-a 
ales, solicitînd să fie trecut în 
evidenta forurilor sportive și 
primind cuvenita aprobare. Săp- 
tămina trecută, U.R.E.M.O.A.S. 
a și susținut, de altfel, un 
meci de verificare cu Progre
sul, pierZind cu 5—0. poate și 
clin cauza lipsei de încurajare 
din partea suporterilor ei, 
puși la grea încercare atunci 
cînd au vrut să strige : ..Haide 
U R.E.M.O.A.S. !“ (Mai ales acei 
care n-au avut. Ia ei carnetele 
în care iși notaseră cu grijă 
numele echipei).

Desigur, fiecare părinte are 
dreptul, direct sau prin inter
mediul nașului, să dea copilu
lui său numele pe care îl vnea. 
Am cunoscut pe cineva care 
se numea Napoleon Popescu. 
Recent, după cum s-a arătat 
în coloanele noastre, un mate 
admirator al tenisului, a dat 
copilului său numele ele Pa- 
vel-Nicușor-Viorel-Năstase-Ți- 

riac. Oamenii, în general, do
vedesc multă fantezie in ase
menea ocazii. Dar. credem, li
mitele ei sînt depășite, ajun- 
gindu-se în alte domenii, al 
absurdului în special, atunci 
cînd unei echipe de fotbal nu

LOTO - PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE I.A CON
CURSUL PRONOEXPRES NH. t 

DIN 10. FEBRUARIE 1971
Fond general de premii : 

'2192 932 lei, din care 928 909 lei 
report.

Extragerea I : 15 44 41 0 1 30
Fond de premii : 1426131 lei. 

idin care 766 541 lei report cat. 1.
Extragerea a Il-a : 24 32 14 27 2 
Fond de premii : 766 801 lei,

din care 162 368 lei report cat. A.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
In Capitală, începlnd de vineri 

19 februarie pină la 27 martie
1971 ; in tară, începind de luni 
22 februarie pină la 27 martie
1971.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 5 FEBRUARIE 1271
Extragerea 1 : Cat. 1 : 1 va

riantă 25% a ino 000 lei și 1 va
riantă 10% a 40 000 lei ; cat. 2 :
6.90 variante a 16 365 iei ; cat. 3 :
13.90 a 8 124 lei ; cat. 4 : 20 a 5 646 
lei : cat. 5 : 89,90 a 1 256 Iei ; cat. 
6 : 260,60 a 433 lei.

Report cat. 1 : 198 992 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 1 

variantă 10% a 83 584 Iei ; cat. B : 
4.70 variante a 17 784 lei : cat. C : 
13.05 a 6 405 lei ; cat. D : 22,95 a 
3 642 lei : cat. E : 24.05 a 3 475 lei; 
cat. F : 64,30 a 1 300 lei.

Sportul studențesc
se antrenează pe... beton!

Cu gîndul la divizia ‘ A, 
Sportul studențesc se pregă
tește cu asiduitate, componen- 
ții echipei făcînd toate efor
turile pentru a îmbina obli
gațiile școlare cu timpul de
dicat antrenamentelor.

In imaginea de mai sus, 
realizată de fotoreporterul no
stru Vasile Bageac. găsim câți
va dintre jucătorii Sportului 
studențesc — împreună cu an
trenorul Motroc — la o 
„ședință" de individualizare, 
desfășurată pe... terenul de 
beton al echipei de baschet 1 

meniul arată astfel'■ 1. Portul I; 
2. Farul I1 3. Farul tineret;
4. Electrica I; s. Parul U: fi- 
Portul II; 7. Electrica II 9i 3. 
Petrolul Constanta.

N. ENACHE, coresp.

TURNEUL ECHIPEI
SPIJHT CLUB BACĂU 

ÎN LIBAN
După cum am anunțat. 

Sport Club Bacău efectuează 
un turneu în Liban. Iată re
zultatele obținute pină în pre
zent :

• Sport Club — Sagessa 
2—0 (1—0). Golurile au fost 
realizate «ie Deinbrovschî și 
Băluță ; • Sport Club — Ta- 
damon 2—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Dembrovschi și Bă
luță ; • Sport Club — Ho- 
menmen 4—0 (2—0). Au în
scris : Dembrovschi, Băluță. 
Catargiu și Volmer.

Băcăuanii vor mai susține 
trei partide.

AMICALE
Constantin in min. 10, 67 ji. Sf 
(M. Matașeu- coresp.). > ș

Pe stadionul «In str. drir SUil*4 ă 
couici s-a desfășurat ieri un 
cupla) fotbalistic. In deschidere, 
PROGRESUL T1NERET.RKT.ERVE 
—S.N. OLTENIȚA 2-1 (1—5). In 
meci vedetă. FLACARA ROȘIE— 
DUNĂREA GIURGIU 1—1 (l-l) 
(FI. S.).

ieri Za Brăila, în meci de ve
rificare: PROGRESUL-F’OLITER- 
NICA GALAȚI 1-0 (0-0).
(I Baltag-coresp.).

i se găsește alt nume decît 
acela de (numai să nu incurcătn 
inițialele) : U.R.E.M.O.A.S.

