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Pe marginea primei conferințe a C.J.E.F.S,

Dezvoltarea educației fizice și sportului - 
preocupare de seamă a întregului județ

CHEMARE
LA ÎNTRECERE
CĂTRE TOATE

C. J. E. F. S
DIN TARA

Conferința C.J.E.F.S. 
Galați a lansat o che
mare către toate cele
lalte consilii județene 
din țară, avînd ca 
obiectiv îmbunătățirea 
bazei materiale în ur
mătorii doi ani.

iată textul acestei 
chemări :

1. Pentru asigurarea 
activității școlare ne 
propunem ca în ter
men de doi ani să rea
lizăm la toate unitățile 
școlare, baze sportive 
simple pentru activita
tea în aer liber la 
jocurile sportive și u- 
nele probe de atletism. 
De asemenea în princi
palele comune din ju
dețul nostru, să se rea
lizeze săli pentru des
fășurarea orelor de e- 
ducație fizică, prin 
contribuția cetățenilor 
și alte surse locale.

2. In vederea dezvol
tării sportului sătesc 
ne propunem să rea
lizăm cu sprijinul con
siliilor populare și cu 
munca patriotică a ti
neretului baze sporti
ve în toate comunele 
și în majoritatea sate
lor, care să constea din 
teren de fotbal, tere
nuri pentru volei și 
handbal și amenajări 
pentru atletism.

3. în scopul creării 
unor condiții mai bune 
pentru practicarea 
sportului de masă, ne 
propunem ca împreu
nă cu organele sindi
cale și conducerile ad
ministrative să rea-

sportive

ANGELO NICULESCU COMENTEAZĂ
LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL

• Se caută un înlocuitor pentru Hălmăgeanu ® „Mă bucură faptul 

că Dumitrache a înscris goluri in Brazilia44 • Și alte nume vizate

Luni a fost alcătuit lotul 
reprezentativ. A doua zi am 
considerat necesare unele com
pletări din partea antrenorului 
Angelo Niculescu.

— Fiind compus din 23 
de jucători, trebuie să înțe
legem că porțile lotului sînt 
ca Si închise ?

— Nu. Ar mai putea apare 
ceva. Mi gîndesc, de pildă, la 
Niculescu, fundașul Universită
ții Craiova, actualmente in la
tul de tineret, ca si la Oprea si 
Caraman, ambii la „olimpici , 

— Apropo. Sînt incluși In 
noul lot trei jucători — Stoi- 
cescu, Vlad și Bădin — care 
figurează și la „olimpici". 
Cum se împacă una cu alta?

— Ej aparțin, în primul rinil. 
lotului olimpic, a cărui primă 
acțiune — jocul oficial cu Al
bania, de la 18 aprilie — este

pentru selecție
mai apropiată. Dacă vreunul 
din ei va da deplină satisfacție, 
el va fi cooptat în lotul A, Care 
va efectua deplasarea la Lju
bljana pentru meciul amical, 
de la 21 aprilie, cu Iugoslavia.

— După cum se vede, ju
decind după noii introduși — 
lanul, Ștoicescu. Vlad, Bă
din — sînteți în căutarea 
încă a unui fundaș central...

— Avem neapărată nevoie de 
o rezervă pentru Lupescu Șl 
Dinu. A plecat Hălmăgeanu, tre
buie să-i ia locul cineva.

— în rest ?
— Acordăm, firește, în con

tinuare, un credit mai mare 
„foștilor mexicani". Mă bucură 
faptul că Dumitrache (n.r. al 
cărui nume, din greșeală, n-a 
apărut în lotul publicat icți) 
înscrie goluri aproape la fo
care partidă în Brazilia. Aud

lucruri bune si despre Lucescu, 
ceea ce mă face să cred că a 
depășit, intr-adevăr, perioada 
critică. Se ivește, la orizont, o 
aprigă concurentă intre cupluri 
de înaintași. Știți ce înseamnă 
să am de ales ? Intre Dem- 
brovschi si Dobrin, între Lu- 
cescu și Florian Dumitrescut 
ș.a.m.d...

— Din programul jocurilor 
amicale reiese că lotul va 
susține ambele meciuri în 
deplasare și nici unul aca
să...

— Așa am și dorit deoarece 
vrem ca aceste verificări să se 
desfășoare în condiții similare 
jocului de la Praga, cu Ce
hoslovacia, dfn cadrul campio
natului european.

G. NICOLAESCU

La Galafi s-a demonstrat că potenfialul de energie, material 

și entuziasm local, bine îndrumat și sprijinit de conducerea 

judefului, contribuie la sănătatea generală și la prosperitatea

Am asistat la prima con
ferință a unui Consiliu 
județean pentru educa

ție fizică și sport. La Ga
lați. De ce acest debut 
al unui viitor șir de analize 
ale activității din ultimii trei 
ani a' tuturor județelor, toc
mai la Galați ? Pentru că în 
acest colț de țară, dintre Prut 
și Șiret, mișcarea sportivă s-a 
încadrat în explozia generală 
de progres 1 economic, social 
și cultural, acest județ fiind 
clasat printre primele județe 
ale țării. Cititorii noștri au 
avut posibilitatea să ia cunoș
tință despre realizările în do
meniul activității de educație 
fizică și sport în județul Ga
lați din reportajul publicat

mișcării sportive

săptămîna . trecută în ziarul 
Sportul. Dimensiunea sporti
vă apreciabilă a acestui ju
deț în anii ultimului cinci
nal a trezit interes, astfel că 
speranța într-o conferință 
model pentru alte județe, pă
rea justificată.

Realitatea a depășit aștep
tările deoarece participarea 
la această conferință a repre
zentanților tuturor factori
lor de răspundere din 
județ era o garanție că 
rolul mișcării sportive în 
viața județului va fi mai bine 
înțeles decît pînă în pre
zent, că această conferință va 
însemna începutul unei noi 
etape de adîncire a preocupă
rilor, la toate nivelele județu-

lui, pentru dezvoltarea edu
cației fizice și sportului în 
interesul sănătății gălățenilor 
și al prosperității mișcării 
sportive din țara noastră.

Faptul că la conferință au 
participat membrii biroului 
Comitetului județean de par
tid, în frunte cu primul secre
tar, tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, a" dat analizei, dez
baterilor și hotărîrilor o pro
funzime și un gir care con
stituie un suport concret, op- 
timizant pentru viitoarele rea
lizări în 
Consiliul 
Educație

NEAGU

(Scmtinuatt tn pag, e t-a)
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Fizică și

sportului, 
pentru 

Sport re-

Aurel

Tinăra speranță a handbalului nostru, Ștef, în acțiunepentru educație fizică și sport Tulcea
Ieri după amiază, la Tulcea 

s-au desfășurat lucrările con
ferinței Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport. 
La conferința pentru analiza 
activității și desemnării orga
nelor conducătoare au luat par
te membrii Consiliului jude
țean, ai comisiilor locale pe 
ramură de sport, președinți de 
cluburi și asociații sportive, ca
dre tehnice, profesori de edu
cație fizică, sportivi fruntași.

Lucrările conferinței s-au 
bucurat de prezența tovarășului 
Teodor Coman, membru al 
Comitetului ■ Central al P.C.R.,

prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președintele 
Consiliului popular al județului 
Tulcea. și a tovarășului Marin 
Bîrjega, vicepreședinte al Con-, 
siliulul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

După darea de seamă privind 
activitatea desfășurată în ulti
mii trei ani, prezentată de tov. 
Ion Olaru, președintele 
C.J.E.F.S. Tulcea. au luat cu- 
vîntul o serie de participant! 
exprimînd opinii' prețioase și 
făcînd numeroase propuneri 
eficiente. A luat apoi cuvîntul

Astăzi, tot de la ora 
selecționata studențească 
handbal a Cehoslovaciei 
întîlni echipa Steaua.