Și nu este singurul exemplu 
de acest fel. Formația Sportul 
muncitoresc, din divizia C. a 
renunțat cu ușurință la acest 
nume care începuse să fie cu
noscut de iubitorii de fotbal, 
pentru a apela și ea la niște 
inițiale (e drept, mai puține) : 
T.M.B. De asemenea, sintem 
informați că echipa Progresul 
Corabia, într-un moment de 
mare inspirație, și-a schimbat 
numele in... F.Z. Corabia.

Motivarea : așa se numesc 
întreprinderile pe lingă care 
funcționează respectivele echi
pe. De altfel, dacă ați crezut, 
măcar un singur moment, că 
F.C. Caracal (o altă echipă 
din divizia C) înseamnă Fotbal 
Club Caracal, v-ați înșelat în 
mod ne perm is. Este vorba de 
Fabrica de conserve Caracal.

Credem că legătura dintre o 
echipă de fotbal și întreprinde
rea care o susține nu se reali
zează prin adoptarea unor titu
laturi nefirești, neatrăgătoare 
în primul rînd. iar unele din 
ele direct ridicole.

Mergtndu-se pe linia aceasta, 
intr-o zi ne vom intîlni cu o 
formație de fotbal care se va 
numi Ștefan P. Dragomirescu 
sau Ilie Prisăcaru, după numele 
directorului general sau al con
tabilului șef, care susține acti
vitatea sportivă din întreprin
dere.

Te pomenești că le-am dat 
o idee ?

Jack BERARIU

Ambele extrageri : Cat. Z :
1583,15 variante a 100 iei.

Ciștigul de 100 000 lei de la ca
tegoria 1 a fost obținut de FU- 
GACIU VICTOR din Brașov. Iar 
ciștigul dc 83 584 lei de la ca
tegoria A a fost obținut de MUN- 
TEANU ȘTEFAN din București.

V-AȚI PROCURAT BILETELE 
LA I.OTO >

In fiecare săptămînă la Loto 
se atribuie numeroase cîștigufi 
în bani și autoturisme.

Printre ultimii cîștigători în 
bani se mai află șl următorii:: 
Romulus Anastasiu din Ploiești 
— 95 880 lei ; Lăculeanu Florea 
din București — 84 S52 lei : Doi- 
cescu Mircea din Focșani — 83 871 
lei ; Gheorghită Iancu din Con
stanța — 78 701 lei ș.a.

Pentru a putea participa la 
tragerea Loto de miine care vă 
oferă posibilitatea obținerii unor 
ciștigurl in bani sau in auto
turisme Ia alegere, vă amintim 
că numai astăzi puteți să vă 
procurați biletele.

Tragerea Loto de vineri, 12 fe
bruarie 1971. va fi televizată di
rect din Studioul de Televiziu
ne. cu începere de la ora 19.io.

Tragerea va fi transmisă și 
prin radio (programul I) în 
jurul orei 19,15.



JUCÎND MULT SUB VALOAREA REALA

Penicilina lași a pierdut
primul meci cu Dinamo Moscova

in lume
iiiininiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitnniniiiiiiiiiiiiiiininiînnmnmiiiniiniiiiiiiniiniiiniiiiiiiimimmmmnnun

IAȘI, 10 (prin telefon de la 
trimisul nostru)

Așteptat cu mult interes de 
către ieșeni, primul joc din 
cadrul sferturilor de finală ale 
C.C.E. la volei feminin, dintre 
Penicilina Iași și Dinamo Mos
cova, desfășurat în sala Voința 
din localitate, nu a corespuns 
așteptărilor și nu a satisfăcut 
pe numeroșii suporteri ai Peni
cilinei, care au umplut pînă la 
refuz sala și străzile din îm-

prejurimile ei. Aceasta datorită 
evoluției sub nivelul potenția
lului real al campioanelor noas
tre.

Jocul a debutat în nota de 
superioritate' a moscovitelor 
care au profitat de momentele 
de derută ale gazdelor, intrate 
în teren cu un inexplicabil 
trac și incapabile să lege jocul. 
Astfel, Dinamo se distanțează 
din start (6—0, 8—2), dar, în 
continuare, forțele se echilibrea-

TURNEUL INTERNATIONAL
4

UNIVERSITAR DE TENIS DE MASA
(urmare din pag. II) Kunz — Waldhăusl 

de finală : Gomoskov
pe merit

întrecerilor in- 
studențești de 
sala Floreasca 

clnd sînt pro-

să termine 
învingătoare.

Consecvenți evoluției lor din 
întregul turneu, băieții no
ștri au cedat pe rînd adver
sarilor, astfel că nici unul 
dintre ei n-a intrat nici mă
car în sferturile de finală.

In sfirșit, ar fi de subliniat 
succesul reprezentanților
U.R.S.S. ca și surpriza furni
zată de cuplul austriac, Schlu
ter-Weinmann, calificat în fi
nală în dauna lui Vardanian 
și Erentuk.

Dar clou-ul 
ternaționale 
șase zile din 
va fi astăzi
gramate și finalele tuturor 
celor cinci probe individuale.