19, 
de 
va

sluvacia, Arbitrii V. Pelen- 
ghian și T. Curei ea s-au a- 
chitat bine de o sarcină ex
trem- de dificilă. De pildă, 
formația oaspe a fost penali
zată cu 14 minute de elimi
nare, iar cea română cu 6.

Selecționata studențească de 
handbal a Cehoslovaciei și-a 
început ieri seara turneul în 
țara noastră întîlnind, în sala 
Floreasca, formația similară 
a României. După un joc ex
cesiv de „tare" pentru carac
terul său amical, victoria a 
revenit handbaliștilor 
cu scorul de 15—10 
învingătorii au fost 
mai buni, dar s-au 
destul de greu în 
pentru faptul că nota 
plin angajament fizic, pe a- 
locuri dincolo de ceea ce în
țelegem prin handbal, impri
mată chiar din primul mi
nut de oaspeți, le-a creat un 
,,șoc“ din start. Handbaliștii 
'români au luat conducerea 
abia după 18 minute de joc 
(4—3) și" s-au distanțat ceva 
mai hotărît numai în ultimul 
minut al primei reprize, cînd 
au luat un avans de trei go
luri (8—5). în repriza secundă 
superioritatea gazdelor a 
fost din ce în ce mai clară, 
facilitată și de o scădere a 
potențialului fizic al oaspe
ților-

Punctele au fost marcate 
de: Chicidt (3), Dan Marin 
(3), Cosma (3), Stef (3), Bota, 
Guneș și Roșescu pentru Ro
mânia, Lafko (2), Straka (2), 
Hatle (2), Pina, Hnenovsky, 
Sule și Furka pentru Ceho-

tovarășul Teodor Coman, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al comitetului județean 
de partid, președintele Consiliu
lui popular al județului Tulcea.

în încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Marin Bîrjega, vice
președinte al C.N.E.F.S., a a- 
dresat felicitări tuturor celor 
care au contribuit la obținerea 
succeselor reliefate de lucrările 
conferinței și a expus udele 
din principalele obiective ale 
mișcării sportive.

Participant!! la conferință au 
aprobat în unanimitate planul 
de măsuri pentru activitatea 
viitoare. S-a trecut apoi la de
semnarea Consiliului și a birou
lui județean pentru educație 
fizică și sport din care fac par
te următorii : Ion Olaru (pre
ședinte). Gheorghe Stan (vice
președinte). Ion Baltag, Gheor
ghe Damlan, Anton Saraev, 
Nicolae Anghelidis. Trifu Ser- 
ghei. Ion Turșîe, Avram Punt, 
Minică Ciupercă, Dumitru To- 
cariu, Maria Lascu, Gheorghe 
Moroianu.

Conferința a hotărit să răs
pundă chemării la întrecere 
lansată de C.J.E.F.S. Galați, 
privind obiective ale bazei ma
teriale pentru activitatea spor
tivă de masă.

La sfîrșitul lucrărilor partici- 
panții la conferință au adoptat 
cu entuziasm textul unei tele
grame de recunoștință și anga
jament adresată Comitetului 
Central al Partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, personal.

Câlin ANTONESCU

români 
(8-5). 

evident 
impus 

special 
de de-

Noi starturi
ale atleților români

Răspunzînd prompt criticilor 
formulate la adresa organizato
rilor de gale pugilistice. clubul 
Dinamo din București organi-
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diului ambiant asupra sistemului nervos, sau de

I
I
I
I Victor BANCIULESCU

namentului.
Majoritatea loturilor olimpice românești au făcut 

această experiență în cursul acestei (presupuse) :

ministrative
lizăm baze _____
simple la toate asocia
țiile sportive din în
treprinderi șl institu
ții. De asemenea pen
tru petrecerea timpului 
liber în mod plăcut și 
recreativ cel puțin 
50% din numărul aso
ciațiilor sportive din 
întreprinderi și institu
ții să amenajeze locuri 
de agrement în împre
jurimile orașelor și ale 
altor localități.

I
I

O viziune romantică ne-ar îndemna să spu
nem că muntele, cu vraja lui miraculoasă, 
atrage pe sportivi spre înălțimi odihni
toare. Rigorile pregătirii sportive științi
fice, moderne, ne feresc de asemenea nai
vitate. Astăzi, pentru sportivul de perfor

manță, muntele nu mai este nici loc de sihăstrie, nici 
prilej de beatitudine turistică. Muntele nu. mai înseam
nă de mult nici măcar fief exclusiv al sporturilor de 
iarnă. Ba, credem că, beneficiind și de blîndețea ano; 
timpului, pînă de curînd la Poiana Brașov erau cazați 
prin vile mai mulți sportivi de uscat (sau chiar de 
apă I), decît schiori.

Sporturile de iarnă s-au înscris însă pregnant în ac
tualitate prin nesfîrșitul lanț de „cupe mondiale', dar 
mai cu seamă datorită săptămînii preolimpice din Ja
ponia. Evenimentul din urmă ne-a situat în, fața rea
lității severe care confirmă faptul că ultima iarnă 
dinaintea jocurilor olimpice albe este pe sfîrșite. Pre
ludiul de la Sapporo nu s-a bucurat de concursul în 
reprezentație al celor mai buni tenori (unii încă ne- 
deciși, alții temători să nu-și dezvăluie prematur for
țele)'. Pentru cei mai mulți' participant, prezența , în 
irxtremul-Orient a fost înainte de, toate un bun prilej 
de primă luare de contact, de timpurie adaptare cu 
mediul.

Săptămîna niponă a avut, însă și darul de a ne 
reaminti obsedant că pregătirea olimpică a intrat în 
perioada critică pentru toate sporturile și cu precă
dere pentru cele de vară, lată explicația primară a 
afluenței de sportivi în stațiunile de munte. Ozonifi- 
care, acumulare de forțe în decorul montan deconec- 

. tant, înmagazinare de energii la cote superioare — 
cu efecte înzecite la cele inferioare, iată promisiu
nile ce au atras loturile olimpice la Păltiniș, Poiana 
Brașov, Piatra Arsă sau Predeal. încă de cîțiva ani 
specialiștii au învățat că exersarea capacității de, efort 

-la altitudine în condiții anaerobe aduce după sine, o 
dată cu coborîrea la șes, o rezistență sporită la soli
citări. Fără a mai vorbi de acțiunea pozitivă a me
diului ambiant asupra sistemului nervos, sau de avan
tajul formelor variate de relief în diversificarea antre-

___  , ) ierni. 
Rezultatele nu se pot încă măsura, dar veștile pe care 
le-am primit pînă acum ne îngăduie să apreciem 
drept pozitive pregătirile astfel începute. Tncetul cu 
încetul, candidații olimpici coboară la șes, pentru a 
aborda primele confruntări și teste preolimpice.

Sala Floreasca din Capi
tală a găzduit duminică un 
atractiv program sportiv 
compus din meciuri de 
handbal, volei, baschet și 
judo dotat cu „Cupa Con
gresul IX U.T.C.". Fotore
porterul nostru DRAGOȘ 
NEAGU a înregistrat pe 
peliculă acest spectaculos 
tomoe-nage (aruncare cir
culară) executat de Marian 
Călugăru.

Simbătă la Dinamo

0 ATRACTIVA REUNIUNE PUGILISTICA
zează simbătă 20 februarie, cu 
începere de la ora 18.00. în 
sala din Sos. Ștefan cel Mare, 
o atractivă reuniune de box în 
care se vor întrece sportivii 
cluburilor bucureștene Dinamo 
și Metalul. Și fiindcă dș. multe 
ori a fost resimțită lipsa „ca
petelor de afiș", iată că simbătă, 
organizatorii au programat nu 
unul, ci mai multe meciuri de 
mare atracție. Din cele 12 par
tide ale reuniunii se desprind 
întîlnirile : Ștefan Boboc—Ion 
Mihăilescu, Adrian Moraru—Iu
lian Lungu, Antoniu Vasile— 
Gheorghe Bădoi, Constantin 
Ghiță—Ion Hodoșan, Dumitru 
Mihalcea—Nicolae Nicolae și 
Ion Gyorffi—Nicolae Enciu.