Rezultate, simplu bărbați, turul 
a! Il-Iea : Gomoskov — Kassim 
3—0, Giurgiucă'— Kunz 3—0, Ben
da — Harlap 3—0, Marosffl — 
Rainerl 3—0, Dumitriu — Hernan
dez 3—1, Schluter — Steidle 3—0, 
Vardanian — Damlanov 3—0, 
Tenczer — Simin 3—0, Strelnikov 
— Vardar 3—0, Georgiev — Ș1- 
mandan 3—2, Weinmann — Ba- 
iocchi 3—0, Doboși — Peters 3—0, 
Erentuk — Pellzzola 3—0, Szalin- 
ger — Antal 3—0, Deffner — Her-

man 3—0, 
3—0, optimi 
— Giurgiucă 3—0, Benda — Sta
rostii 3—0, Schldter — Dumitriu 
3—0, Vardanian — Tenczer 3—0, 
Strelnikov — Georgiev 3—1, Wein
mann — Doboși 3—2, (-17, 20, -18, 
16, 17), Erentuk — Szalinger 3—0. 
Kunz — Deifner 3—0, sferturi de 
finală : Gomoskov — Benda 3—1, 
Vardanian — Schlilter 3—0, Strel
nikov — Weinmann 3—0, Kunz — 
Erentuk 3—0.

Simplu femei, optimi de finală : 
Rudnova — Toma 3—0, Kim Cian 
Ai — Schmidt 3—0, Eremenko — 
Hristova 3—0, Cia Kyun Mi — 
Crișan 3—0 (8, 19, 15), Mihalca — 
Ruseva 3—1 (—14, 14. 20. 16). Asi- 
simova — Pak Iun Ok 3—0, Cia 
Van Suk — Glatzer 3—0, Pogo- 
sova — M. Korodi 3—0 ; sferturi 
de finală : Rudnova — Kim Cian 
Ai 3—0, Cia Kyun Ml — Eremenko 
3—1, Anisimova — Mihalca “ “ 
(18, 13, 16), Pogosova — Cia 
Suk 3—0.

Dublu bărbați, semifinale : 
moskov, Strelnikov (U.R.S.S.', 
Kunz, Benda (Cehoslovacia) 3—0, 
Schluter, Weinmann (Austria) — 
Vardanian, Erentuk (U.R.S.S.) 
3-1

Dublu femei, semifinale : Rud
nova, Pogosova (U.R.S.S.) — Pak 
Iun Ok, Cia Kyun Mi (R.P.D. Co
reeană) 3—1, Eremenko. Anisi
mova (U.R.S.S.) — Mihalca, Cri
șan (România) 3—1 (17, 24, -17,
18). Pentru locurile 3—4 : Mihalca, 
Crișan (România) — Pak Iun 
Ok, Cia Kyun Ml (R.P.D. Core
eană) 3—2 (-22, -18, 15, 16, 17).

ză, mai ales prin eforturile trăgă
toarei principale, Florentina Itu 
— singura care a corespuns atit 
în atac cît și la preluări (ca
pitol ca a constituit cauza prin
cipală a Insuccesului în meci). 
Ieșencele au obținut egalarea 
la 11 și apoi la 12, însă au 
pierdut în final datorită slăbi
ciunilor la preluarea serviciilor 
și paselor incorecte.

Setul următor a revenit gaz
delor, de asemenea, în final, 
cind Penicilina a avut cîteva 
acțiuni bune la fileu, iar di- 
namovistele au comis mai mul
te greșeli tehnice. Setul al 
III-Iea a debutat ca și întiiul 
cu un avantaj de partea oaspe- 
telor, mult mai bine organizate 
în teren, deosebit de eficace 
și sigure în execuții, care au 
încheiat la diferență mare dis
puta. în setul al IV-Iea jocul 
a fost echilibrat pină la scorul 
de 12—12, apoi ieșencele au 
preluat conducerea : 14—13,
dar, aceleași cauze amintite, 
au dus la pierderea lui și cu 
aceasta a meciului. Așadar, Pe
nicilina cedează acest joc cu 
1—3 (—13, 12, —4, —14). Arbi
trii Lajos Joszef și Zoltan 
Juhasz (Ungaria) au condus 
bine această întîlnire.

Aurelian BREBEANU

3—0 
Van

Go- 
) -

MICRO-INTERVIU

PAREREA LUI DRON
Năstase poate să-l învingă și pe Rod Laver...

din Italia 
anunțat, a

SĂPTĂMINA PREOLIMPICĂ DE LA SAPPORO
• SCHIORII
ÎNVINGĂTOR

SAPPORO, 10

SOVIETICI DOMINĂ

LA COMBINATA

(Agerpres).
— Schiorii sovietici au domi
nat proba de 15 km fond din 
cadrul „Săptămînii preolim- 
pice“ a sporturilor de iarnă. 
Primul loc a fost ocupat de 
Fedor Siniasev în 45:16,41. 
A urmat la 17.42, Iuri Sko- 
bov- Pe locul trei s-a clasat 
Gerhard Grimmer (R.D. Ger
mană), sosit cu o întîrziere 
de 21 secunde față de învin
gător. Marele favorit- al pro
bei, schiorul sovietic Vede
nin a ocupat un loc sub po
sibilitățile sale, realizînd 
timpul de 47 :10,69. Vedenin, 
campion mondial în proba, de 
30 km, nu este prezent prin
tre primii 10 clasați.

Proba de combinată nordi
că s-a încheiat cu victoria

DE
așteptată a

PROBELE DE FOND • F, KELLER, 
NORDICĂ • CONTINUĂ Ț U R N E U Lj

HOCHEI
așteptată a lui Franz Keller 
(R.F. a Germaniei) care a to
talizat 425.98 puncte. Yuji 
Katsuro (Japonia) a ocupat 
locul doi 
urmat de 
Nobutaka 
puncte. De 
de 15 km 
natei a revenit polonezului 
Gasienica în 49:33,43. Keller 
a ocupat locul cinci în 
50:36,06. El a obținut victoria 
finală, în clasamentul com
binatei nordice, datorită unei 
comportări meritorii în pro
ba de sărituri de la trambu
lină. După cum se știe, Kel
ler a cîștigat titlul olimpic 
la combinata nordică în anul 
1968.

în cel de-al doilea tur al

— 411,36 puncte, 
compatriotul său 
Sakaki — 407,78 

remarcat că proba 
din cadrul combi-

competiției de hochei pe 
gheață echipa Iugoslaviei a 
învins cu scorul de 4—2 o se
lecționată japoneză numită 
„Aii Hokkaido".

1
.•’ti’-'

ISI

HALTEROFILUL DIN URAL
Un articol transmis de agenția de presă „NovostH, in exclusivitate

pentru SPORTUL
an în 
campi- 
Uniunii 

desfă- 
Rostov 

VASILI 
pu- 

haltero- 
Ural, a 
campion 
la cate- 
mijlocie, 

un rezul- 
destul

întors de curind 
(unde, așa cum am . . 
obținut cîteva rezultate meri
torii), SEVER DRON ne-â fost 
— ca totdeauna — un simpatic 
și interesant partener de dialog 
pe teme de actualitate în spor
tul cu racheta :

— Cu ce impresii vii de Ia 
Modena?

— Foarte bune. Italienii vor 
să mărească numărul și cali
tatea turneelor lor pe teren 
acoperit, făcind un circuit „in
door" asemănător celui ameri
can. Pe lingă Modena, ar intra 
în acest circuit Roma. Milano, 
Torino, Bologna și Ancona, a- 
colo unde Ilie Năstase a cîști-

gat turneul de Ia finele anului 
trecut. Am jucat pe „uniturf", 
o suprafață de joc din material 
plastic, ideală prin calitățile ei.

— Fiindcă ai amintit de Ilie, 
ce părere ai de succesele lui 
din America ?

— Cred că rezultatele bune 
de la Omaha și Richmond se 
datorează și pauzei de recupe
rare pe care a făcut-o acasă. 
Cu forțe proaspete și cu cali
tățile sale excepționale, el este 
capabil să învingă pe oricine. 
Chiar pe Rod Laver...

— Și ce va face la Salis
bury ?

— Bineînțeles, n-aș risca un 
pronostic. Poate că după două 
mari victorii, urmează, acum la 
New York, o mică relaxare, 
care i-ar prinde bine. Apoi, sînt 
convins, va juca la mare ambi
ție turneul de la Salisbury, 
unde-și apără titlul de campion 
internațional al S.U.A. Și poate 
că va repeta victoria de anul 
trecut. De ce nu ?

— Ce perspective avem în 
„Cupa Davis" '71 ?

— Avem două tururi ușoare, 
cu Olanda și, apoi, probabil Is
rael. In continuare, ar trebui să 
intilnim, în semifinala grupei, 
echipa Iugoslaviei, care pleacă 
favorită în fața Italiei, în turul 
precedent. Franulovici și Spcar 
(Pilici răminc încă profesionist, 
anul acesta) sînt mai buni decît 
tinăra echipă italiană a lui Or
lando Sirola, noul căpitan, ori- 
cit de talentat ar fi Panatia. 
Deci, întrevăd o semifinală 
Iugoslavia - România, la Bucu
rești, și revanșa luată ! 
urmă, mai vedem...

De acord.

Cu un 
urmă, la 
onatele 
Sovietice, 
șurate la 
pe Don,
KOLOTOV 
ternicul 
fii din 
devenit 
al țării 
goria 
deși cu 
tat
modest — 
kg. încă de 
tunci, analizînd 
performanța tâ
nărului atlet, an
trenorii echi
pei reprezentati
ve l-au sfătuit pe 
Kolotov să trea
că la categoria 
semigrea.

Antrenorul său, 
Aleksandr Ciujin, 
care locuiește la 
Moscova, s-a pre
ocupat îndeaproa
pe de „soarta" 
linărului atlet. 
In întrecerile in
ternaționale din 
Japonia, Kolotov 
a fost învins și pe 
deasupra s-a ac
cidentat la mină 
După ce s-a 
sănătoșit, el 
luat parte 
campionatul 
echipe al Uniunii 
Sovietice, dar din 
nou fără succes.

Semi greul Vasili Kolotov, unul din cei 
mai reprezentativi halterofili sovietici ai 

tinerei generații
Foto : TASS

Și iată că în aprilie, pe 
podiumul din Vilnius, Vasili 
Kolotov a depășit recordul 
lui Kangasniemi, cu perfor
manța de 530,5 kg.

— Nu mă gîndeam că 
am să reușesc atît de re
pede. Nici nu mi-a venit 
să cred că am doborît re
cordul finlandezului...