și atlete i Elisabeta Baciu, 
Virginia Bonei, Valeria Bu
fanu, Viorica Gabor, Doina 
Munteanu, Alina Popescu, 
Anamaria Vitalios, Crăciun

La sfîrșitul săptămînii sînt 
programate mai multe con
cursuri internaționale la care 
vor participa și o serie de 
atleți români.

Valeria Bufanu va participa în zilele următoare la euro
penele' studențești de la Sofia.

• Tn sala Festivalna din 
Sofia vor avea loc întrece
rile ediției a II-a a „euro
penelor" studențești la care 
țara noastră va fi reprezen
tată de un lot de 16 atleți

Etapă intermediara la volei

Mim IN „SUBSOLUL"
CLASAMENTULUI

A

mîine este progra- 
etapă intermediară 
în divizia masculi- 

! furturiile din par-

Blocajul jucătorilor de la Burevestnik Alma Ata este greu 
de străpuns. Au arătat-o și la antrenamentul efectuat ieri in 
sala Floreasca. lată-i pe Ghenad Goncearov și Valeri Krav- 
cenco stăvilind atacul coechipierului lor, Jambek Sauram- 
baev.

(Citiți în pagina a 4-a, interviul nostru cu antrenorul 
echipei Burevestnik, Zangor Djarkeșev).

Foto : Theo MACARSCHI

Astăzi și 
mată prima 
a returului ! 
nă. După ce 
tea superioară a clasamentului 
s-au liniștit, această etapă, a 
XlV-a. aduce în prim plan dis
puta p.entru evitarea retrogra
dării. Formațiile care . simt în 
spate dogoarea lanternei, aflată 
deocamdată în posesia echipei 
Explorări Baia Mare. încearcă 
cu disperare să se depărteze 
de locul 12 sau să-și adauge 
ceva seturi la zestrea actuală 
pentru a nu avea surprize din 
cauza setaverajului. In meciuri 
echilibrate se întilnesc echipele 
I.E.F.S. cu „U“ Cluj (în tur 
2—3) și Politehnica Timișoara 
cu Tractorul (1—3). Tn disputa 
studențească, — joi, in sala

Floreasca — bucureștenii păs
trează. totuși, prima șansă, da
torită avantajului pe care îl dă 
terenul propriu. La Timișoara 
se ciștigă greu, deși Tractorul, 
în revenire de formă, joacă bine 
și în deplasare. In orice caz. în 
ambele întîlniri este așteptată o 
dispută crîncenă în fiecare set. 
în celelalte trei partide ale eta
pei intermediare : Viitorul — 
Dinamo (0—3), Rapid—Petrolul 
(3—0) și Politehnica Galați—U- 
nirea Tricolor Brăila (3—1), 
băcăuanii, ploieștenii și brăile- 
nii nu pot spera de la adver
sarii lor decît — eventual — 
să le cedeze un set. Din progra
mul etapei lipsește doar un 
singur meci, cel dintre Steaua 
și Explorări B. Mare, aminat.

Corbu, Nicolae Ion, Șerban 
Ioan, Nichifor Ligor, Mircea 
Neamțu, Gh. Petronius, Dinu 
Piștalu, Eremia Rotaru și 
Ștefan Szatmari. ț

• In aceleași zile (sîmbătă
și duminică) la Moscova va 
avea loc concursul interna
țional al U.R.S.S. la care 
și-au anunțat participarea 
numeroși sportivii de elită 
din mai multe țări europe
ne. Din România vor evolua 
următorii i Ileana Silai, Va- 
sile Dumitrescu, Adrian Ga- 
gea, Valentin Jurcâ, Nicolae 
Perța și Viorel Suciu. j

• Sala din parcul clujean 
Babeș-Bolyai va adăposti sîm
bătă și duminică disputele 
juniorilor II din cadrul cam
pionatelor republicane rezer
vate atleților născuți în anii 
1954—55 și atletelor născute 
în 1955—56. Participanții tre
buie să fi îndeplinit urmă
toarele 
pînă la 7 februarie crt. i ju
niori : 50 m — 6.3 (80 m — 
9.5), 50 mg — 7,9 (110 mg
— 16,5), înălțime — 1,70 m, 
prăjină — 3,20 m, lungime
— 6,00 m, triplu — 12,00 m, 
greutate — 12,00 m ; junioa
re: 50 m — 7,1 (60 m — 
8,2), 50 mg — 8,5 (80 mg — 
12,8), înălțime — 1,43 m, lun
gime — 5,00 m, greutate — 
10,50 m.

norme în 1970 sau
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TESTUL SOFIOT MULT MAI DIFICIL DECIT NE AM Fl AȘTEPTAT!"
(Urmare din pag. 1)

prezentat prin președin
tele său, tovarășul Anghel 
Alexe, și alți factori de con-

ducere din C.N.E.F.S., au luat 
parte la dezbateri, contri
buind la reușita acestei prime 
analize a consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport.

DEZBATERI FRUCTUOASE, ANGAJAMENTE CONCRETE

care
fru

Am văzut în prezidiul con
ferinței și în sală oameni, 
și tineri și vîrstnici, 
poartă pe umerii lor 
moașa dar greaua răspunde
re a construcției socialiste în 
județ, pe întreaga gamă a 
dezvoltării moderne. Prezent, 
primarul orașului Tecuci, 
dar și alți peste 30 de pri
mari ai comunelor gălățene. 
Prezenți, secretari ai multor 
comitete și organizații de 
partid, directori de întreprin
deri și șeoli, inspectori jude
țeni, profesori și antrenori, în 
mai puține cuvinte toți aceia 
care trebuiau să audă, să se 
convingă o dată mai mult, 
să știe încă o dată în plus 
cum trebuie sâ acționeze 
pentru ca educația fizică și 
sportul să pătrundă adine în 
județ, la oameni, în fiecare 
întreprindere și școală în co
mune și la sate.

Raportul prezentat de pre
ședintele C.J.E.F.S. Galați, 
tov. Gh. Oprică, a fost rea
list, nu a ocolit importantele 
realizări, dar nici nu a ocro
tit ceea ce lipsește. A fost 
un raport la un nivel care 
se dorea de mult în aseme
nea împrejurări, cu fermita
tea, cu ascuțișul, cu clarvi-

nel Cazan, directorul general 
al I.C.M.S.G., Eugen Cioropa- 
ru, inspector general școlar 
județean, Marin Stoian, prim 
secretar al Comitetului jude
țean U.T.C., Pavel Cornrfjnț, 
președintele clubului sportiv 
Dunărea, Josif Egri, rectorul 
Institutului Politehnic Galați, 
Hafira Fița, elevă și atletă 
de performanță, și alții.

Cum să nu fii mișeat cînd 
vezi că fiecare dintre 
bitori, în felul lui, cu 
bilitățile și cu grijile 
vorbește conferinței 
despre problemele 
ale locului său de 
Jenică Dumitrache, 
de patru ani la Slobozia Co
nachi, vrea să facă în fieca
re dintre cele trei sate din 
raza activității lui cîte o 
bază sportivă simplă. Dar 
dorește și o sală de sport I No 
pretențioasă, o sală acoperi
tă în care copiii să poată 
face sport și iarna. în plină 
conferință un dialog de la i- 
nimă la inimă între primarul 
de Ia Conachi și 
județfilui (tov. C. 
cu) pe o temă de 
nică Dumitrache a

convins că trebuie să

vor- 
posi- 

lui, 
patoscu

sportive 
activitate 

primar

primarul
Dăscăles- 

sport. Je- 
plecat a-

casă
facă tot ceea ce stă în pu-

HOTĂRlRI ALE CONFERINȚEI GĂLĂȚENE
CU PRIVIRE LA BAZA MATERIALA

— IN ANUL 1971 vor fi puse Io dispoziția sportivilor 
din municipiul Galați, sala sporturilor de 2150 locuri, a 
sala de antrenament pentru scrimă ; va fi amenajat un 
complex de terenuri bituminate la actuala sală de gim
nastică și box ; vor începe lucrările la cabana nautică 
de la Braleș.