— Kolotov nu-și mai amin
tește de tatăl său, care a mu
rit cind Vasili nici nu împli
nise un an. A fost crescut Și 
educat de bunicul său, pre
ședinte de colhoz în comuna 
Suhanka, regiunea Sverdlovsk. 
Vasili a învățat multe de la 
bătrin, a împrumutat cîteva 
din trăsăturile de caracter 
ale acestuia: dragostea
de muncă și curiozitatea. A 
învățat la școala de ucenici 
din orașul Pervouralsk și, 
deja, la virsta de 16 ani era 
socotit cel mai puternic prin
tre băieții de virsta sa din 
oraș. A început să arunce cu 
greutatea, devenind, totodată, 
campion de juniori la lupte.

In același timp, Kolotov a 
absolvit și școala secundară, 
la seral. A început să lucreze 
la Uzina de țevi din Pervou
ralsk, unde lucrează și astăzi. 
La 18 ani, Vasili s-a apucat 
să practice sportul haltere
lor, trebuindu-i numai un an 
pentru a îndeplini 
sportivă de categoria 
„ușoară".

Kolotov, în vîrstă 
de ani, este căsătorit,
un băiat și o fetiță. La înăl
țimea de 177 de cm, Kolo
tov cîntărește 90 kg. Se an
trenează de patru ori pe săp- 
tămină cite trei ore, ridicînd 
la fiecare antrenament cîte 
10—15 tone. Mănâncă foarte 
multă carne, bea pînă la 3 
litri de lapte pe zi.

Participarea lui Kolotov la 
campionatul mondial din 
1970 de la Columbus a fost un 
adevărat triumf. Acolo, el a 
depășit trei recorduri mondi
ale la categoria semigrea : la 
smuls — 161,5 kg, la arun
cat — 201,5 kg, iar la cele 
trei stiluri a obținut 537,5 kg. 
De patru ori, Vasili Kolotov 
a urcat pe podiumul învingă
torilor.

norma 
I Za

de 26 
are

<

Cîștigătorul combinatei nor
dice, schiorul vest-german 
Franz Keller, în plină cursă,

Telefotoi A.P.—AGERPRES

TEUEX
Campionul mondial de box la 
cat. ușoară, scoțianul Ken Bu- 
chanen, nu-și va apăra titlul în 
fața șalangerulul său oficial, 
Mando Ramos (S.U.A.), cu toate 
că a sosit de cîteva zile la Los 
Angeles. Meciul, care urma să 
aibă loc joi, a fost amînat, deoa
rece Ramos 
antrenament, 
tîlni într-un 
canul Ruben 
luna viitoare 
xeze cu Ramos.■
Campionul olimpic de box Ia 
cat. grea, americanul de culoare 
George Foreman, continuă seria 
victoriilor ca profesionist. în 
gala desfășurată la Saint Louis 
(Minnesota), el l-a învins prin 
k.o. în prima repriză pe Phil 
Smith. Meciul a durat 2:01. Fo
reman a obținut a 26-a victorie, 
fiind neînvins

PREȚUL 
POPULARITĂȚII

Zilele trecute, un fttpi ne. 
obișnuit a fost înscris in 
cronica micuțului și tndeâbș#» 
liniștitului oraș Louvain, una 
din cele mal vechi citadele 

universitare dintre fruntariile 
Belgiei.

La încheierea unei curse de 
cros, ciștigată de inepuizabi
lul Gaston Roelants (34 de 
ani, aproape o suta de mii 
de kilometri parcurși in pas 
de alergare), un grup de stu- 
denți l-a înconjurat pe învin
gător, l-a obligat, ou anuabi- 
'lltate dar si fermitate, «d se 
urce tntr-o mașină prețlttM 
■dinainte; dispărînd tn umbre- 
de serii...

Roelants tt fost tinut »e- 
chestrat o noapte intreagf, la 
o adresă rămasă nneunoscnui, 
obligat să consuma suc de 
roșii cu gin, să OSCulte mu
zică „pop", să povestească 
celor prezențl amintiri din 
lunga sa carieră de alergă, 
tor, și să promită că nu va 
părăsi pista de atletism decft 
după Olimpiada du la Miin- 
chen, unde trebuie să aducă 
Belgiei o medalie de aur ta 
maraton. In tot acest răstimp, 
cel „răpit" n-a avut voie să 
dea declt un singur telefon 
acasă, soției, preclzînd că 
este bine tratat șl că va fi 
eliberat în dimineața următoa
re. Ceea ce s-a fi petrecut 
ad lltteram,
„ Departe de noi glndul de a 
subscrie la asemenea mani
festări extravagante, reflex al 
unor mode ce au tentă de 
morbid. Poți să-ți manifești 
și altfel admirația pentru o 
vedetă a sportului, declt re- 
curgînd la răpiri senzaționale. 
Dar, tntîmplarea de la Lou
vain certifică, in felul el, o 
popularitate a campionului 
dusă la extrem. „Victima" o 
merită, fără doar și poate.