— P1NA LA 15 APRILIE AC. va fi terminată baza spor
tivă ci Facultății de educație fizică din cadrul Institutului 
pedagogic. Tot în acest an va fi dat în folosință Com
plexul sportiv studențesc din Valea grădinii publice, aflat 
deja în construcție.

— IN ANUL 1972, urmează sâ înceapă lucrările de 
acoperire a patinoarului artificial, precum și execuția 
complexului sportiv școlar, a stadionului Ancora, bazei 
sportive Voința, sălii de gimnastică a liceului nr. 4 etc.

— IN MUNICIPIUL TECUCI. în arest an va fi terminat 
complexul sportiv de la liceul nr. 1, sola acoperită de 
atletism, terenul bituminat de la școala generală nr. 
stadionul Uzinei de reparații auto.

— IN TOATE ȘCOLILE GENERALE Șl LICEELE 
MEDIUL RURAL, pînă la sfîrșitul anului 1971, se 
amenaja terenuri de sport simple, gropi de sărituri 
Tn școlile generale din municipiile Galati și Tecuci se 
vor amenaja pînă la sfîrșitul anului 1972 terenuri de 
sport bituminate.

— PENTRU STIMULAREA AMENAJĂRILOR DE BAZE 
SPORTIVE LA SATE, C.J.E.F.S. va sprijini Comitetul ju
dețean U.T.C. în organizarea anuală a concursului dotat 
cu premii, așa îneît la sfîrsitul anului 1972 tonte satele 
și comunele județului să dispună de baze sportive co
respunzătoare desfășurării activității sportive.

Tn cadrul complexelor de locuințe djn noile cartiere 
ale orașelor, cu sprijinul consiliilor populare Galati și 
Tecuci, se vor amenaja spații de ioacă pentru copii 
constînd din terenuri de volei, minifotbel, mese pentru 
tenis din beton mozaicot și instalării speciale (cadre 
metalice) pentru dezypltareo 
lităfii, îndemînării etc.

4 ți

OIN 
vor 
etc.

echilibrului, forței, mobi-

ziunea proprii importantelor 
dezbateri din domeniile de 
căpătîi ale vieții noastre.

Formalismul, de multe ori 
prezent în asemenea împre
jurări, a fost îndepărtat. Fi
bra sănătoasă a referatului a 
invitat la discuții tot atît de 
ferme, cu eliminarea vorbe
lor goale. Caracteristicile a- 
cestei conferințe au fost CON- 
CIZIUNEA. FAPTA CON- 

ANGAJAMENTUL 
DATA CERTA, 
că ceea ce se 
prevede este util

la tribuna con-

CRETA, 
FERM, CU 
convingerea 
spune și se 
tuturor.

Au urcat
ferinței Mihai Stanciu, pre
ședintele asociației sportive 
Ancora, Jenică Dumitrache, 
primar al comunei Slobozia 
Conachi, Gh. Manolescu, pro
decanul Facultății de educa
ție fizică a Institutului pe
dagogic Galați, Parasciiiv 
Benescu, președintele Consi
liului sindical județean, Cor-

tința lui și consătenilor lui, 
dar știe în același timp că se 
poale bizui și pe sprijinul 
conducerii județului.

Cornel Cazan este directo
rul general al întreprinderii 
de construcții a Combinatu
lui Siderurgic Galați. Un om 
cu o răspundere incompara
bilă cu a lui Jenică Dttmi- 
trache, însă cu o pasiune 
pentru sport care-i unește. 
Primarul vrea o bază simplă, 
o mică sală de sport; direc
torul general se angajează să 
termine baza sportivă a Fa
cultății de educație fizică 
pentru că îi place să-i vadă 
pe studenți cum nu pregetă 
să pună umărul la treabă. 
Se angajează în fața Confe
rinței să dea gata sala de 
sport la 1 august 1971, „la 
cheie", cum spun meșterii. 
Cornel Cazan mai vrea să 
ajute Ia construcția unul te
ren de zgură pentru joaca 
copiilor din cartierul

DE

de blocuri denumiț „Mazepa". 
De fapt, acest director între 
două vîrste nu mai face sport. 
Este suferind, aar îi place să 
vadă cum crește combinatul 
și datorită inimii lui calde, 
sincere și devotate, frămîn- 
tate zilnic, aproape fără o- 
dihnă. Și se odihnește par
că atunci cînd vede că pe 
un teren sau altul la care 
a contribuit zburdă florile 
vieții, copiii, și cei ce ne vor 
înlocui mîine, tinerii.

în fața Conferinței el a 
raportat că și-a îndeplinit 
Ia termen toate angajamen
tele luate în martie 1969, 
cînd plenara comitetului ju
dețean de partid a anaMznt 
activitatea sportivă. De fapt, 
de la această plenară, dato
rită analizei ferme și a ho
tărârilor concrete adoptate, 
activitatea sportivă <Jin ju
dețul Galați a luat un 
avînt, cu roade foarte 
semnate.

mare 
in-

Directorul Cazan n-a uitat 
nici să-i critice pe aceia 
care deteriorează sau lasă să 
se părăginească bazele spor
tive. în această privință au 
mai luat poziție și alți vor
bitori care au instistat asu
pra răspunderii personale în 
îngrijirea bazelor sportive, a- 
vuție colectivă.

Probleme felurite s-au 
dezbătut timp de cîteva ore 
în care au apărut :

— dezafectări de baze 
sportive (la asociația spor
tivă Ancora).

— lipsă de 
mulți profesori 
fizică (directorul 
tive, Ionel Mușat).

— insuficiența 
metodico-sportjve 
Facultății de educație fizică).

— întreprinderi fără aso
ciații sportive (președintele 
consiliului sindical județean)

— insuficiența echipamen
tului sportiv (președintele 
clubului Dunărea).

MlNDRI

pasiune la 
de educație 
școlii spor-

cabinetelor
(pj-odecanul

GALAȚIUL

CU REALIZĂRILE IN SPORT
SE POATE

Și acum jocurile cu Elvefia

său, președin- 
, Angliei Alexe, 
marele interes

fn cuvîntul 
tele C,N.E.F^„ 
a remarcat 1 
manifestat față de mișcarea 
sportivă în județul Galați și 
a subliniat în mod deosebit 
preocuparea comitetului ju
dețean de partid, a tovară
șului C. Dăscălescu, personal, 
pentru dezvoltarea educației 
fizice și a sportului în această 
parte a țării. Vorbitorul a 
evidențiat succesele sportului 
gălățean și în numele Consi
liului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport a felicitat 
pe toți aceia care au contri
buit la realizarea unor obiec
tive importante în spnrtu) de 
masă și de performantă

..Marele salt înainte al Ga- 
lațiului, a spus președintele 
C.N.E.F.S., a pus probleme și 
în sport. Tn ultimii ani au 
" ' '* ,x' J! fonduri

sportul 
45 de 

inițiativa, 
an

con-

care au fost abor-

și angajament 
certitudinea că 
va progresa în 
mult în dome-

Alexe a insis- 
necesității unei

Reprezentativa de hochei s-a 
înapoiat de |a Sofia luni seara. 
Jucătorii erau abătuti. nemul
țumiți. conștienti că au evoluat 
cu mult sub așteptările, atît 
ale lor cît și ale iubitorilor a- 
cestui joc din tara noastră. Ori
cum, privirea lucidă si sincer 
autocritică asupra partidelor 
disputate în capitala Bulgariei 
reprezintă un nunct cîștigat.

Fată de relatările telefonice 
succinte ale corespondentului 
nostru, tov. VASILE MILITA
RII. secretar general al F.R.H.. 
si CONSTANTIN ȚICO. preșe
dintele colegiului de antrenori, 
ne oferă amănunte suplimen
tare.

— Cum vi s-a părut echi
pa bulgară ?

V.M. : — lntr-un real progres. 
Jucătorii patinează mai bine, 
minuiesc pucul cu abilitate, fo
losesc scheme tactice mai com
plicate. Bulgarii practică un ho
chei bărbătesc. în forță, aplică 
bodicekul pe tot terenul. Ei al
cătuiesc o formație foarte in
comodă.

C.T. : — La toate acestea tre
buie adăugat amănuntul că s-a 
jucat pe un teren cu 5 m mai 
îngust fată de dimensiunile re
gulamentare. ceea ce a consti
tuit un dezavantaj evident pen
tru formația română, mai rapi
dă si mai tehnică. Desfășurarea 
jocului a fost obturată, aripile 
•noastre au fost aduse spre cen
tru si pe acest „front mie" gaz
delor le-a vegit ușor să se ape
re, ceea ce au si făcut cu 
succes,

V.M. : — Este adevărat, dar 
și in aceste condiții, o serie de 
lipsuri ale echipei române nu 
pot fi scuzate.

— La care anume vă veți 
referi ?

V.M. ; — vreme ce tere
nul inaust a ușurat sarcina nnă-

retorilor
el s-o ii c,.r__ ... ,_____
fundașilor noștri.

— Desigur, logica este im
pecabilă. Așadar...

V.M. : — ...așadar, rămfyle 
inexplicabilă evoluția apatică, 
fără vlagă, a omului nostru nr.

bulgari, era exclus ca 
îngreuiat Pe aceea a...

V.M.: — ...dar numai pînă la 
acel 4—1 din al doilea joc. cînd 
deconectîndu-se prea devreme 
și. socotind partida terminală (ca 
Si toată echipa, de altfel) a pri
mit trei goluri si n-a lipsit să-l 
încaseze si pe al patrulea.

— Să trecem la atac.

incea rcă
prin plonjon de un apărător bulgar.

Eodorea (în stingă) 
pucul va ji interceptat 
Fază din primul joc Rcpijr.ia — Bulgaria (5—3)'

să-l deschidă pe Bjro, dar

Telefoto B.T.A.

1. Dezideriu Varga, jocul slab 
al lui Petre Sgîncă și al porta
rului Dumitraș. excelent cu nu
mai 10 zile in urmă, la Miercu
rea Ciuc

C.T. : — /lș adăuga că în apă
rare au corespuns integral doar 
Tureanu. Petre Sgîncă (în al 
doilea -mecil și portarul Crișan...

C.T. : — Chiar și în condițiile 
terenului mai mic, atacul nu 
poate fi scutit de serioase re
proșuri. Kalamar Și Pană m'- 
s-au ridicat la nivelul lui Geșa 
Szabo, linia noastră I ffind ast
fel neomogenă $1 lipsită de e- 
ficacitate. Biro se resimte inf.ă 
după boală. Bașa n-a fost uti
lizat. în al doilea joc și in aces
te condiții Fodorea a pvut un 
roi de jolly-jocker. intrînd țn 
toate liniile Si fiind unul din
tre cei mai combativi pamepi 
ai echipei. Alături de el s-au 
remarcat Hutanu si Stefanov.

— Ce preconizați în tim
pul scurt care a mai rămas 
pînă la C.M. din Olanda ?

V.M.: — Antrenorii Flamg- 
ropol și Czaka au si trecut la 
retușarea impurităților arfltate 
în aceste meciuri. Sîmbătă si 
duminică ne așteaptă ulfima’e 
două partide de verificare, cu 
puternica formație a Elveției. 
Cred că jucătorii noștri se vor 
mobiliza pentru aceste m.ecitiri 
extrem de importante șt vpr 
arăta cu adevărat ce ?tiu.

Să așteptăm, așadar, jqcurile 
cu Elveția.

Valeriu CHIOSE

Modul în 
date în conferință problemele 
mișcării sportive, cu spirit 
de răspundere 
ferm, ne dau 
județul Galați 
curînd și mai 
piui sportiv".

Tov. Anghel 
lat asupra
propagande eficiente pentru a 
convinge populația tînără și 
vîrstnîcă să facă sport. Con
dițiile moderne de viață. în- 
vățămînt și lucru favorizea
ză sedentarismul și împotriva 
acestei boli a secolului nos
tru trebuie luptat eu înver
șunare din copilărie pînă la 
bătrînete. Medicamentul sigur 
este 
ca rea

Tn 
sale, 
s-a referit la necesitatea ca 
sportivii gălățeni să aducă o 
mai mare contribuție la spor
tul de performanță, la con
stituirea loturilor reprezenta
tive, să se afecteze în acest 
scop un număr mai mare de 
ore instruirii sportive și a 
promis că va trimite la Galați 
un număr mai mare de spe
cialiști și va da în organi
zare C.J.E.F.S. Galați mai 
multe competiții și con
cursuri internaționale.

educația fizică, pracli- 
sporturilor.
încheierea cuvîntării 

președintele C.N.E.F.S.
fost eheltuiți din 
centralizate pentru 
gălățean aproximativ 
milioane lei, insă 
entuziasmul și Sprijinul 
torităților locale au o 
trihuție pe care am dori să 
le vedem repetate în i 
județe fruntașe ale 
noastre'

Succesele, a continuat 
bitorul, obligă și la mai 
și de aceea pentru viitor pre
tențiile vor fi și mai mari.

PREOCUPARE GENERALIZATA, SPORITĂ,

multe 
tării

vor- 
mult

PENTRU REZULTATE
Tn încheierea lucrărilor 

Conferinței a luat cuvîntul 
tov. Constantin Dăscălescu, 
prim secretar al Comitetului 
județean de partid Galați.

Tn cuvîntul său a fost a- 
preciată desfășurarea lucră
rilor conferinței, arătîndu-se 
meritele tuturor acelora care 
au contribuit la succesele 
mișcării sportive gălățene. 
Pe fundamentul rezultatelor 
pozitive înregistrate, tov. 
C. Dăscălescu a evidențiat 
activitatea Consiliului jude
țean pentru cultură fizică și 
sport și a subliniat spri
jinul substanțial acordat de 
C.N.E.F.S. județului Galați-

„Dacă comparăm rezulta
tele obținute în sport cu ace
lea din trecut, atunci putem 
spune că ele sint minunate, 
dacă le raportăm la exigența 
de astăzi pentru practicarea 
educației fizice și atingerea 
de performanțe sportive la 
nivel european 
atunci mai avem multe de 
făcut" a spus primul secre
tar al comitetului județean 
de partid Galați.

Tn această direcție s-a ară
tat că sportul de masă este 
încă insuficient organizat în 
județ, că numărul de mem
bri în asociațiile sportive 
este mic în comparație cu 
numărul salariaților. La a- 
proximativ 180 000 de gălă- 
țeni care iau parte activă în 
procesul muncii și al învă- 
țămîntului sînt numai 35 000 
de membri în asociații. în

și mondial.

Șl MAI PRODIGIOASE
unele locuri numărul membri
lor se află în descreștere și 
chiar în municipiu] Galați si
tuația este nesatisfăcătoare.