Și dacă studenții belgieni 
au greșit, recurgînd la prac
tici ce țin mai mult de cro
nica judiciară declt de cea 
sportivă, n-au exagerat de 
loc alți „microbiști", cel care 
l-au ales pe Roelants din 
nou pe locul doi, tn clasa
mentul ’70 al sportului belgian, 
imediat după marele Eddy 
Merckx.

Tenacele Gaston m se o- 
prește... Continuă să alerge, 
să culeagă locuri întâi. La în
ceputul acestui an, era încă 
primul în crosul internațio
nal de la Anvers, la a 27-a 
ediție Jiniștnd înaintea vest- 
germanului Lutz și a engle
zilor Tagg și Hoit. Cel care-l 
considerau după Olimpiada 
mexicană drept „un om 
sfirșit" (acolo, un genunchi 
accidentat l-a oprit din iure
șul spre medalii), trebuie să-și 
revizuiască acum părerile.

Să mai amintim un detaliu: 
;,veteranul" Gaston Roelants 
este încă posesorul recordu
lui mondial al orei — 20,664 
km — stabilit cu cinci ani in 
urmă tot acolo, la Louvain...

Radu VOIA

V.

Fe

Am să abandonez, 
Aleksandr Vasilievici — 
a spus atunci Kolotov — 
nu-mi mai reușește nimic. 
Am trecut la semigrea și 
nu pot să ridic decît tot 
470...

— Nu, Vasili. în curînd ne 
vom întîlni, te vei antrena și 
vei reîncepe, i-a spus 
Aleksandr Ciujin.

Și s-au întîlnit. Au petre
cut împreună vreo 20 de zile, 
s-au antrenat la baza sporti
vă din Podolsk (lingă Mos
cova), forța lui Vasili aproa
pe s-a dublat. Și ce e mai 
important, Kolotov a început 
din nou să creadă in steaua

lui. Această credință l-a și 
ajutat pe Vasili să treacă ba
riera de 500 de kilograme și 
să depășească recordul U RS S 
ce aparținea lui lan Talts, 
dudndu-l pînă la performan
ța de 515 kg. Aceasta s-a în
tâmplat in februarie 1970.

tn martie, participînd la 
întrecerile internaționale de 
la Minsk, el a opus o dirză 
rezistență finlandezului Kaar- 
lo Kangasniemi, deținătorul 
titlurilor de campion al Eu
ropei, lumii și Jocurilor O- 
limpice. Uriașul din Ural a 
fost învins de finlandez, dar 
înfrîngerea nu l-a descurajat 
de loc.

Dmitri IVANOV
maestru emerit al sportului

s-a accidentat la 
Buchanan îl va în
alt meci pe ameri- 
Navaro, urmînd ca 
învingătorul să bo-

în carieră.

Eddy Merckx — 
a preluat con-

VICTOR CIOCALTEA
acumulează puncte

la Malaga

3 %££££&££Ă!k
TRADIȚIE PE SCENĂ

Campionatul de fotbal al 
instituțiilor de 
cova a fost cîștigat de echi
pa Teatrului Mare din capi
tala Uniunii Sovietice. Intre- 
cînd alte 31 de iormații par
ticipante, echipa lui „Bolșoi 
Teatr", din care fac parte 
cîntăreți, balerini și personal 
tehnic, a primit o frumoasă 
cupă. De altfel, fotbalul se 
bucură de tradiție la Teatrul 
Mare, nu numai pe terenul 
de sport, ci chiar și pe... sce
nă. intr-adevăr, după cum se 

■ știe, Igor Moiseev a montat 
aici baletul „Jucătorul 
fotbal".

artă din Mos-

băieți au preferat fotbalul ; 13,7 
la sută înotul ; 10,7 la sută bas
chetul ; 5,2 Ia sută voleiul ;
5,1 la sută atletismul și 4,4 la 
sută șahul. Fetele au optat pen
tru baschet (26f/n), înot (12%), 
patinaj artistic (11,5%), gimna
stică (10,80,,,), volei (10,5%).

S.U.A. La ultima competiție 
de acest gen a participat cu 
mult succes și fostul record
man la aruncarea discului, 
Fortune Gordien,

SCHI ÎN HIMALAYA

La Gulmarg, în munții 
malaya, au loc în prezent 
crările de amenajare a primu
lui centru de sporturi de iar
nă din India. Se construiesc 
pîrtii de schi, un teleferic, mai 
multe hoteluri precum și clă
direa unei școli de schi. Pro
iectul prevede, de asemenea, 
crearea unui aeroport la Shri- 
nagar (Cașmir) și construirea 
unei șosele între Shrinagar și 
Gulmarg. Programul, elaborat 
sub auspiciile Departamentului 
indian al turismului, este puș 
în aplicare cu sprijinul unui 
expert austriac care se va în
griji, totodată, de recrutarea 
și pregătirea unor instructori 
indieni de schi..

ANCHETĂ
SOCIOLOGICĂ

„VETERANIADELE"

Așa se numesc competițiile 
sportive rezervate 
au depășit virsta 
ani. Ele se bucură 
popularitate, mai 
rîndul foștilor atleți

celor care 
de 40 de 
de o mare

GHEATA E MAI SIGURĂ...
I

Ove Dahlberg, cunoscutul 
arbitru suedez de hochei, as
tăzi în vîrstă de 39 de ani, 
renunță la prima dragoste. 
După încheierea C.M. de ho
chei din Elveția, el va schim
ba patinele cu bocancii de 
fotbal. Dahlberg — cu licența 
F.l.F.A. în buzunar — este 
convins că pe gazon va avea 
mai puțin de lucru decît pe 
gheața patinoarului, unde jo
cul se încinge deseori la ma
ximum.