Această stare de fapt va fi 
analizată de organizațiile de 
partid, însă și celelalte or
ganizații cu răspunderi în 
mișcarea sportivă (C.N.E.F.S., 
sindicate, U.T.C.j vor trebui 
să fie 
acum.

Tov. 
nunțat 
triya 
sportive, fără justificări, fără 
aprobări și fără îndeplinirea 
condițiilor legii care, obligă 
la construirea unei noi baze 
pe un alt teren, atunci cînd 
din motive imperios necesare 
s-a aprobat o 
teren sportiv.

Dimpotrivă, 
către vorbitor, 
lă nesatisfăeătoare în privin
ța necesarului de baze spor
tive solicită eforturi sporite, 
cere folosirea oricăror posi
bilități pentru construcția de 
baze sportive simple și. în 
această direcție, primarii ora
șelor și comunelor gălățene 
vor trebui să se îngrijească 
și să răspundă și de acest 
sector. în bună parte neglijat.

Pe de altă parte vorbitorul 
a cerut ca actualele baze 
sportive sâ fie mai judicios 
folosite. Un exemplu negativ 

furnizează conducerea și 
...............................„V. A le- 

liceu cu 
excelentă pentru 
activitatea sporti- 
mod condamnabil

mai active decît pînă

C. Dăscălescu s-a pro- 
în mod hotărît împo- 
dezafectării bazelor

dezafectare de

s-a arătat de 
situația acttia-

îl
profesorii liceului 
csandri" din Galați, 
o dotare 
sport, însă 
vă este în 
neglijată.

Tov. C.

LA JOCURILE PRIMEI ETAPE A RETURULUI
returului cam- 
A la popice

Prima etapă a 
plonatulul diviziei 
a fost, relativ, calmă, favoritele 
cîștigînd partidele susținute. ~ 
excepție a produs doar U. 
Arad care, prin victoria sa 
asupra echipei Voința Ploiești 
(fosta Petrolul), a realizat sur
priza întrecerilor.

De’rbyui campionatului mascu
lin de la Clmpina. dintre Fla
căra șl Rapid București, a re
venit — după cum era de 
așteptat — formației gazdă la 
un minimum de „bețe" dife
rență (7). Ca șl in multe alte 
meciuri de campionat, performe
rul cîmpinenllor a fost Petre 
Purje. acest veteran șl neoborit 
popicar, care șt acum n-a ra
tat. nici o bilă, reallzînd cel 
mal mare punctaj al reuniunii, 
9’4 p.d. Fruntașa campionatului 
masculin, Voința Tg. Mureș, a 
avut la București în Gloria, for
mație aflată în periferia clasa
mentului, un adversar destul de 
incomod pe care l-a învins da
torită șl unor greșeli tn alcă
tuirea echipei bucurestene. La 
Gloria, care are o Imperioasă 
nevoie de puncte, fiind amenin
țată eu retrogradarea. ' '
din nou I. Pojgal, un 
de aproape 50 ani. care ni mal 
poate face fată cerințelor divi
ziei A. In acest meci Pojgal a 
fost concurentul eel mal slab 
al Gloriei (a doborît doar 757 
de popice avtnd și un număr 
nepermis de mare de bile goale : 
15) or, dacă locul lut ** " 
ocupat de un sportiv 
care această echipă 
lipsă și care obțin 
rezultate în jur de 
soarta meciului ar f! 
alta. Avem toată 
pentru I. Pojgal - 
cu o longevitate competițlonală 
puțin obișnuită 
tele sale Incontestabile tn buna 
organizare a activități! sportive 
de la uzinele Republica, unde 
de ani de zile se află în con
ducerea asociației (I. Pojgal 
este fostul fundaș al echipei de 
fotbal Metalul București, ale că
rei culori le-a apărat cu ardoare 
timp de mal bine de 10 anii, 
dar el trebuie să înțeleagă că 
vîrsta șl-a spus cuvîntul șl că 
locul Iu! trebuie Să fie ocupat 
de un ttnăr 1

De la întrecerile echipelor fe
minine reține atenția victoria

O 
T.

a jucat 
jucător

ar fi fost 
tînăr. de 
nu duce 
frecvente 

800 p d. 
fost poate 

considei atla 
un sportiv

pentru meri-

șl XII ale campio
natului national.

« Echipa Elveției 
este așteptată în 
Capitală vineri după 
amiază. Jocurile de 
sîmbătă și dumini
că. programate de 
la ora 18.30 pe pati
noarul 
vor fl 
cuplul 
cehoslovaci. 
— Adam.

artificial, 
conduse de 
de arbitri 

Hajny

• Pentru galele 
hocheistice de sîm- 
bătâ și duminica 
s-a stabilit ca in
trarea generală să 
fie 7 lei. Pentru 
elevi șl copil vor fi 
bilete cu 
dus.

preț re-

• tn deschiderea 
meciurilor România 
— Elveția, se vor 
disputa de la ora 
15.30 partidele
I.P.G.G. — Agro
nomia Cluj, restan
te din tururile ir

11

patinoarul 
din Ciu- 
desfășurat

• Pe 
natural 
mani s-a 
campionatul de ho
chei pentru echipele 
școlare de la 
tn finală s-au 
nit formațiile 
lor generale

sale, 
întil- 
școli - 

din
•—1111,1..................................

Mădăraș 
nești. Meciul 
încheiat la egalitate 
(1—1) șl pentru de
semnarea cîștigă- 
toarei au fost exe
cutate cîte cinci 
șuturi de penalita
te. Echipa din Mă
dăraș a realizat 
două, 
mul 
nuarea 
Iul : 
rală 
gen. 
gen. 
gen.
gen.
Șc. gen. 
Șc. gen.

a
ocupind pri- 

loc. Tn contl- 
clasameniu- 

Școala gene- 
Dărnești, Sc. 

Ciumani, Șc. 
Suseni, Sc. 

Sînslmton, Șc.
Sîncrâtenl. 

Lăzarea, 
Remetea.

CONCURSUL DE SELECȚIE-UN TRIAL PE

♦ Au fost desemnați titularii loturilor
în sala de sport din Poiana 

Brașov au luat sfîrșit, duminică 
după-amiază, întrecerile con
cursului de selecție pentru lotu
rile naționale de lupte (greco- 
rqmane și libere). Nu știm al 
cîtelea turneu de acest gen este 
șl. credem, nici antrenorii fede
rali Ion Corneanu și Ion Crîsmc 
nu ne-âr putea spune cu exacti
tate. Ceea ce știm însă este că 
acest concurs se cere a fi con
semnat la loc de cinste în ana
lele federației. întrecerile de la 
Poiana Brașov, dotate cu „Cuca 
Semicentenarului" pot fi conside
rate chiar ca adevărate finale de 
campionate republicane, deoarece 
la categoriile la care au fost or
ganizate meciuri s-au prezentat 
nu numai cel din loturile repre
zentative ci și toți luptătorii mal 
buni de la cluburile și asociațiile 
sportive.

Așa se explică de ce cunoscuțli 
luptători Ion Baclu. Simion Po-' 
pescu. Gheorghe Stoiciu și cei
lalți învingători ai acestui con
curs. cu excepția lui N. Martl- 
nescu. au fost nevolți să facă apel 
la toate cunoștințele lor pentru a 
termina pe primul loc. linii din-

tre componențll loturilor — Ni
colae Neguț (Steaua), Cornel Vîr- 
tosu (Dinamo Buc.) 
chiar ’
tatea, cu toate că au avut în față 
adversari 
bită.

Iată de
neanu — . ___
nia sa în laude — șl-a manifes
tat, ia sfîrșit,

au fost 
obligați să cedeze Intiie- 

'. ’. __ .. ' - -.1 
fără o valoare deose-

CROSUL

„16 FE8RUARIE"

DEPLIN EDIFICATOR

la multe categorii

r

giurgiuvencelor în 
Voința Ta. Mureș. : 
faptul că Cetatea _________„
jucat pentru prima oară în e- 
diția 1970—1971 a campionatului 
pe arenă proprie (meciurile din 
tur Cetatea le-a susținut pe 
arena Fabricii de zahăr, deoa
rece cele două piste ale pojd- 
căriei proprii prezentau anumi
te defecțiuni tehnice), tn această 
postură neplăcută o să se afle 
acum ■' — ‘
susține 
altă ■ 
mtșoara. 
prezintă 
tehnice, 
de o altă bază

Intr-o formă < 
nuă să
C.S.M. Reșița care în această 
etapă Inaugurală a sezonului a 
întrecut de o manieră categorică 
pe Rapid București. C.S.M. se 
piezintă ca o rchlpă deosebit de 
omogenă. toate componentele 
fiind notate în meciul cu Ra
pid cu peste 400 p d. Dacă tn 
confruntarea de la sfîrșitul 
cestel
București, 
victorie, 
probabil, 
lupta directă 
campioană.

Iată clasamentele la

fata Hderei. 
facilitată prin 

Giurgiu a 1. Voința

Flacăra2.

3.

4.
Petrolul

U. T. Arad, care 
meciurile de acasă 

localitate, probabil la Tt- 
întrvcît arena U.T A. 
anumite Inconveniente 
Iar orașul nu dispune 
'■ ' 1 regulamentară.
____ excelentă contl- 

fle echipa fefrîlnlnă a 
Reșița

va 
tn

Rapid

Olimpia
6. C.S.M,

5.

MASCULIN
Tg. Mureș

12 11 6 
Cîmplna

12 * ‘
I Ploiești

12 
București

12
i Reșița

12
Reșița

12 r -București
12 6 0

8

8

7

7

0

0

C

0

7. Voința

8. Gaz metan Mediaș
12 6 o

9. Rafinăria Teleajen
" 512

10. C.F.R. Timișoara
12

11. Gloria București
12

0

4 0
0

1 63813 34
4

4

5

5

6

6

61143

60746

61318

60810
61899

61474

60249
7

9

28
28

26
26

st
24
24

62317

54070

22

20

3 1
12. Petrolistul Cîmplna

57938 18

Dăscălescu a cu
prins o arie largă de proble
me ale educației fizice și 
sportului în județul Galați, 
eu o remarcabilă cunoaștere 
a acestor probleme și a dat 
indicații de rezolvare a celor 
mai stringente dintre ele. re- 
mareînd și insistînd asupra 
angajamentelor ferme, fără 
amînări de termene.

★
Conferința Consiliului ju

dețean pentru educație fizică 
și sport Galați a fost într-a- 
devărun exemplu de grijă și 
competență pentru adîncirea 
mișcării sportive în rîndurile 
populației de toate vîrstele, 
pentru sănătate, dezvoltare 
armonioasă a tineretului și 
pentru performanță sportivă.

Cea de a XXI-a ediție a -radi- 
ționalei competiții de cros „CUPA 
16 FEBRUARIE", organizată de 
clubul bucureștean Rapid, a cu
noscut un deplin succes : organi
zare bună, vreme admirabilă, o 
participare masivă (peste 300 de 
concurenți) și numeroși specta
tori.

Iată rezultatele tehnice ale în
trecerilor : junioare III (f’O m) : 
Vasilica Bocra (SSA), Dorina 
Bursuc (CSS) — echipe C.S.S.; 
junioare II (800 m) : Pauia To- 
nescu (Metalul), Florica Muntea- 
nu (Metalul) 
junioare
lub (Metalul), Dumitra 
(Dinamo) 
nioare (1500 m) : Maria 
(Metalul),
— echipe 
(800 m) : 
Gh. Stan
itorul; juniori II (2000 m) : Eug. 
Nacu (Dinamo), V. Stelea
— echipe S.S.A.; juniori I 
m) : Fl. Șandru (Metalul), 
Ghlpu (Metalul) — echipe 
Iul ; seniori (6000 m) : I.
(Dinamo), I. Rusnae (Steaua). — 
echipe Steaua. Trofeul pus în joc 
de organizatori a fost cucerit pen
tru a doua oară consecutiv de 
reprezentanții clubului Metalul.

Nicolae D. NICOLAE, coresp.

ce antrenorul ion Cor- 
cunoscut pentru zgirce-

satisfacția, subli
niind totodată reușita deplină a 
acestei competiții. L-am întrebat 
apoi pe reputatul antrenor cu ce 
rezultate pentru componența lo
tului s-a încheiat severul trial de • 
la Poiana. A început, în ordinea 
categoriilor, cu Gh. Berceanu 
care, după părerea sa, nu are 
contracandidat!, la cat. 43 kg. Cert 
este — deocamdată — și titularul 
la „52 kg“. Gh. Stoiciu, care s-a 
prezentat în forma ascendentă în 
partidele susținute sîmbătă și du
minică. La cat. 57 kg l-a preferat, 
în continuare, pe Ton Baclu, dar 
el este urmat foarte aproape de 
tînărul I. ‘ '
Categoria 
aproape 
dintre cei 
firmat și 
întrevadă ------ - -------
necesare marilor confruntări in
ternaționale. Dinamoviștil

Vîrtosu tatonează doar selecția 1 
Tn vederea antrenorului este șl 
Marian Ciutan (Rapid Buc.) care 
a cucerit anul trecut titlul de 
campion la juniori șl dispune de 
un mare talent. Simion Popescu 
rămîne luptătorul de bază la cat. 
68 kg. dar el este secundat de 
N. Mihai (Vulturii Lugoj), E. 
Hupcă (Metalul Buc.) și R. Pă- 
trașcu (Rapid Buc.). O altă ca
tegorie deficitară este aceea de 
74 kg, Marcel Vlad fiind „urcat" 
la „82 kg“ ; singura rezolvare a 
rămas tînărul Stelian Șerban (E- 
lectroputere Craiova), campion

Păun (Dlnamo Buc.), 
următoare. 62 kg, este 
descoperită. Nici unul 
care au luptat n-a con- 
nlcl nu a lăsat să se 
pentru viitor, calitățile

____ _______ _________,.J . bucu- 
reșteni Cornel lonescu șl Cornel

balcanic anul trecut. La cat. 82 kg 
Marcel Vlad (Dlnamo Buc.) a dat 
satisfacție dar tot aici mai stnt 
vizați O. Taclic (Rapid Buc.), I- 
Bender (Vulturii Lugoj) șl A- 
Hampu (Steagul roșu Brașov). O 
interesantă dispută se dă la cpt. 
90 kg între Nicolae Neguț — pre
zent la ultimele mari confruntări 
Internaționale, locul III la Poiana
— și Vasile Fodorpataki (Dlnair.o 
Buc.) victorios anul trecut asu
pra Iul Neguț, atît la finalele re
publicane cît și la campionatele 
Internaționale ale României, iar 
acum clasat pe primul loc. N>‘ 
colae Martinescu (Dinamo Buc i, 
este cert Ia cat. 100 kg. In sfîrșit. 

■la ultima categorie, deficitară 
pînă la acest cqncurs, sînt 3 pfe- 
tendenți de valori apropiate și toti 
în greutate de peste 120 kg : Ro
man Codrean (Vagonul 
Ștefan Stîngu (Steaua) și 
Dolipschi (Rapid Buc.).