GAZONUL ARTIFICIAL 
DOAR UN PROIECT?

Gazonul din material sintetic 
rămîne un deziderat al viitoru
lui. Helmuth Tietz, colaborator 
al Institutului de Cultură Fizică 
din Koln a făcut cunoscut că 
o producție în masă a gazonu
lui artificial este deocamdată 
imposibilă datorită costului prea 
ridicat și faptului că nu au 
fost rezolvate toate problemele 
tehnice privind producția sa. 
Gazonul artificial mai are Un 
neajuns. Este mult mai dur șl 
mai puțin 
duce la 
de știință 
neajunsuri

Același 
terenul

a 
stu- 

interesantă anchetă 
de sport. La 
SPORTUL 

studenț-i și 
studente au 
Cît despre 
sută dintre

La Universitatea din Sofia 
fost întreprinsă în rindul 
denților o 
sociologică pe tente 
Întrebarea „IUBIȚI 
91,4 la sută dintre 
80,8 la sută dintre 
răspuns afirmativ, 
preferințe : 37,4 la

Actrița iugoslavă Ljerka 
Drajenovici este prima femeie 
crainic-reporter de fotbal. 
Simpatica actriță (imaginea 
de mai sus este concludentă) 
a fost „lansată" de un post 
de radio din Belgrad pentru 
a transmite partida de fotbal 
dintre O.F.K. și Partizan. As
cultătorilor le-a plăcut atit de 
mult transmisia incit o soli
cită, acum, mereu, pe Ljerka..

elastic, ceea ce poate 
traumatisme. Oamenii 
cred însă 
vor fi 

specialiști 
stadionului 

Milnchen va fi acoperit cu 
zon artificial ca șl cel al 
bului Hamburger S. V.

RECORDUL PORTARILOR

că aceste 
îndepărtate, 
afirmă 

olimpic
că 

din 
ga- 

clu-

<31 de ani), 
braziliene RIO 

PRIMIT NICI

Iată-l pe faimosul Waldi — mascota (publicitară)
Jocuri Olimpice de la Milnchen — și replica lui 
cățel „sportiv" care aspiră la gloria unui Rin-Tin-Ttn sau Laikacățel „sportiv" care aspiră la gloria

RANDY MATSON —

a viitoarelor 
în pluș. Un

FOARTE SINCER !

GEORGE REIS 
portarul echipei 
BRANCO, NU A 
UN GOL TIMP DE 1530 DE MI
NUTE IN CARE A JUCAT 17 
PARTIDE. Fostul record apar
ținea lui Raul de la Cruzeiro 
Belo Horizonte (echipa lui 
Tostao) cu 1170 de minute. RE
CORDUL EUROPEAN ESTE DE
ȚINUT DE SCOȚIANUL BOBBY 
CLARK CU 1093 DE MINUTE.

Acuzat de un ziar californian 
unui post de televiziune în culori 
care a recompensat pe cel mai bun atlet al concursului des
fășurat la Los Angeles, fapt care încalcă regu'ile amatoris
mului, Randy Matson, recordmanul mondial la 
greutății, a răspuns foarte sincer : „Dacă vor fi 
toți atleții care au procedat ca mine ar însemna 
să fie reprezentate la J.O. numai de liceeni..."

de a fi primit din partea 
un premiu de 400 de dolari,

aruncarea 
suspendați 
ca S.U.A.

tledavția și administrația i sir. Vasile Conta nr. 181 telefoane l centrală 1110.05, secția corespondent) 11.51.09, interurban 72 ți 286 1 telex:

Cuplul belgian 
Julien Stevens 
ducerea în cursa ciclistă de șase 
zile care se desfășoară în pre
zent pe velodromul acoperit din 
Milano. Ei totalizează 104 punc
te, fiind urmați de perechile 
Motta (Italia) — Post (Olanda), 
Ritter (Danemarca) — Sercu (Bel
gia), Bitossi (Italia) 
(R. F. a ---------------■

Slalomul 
Garmisch 
cîștlgat de sportiva franceză 
niele Debernard, care a realizat 
timpul de 1:28,35. Prima manșă 
a slalomului uriaș masculin a 
revenit austriacului Hubert Bech
told în 1:25,58.

Germaniei) etc.

uriaș feminin 
Partenkirchen

Renz

de 
a

la 
fost 
Da

Finala „Cupei U.R.S.S." la ho
chei pe gheată se va disputa 
în acest an la 15 februarie în
tre echipele Spartak Moscova și 
S.K.A. Leningrad.

Turneul de șah de la Ma- 
la ga a continuat cu partidele 
din runda a 7-a. Maestrul 
român Victor Ciocâltea a ob
ținut o nouă victorie, cîști- 
gînd in 34 de mutări Ia spa
niolul Ruiz Lacalie. Bisguiec 
l-a învins pe Quinteros, Tim- 
man — pe Durao, Palacios — 
pe Visier și Lubojevici — pe 
Cardoso. Liderul clasamentu
lui, Arturo Pomar, a întrerupt! 
cu francezul Huguet.

în clasament conduce Po
mar (Spania) cu 5 puncte și 
o partidă întreruptă, urmat 
de Ciocâltea (România) și Lu
bojevici (Iugoslavia) cu cîte 
5 p, Medina (Spania), Benko 
(S.U.A.) — 4 (1) p, Palacios 
(Spania) 4 p, Bisguier 
(S.U.A.) — 3'/2 P, Visier (Spa
nia), Timman (Olanda) — 
3 p etc.

NUMEROASE MECIURI 
AMICALE
VORONIN SI STREL- 
TOV SE RETRAG DIN 
ACTIVITATEA COMPE- 
TITIONALÂ

• Echipa Banik Ostrava a 
susținut La Quito, capitala 
Ecuadorului, un joc amical în 
compania echipei A.ucas. Par. 
tida s-a încheiat cu un 
zultat de egalitate : 0—0.

rs-i

• Peste 50 000 de spectatori 
au urmărit la Glasgow me
ciul internațional amical din
tre echipa scoțiană Celtic și 
formația olandeză Feijenoord. 
Jocul 
zultat 
rul a 
19 de 
11 m. Oaspeții au egalat 7 
minute mai tîrziu prin Post- 
humus.

• Echipa bulgară I.evski 
Sofia a jucat la Offenbach 
(R.F.G.) cu formația locală 
„Kikers". Gazdele au repur
tat victoria cu scorul de 4—1 
(3-0).

s-a încheiat cu un re
de egalitate : 1—1. Sco- 
fost deschis în minutul 
gazde prin Gemmeldin

• Cunoscuții fotbaliști 
vietici, .Valeri Voronin (31 
ani, de 66 ori internațional) și 
Eduard Strelțov (33 de ani, 
de 39 ori internațional) vor 
abandona activitatea competi- 
(ională. Amindoi au urmat 
cursurile unei școli de antre
nori și intenționează ca în vi
itor să se dedice muncii do 
pregătire a tinerilor fotba
liști.

so- 
de

• La Montevideo s-au întîb 
nit formațiile Penarol și Na
tional (Uruguay). Fotbaliștii 
de la Penarol au terminat în
vingători cu scorul de 2—0 
(1—0).

ultimele gtiri-ultimele rezultate-
DEBUT BUN AL 

ÎN TURNEUL
LUI ILIE NĂSTASE 
„VANDERBILT"

Turneul International de tenis 
dotat cu „Cupa Vanderbilt", la 
care participă și jucătorii ro
mâni Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
a început la Hawthorne (S.U.A.), 
urmînd ca la sfirșitul săptămînii 
să continue la New York. Năs
tase a debutat cu o victorie în 
fața englezului 
6—2, 6—3. In primul tur,
înregistrat două rezultate 
prinzătoare : americanul 
Osborne l-a eliminat cu 
6—4, pe J. Fillol (Chile), 
gătorul recentului turneu i 
Washington, tar „necunoscutul'

Peter Curtis : 
s-au 
sur-
Jlm

6—4, 
cîști- 

de la

pakistanez Harun Rahim a 
pus cu 3—6, 6—3, 7—5 de 
putatul jucător cehoslovac 
Kodes. In rest, rezultate 
male : Richey — Battrick 
6—2 ; Koch — Russel 6—2, 
Franulovici — Dillen 4—6, 
6—0.

Un alt turneu de tenis (rezervat 
profesioniștilor) se dispută la Phi
ladelphia. Cîteva rezultate : Ashe 
— Pasarell 6—4, 6—2 ; Laver — 
Ruffels 6—0, 6—4 ; Roche — 
Dent 7—6, 6—3 ; Alexander — 
Rlesen 6—4, 7—6.

HOCHEIȘTII DE LA 
I.P.G.G. — DIN NOU 

ÎNVINȘI
în continuarea turneului 

treprins tn Bulgaria, echipa de 
hochei pe gheață I.P.G.G. Bucu
rești a susținut un nou joc la 
Sofia, în compania selecționa
tei țării gazdă. Hocheiștii bul
gari au obținut victoria cu 8—3.

tn-

PERFORMANTE ÎNALTE 
ALE ATLETILOR 

SOVIETICI
In ziua a doua a concursului 

atletic de la Moscova, Valentina 
Tihomirova a egalat cea mal 
bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba de 100

mg, cu timpul de 13,0. Cursa 
feminină de 1 000 m a fost ciș
tigată de Ludmila Braghlna în 
2:48,4, Nadejda Cijova s-a clasat 
pe primul loc în proba de greu
tate, cu o aruncare de 18,22 m. 
Proba masculină de 400 m s-a

Boris 
48,7.

încheiat cu victoria lut 
Savciuk, cronometrat în

STEAUA — UNIREA 
TRICOLOR BRĂILA 3—1, 

ÎN CAMPIONATUL 
DE VOLEI

BRĂILA (prin telefon, de ia 
corespondentul nostru N. COS- 
TIN). După 2 ore și 10 minute 
de întrecere interesantă și echi
librată. campionii au învins nu 
fără a lăsa însă un set : 3—1
(15—10, 5—15, 15—11, 15—11).

A,
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