Despre lotul de lupte
Ion Crîsnlc s-a declarat mulțuriut 
numai în parte, lancu Vangl—țL- 
(Tomistex Constanța), Petre Cer- 
nău (C.F.R. Timișoara), Petre Co- 
man (Steaua), Ludovic Ambruș 
(Steagul roșu) și Vasile lorgn 
(Progresul Brăila) se prezintă cu 
mari șanse la categoriile lor, 48, 
52, 62. 74 șl, respectiv, 82 kg. Tn 
rest se pun unele speranțe pentru 
57 kg în Fl. Moț (Steaua) și C. 
Moldovan (Steagul roșu), 68 kg
— V. Albu (Steaua), P. Poalelunri 
(Dunărea Galați) și E. Cristian 
(Dlnamo Buc.), 90 kg — I. Marton 
(C.S.M. Cluj) și șt. Enacbe (Nipo- 
lina Iași). La semigrea șl grea 
nu se întrevede nici o soluție ! 
E. Patiait (Steaua) nu vrea să 
muncească, este refractar la Indi
cațiile ce i se dau, iar șt. Stingu 
execută prea puține procedee spe
cifice stilului de lupte libere.

ORIENTARE TURISTICĂ

Arad).
Vicțor

libere.
Ițum't 
[helicl

♦

Costin CHIRIAC

săptămlnl. 
vor obține 

ceea ce 
reșlțencele 

pentru

1. Voința

2. Voința
C.S.M.3.

4.

5.
6.

Volnfa

Voința

Voința

echipe Metalul ; 
I (1000 m) : Cornelia Ho- 

Drăgan 
echipe Metalul; șe- 

Lincă
Maria Luca (Dinamo) 
Dinamo ; juniori III 
C. Tudorache (SSA), 
(Viitorul) — echipe VI-

(SSA) 
(3000 
Gh.

Meta- 
C1 oca

PRIMA

se

EDIȚIE A BALCANIADEI DE ORIENTARE

va desfășura la Slănicul Moldovei

Balcaniadelor dis-La seria 
putate în diferite ramuri de 
sport, se va adăuga, anul a- 
cesta, întrecerea orientariști- 
lor. Inițiativa aparține fede
rației noastre de specialitate 
căreia îi revine și sarcina 
organizării primei ediții 
Balcaniadei de orientare, 
vederea acestei întreceri, 
cretarul general adjunct 
F.R.T.A., D. Cerchezanu, a
cut. recent, o recunoaștere a 
terenului unde urmează să 
se desfășoare Balcaniada. A 
fost aleasă stațiunea Slănicul 
Moldovei care dispune de bu
ne condiții de găzduire și de 

adecvate con- 
acest gen.

puncte în probele masculină 
și feminină.

a
în 
se
al 

fă-

cu
o 

este
Intră 
titlul

FEMININ

a-
Volnța 

nouă 
foarte 

tn 
de

îl s

Tg. Mureș
12 8

București
12 7 

Reșița
12 7 

Cluj
12 7 0 

Constanța
12 7 0

Ploiești
12 7 0

0 5 29382

0 5 28756

28

28

26

12 1 0 11 58654 14

MICUȚII PATINATORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

împrejurimi 
cursurilor de

CONCURS IN-

• CARPAȚII MERIDIO
NALI au cunoscut, în ultima 
lună, o circulație mai inten
să ca niciodată pe linia lor 
de creastă. La 19 ianuarie au 
intrat în traseu la Sinaia al- 
piniștii brașoveni M. Opriș, 
A. Tănase. Gh. Comșa (toți 
de la Dinamo-Brașov) și M. 
Naghiu (Politehnica-Brașov). 
La 8 februarie cei patru des
cindeau în stațiunea Băile 
Hereulane. Dificultăți mai 
mari întîmpinate de-a lungul 
..meridionalilor" i vînt puter
nic în Piatra Craiului, ceață 
deasă în Făgăraș (de la Po- 
dragul spre Surul), zăpadă 
mare pe Negoiul o coborîre 
extrem de dificilă la Lanțuri, 
vînt puternic în Retezat și, 
mai ales, în Godeanu.

Ulterior Carpatii meridio
nali au mai fost parcurși de 
o echipă de alpiniști de la 
A. Ș. Celuloza-Zărnești și de 

*: la Sănătatea-

• PRIMUL 
TF.RJUDEȚEAN de orientare 
al acestui an se va desfășura 
la 21 februarie în împrejuri
mile stațiunii Izvoarele (jud. 
Maramureș). Este vorba des
pre Cupa de iarnă care, în 
mod normal, se dispută pe 
schiuri dar care, în lipsa ți
nui strat suficient de zăpadă, 
va avea caracterul unui con
curs de orientare obișnuit.

La sfîrșitul săptămînii vii
toare. în zilele de 26 și 27 
februarie, 
cea de a X-a ediție a Cupei 
Banatului. Competiția va a- 
vea loc în masivul Muntele 
Mic fiind dotată și cu trofeul 
Cupa de iarnă 
F.R.T.A. îl acordă 
tivei de județ care 
la cel mai mare

Timp de trei zile, patinoa
rul artificial din Galați a 
găzduit faza finală a cam
pionatelor naționale de pati
naj artistic pentru catego-. 
riile de copii, ca și concursul 
republican al începătorilor. 
S-au prezentat la start peste 
50 de participant! din mai 
multe centre ale țării. Mulți 
dintre ei au îneîntat prin 
evoluția lor plină de grație, 
ca și printr-o tehnică avan
sată. Duminică dimineața, 
micii patinatori au prezentat, 
la încheierea întrecerilor, un 
apreciat program demonstra
tiv.

Iată pe noii campioni și 
cei care îi urmează în cla
samentele pe probe i COPII

II. Băieți : 1. Mihai Deac 
(Constructorul București) 160,0 
p; 2. A. Vasile (A.S.C.P.M. 
Buc.) 154,5 p ; 3. D. Ginghină 
(Constr. Buc.) 150,9 p; 4. D- 
Pleșa (Petrolul Brașov) 134,8 
p; 5. 7
Brașov) 128,9 p ; 6. Cs. Kis- 
gyUrgy (Petrolul Bv.) 122,2 
p. Fete: 1. Irina Nichiforov 
(I.E.F.S. Buc.) 162,3 p ; 2. Do- 
rinela Ularu (Dinamo Bv.) 
151,6 p; 3. Simona Grigores- 
cu (Șc. sp- 2 Buc.) 145,7 p ; 
4. Tereza Nencu (Constr. 
Buc.) 140.9 p ; 5- Aida Frîncu 
(Dinamo Bv.) 140.1 p; 6. Si
mona Bejan (Petrolul Bv.) 
137,9 p. COPII I. Băieți : 1. 
Adrian Georgescu (Șc. sp 

2 Buc.) 174,4 p ; 2. C. Neagu

D. lonașcu (Dinamo

(Dinamo Buc.) 167,5 p; 3. K. 
Shell (Petrolul Bv-) 164,8 p; 
4. b. Azzola (Olimpia Cluj) 
158,4 p. Fete : 1. Felicia Pel- 
muș (Constr. Buc.) 211,4 p ; 
2. Diana Cocefi (Constr. Buc.) 
192,9 p; 3. Mihaela Paras- 
chiva (Constr. Buc.) 192,5 p ; 
4. Roxana Stănișsr 
(A.S.C.P.M B.) 180,0 p-

Tn concursul începătorilor 
primele locuri au fost ocu
pate de patinatorii Florin 
Gafencu (A.S.C.P.M.B.), Ti- 
beriu Suciu (Constrc. Buc.) 
și patinatoarele Ofelia Fara- 
oanu (Constr. Buc.), Carmen 
Gancev (Constr. Buc.).

două echipe de 
București.

• LA SIBIU 
recent, un cerc 
care își propune să populari
zeze acest sport prin inter- 
mediul filmului și al fotogra
fiei. Pentru început a fost vi- 
zionat un film pus la dispo
ziție de Televiziunea rotnâpă. 
Filmul prezintă o tură de iar
nă în munții Făgărașului e- 
fectuafă de cîțiva sportivi din 
Sibiu în frunte cu antrenorul 
Toma Boerescu (I. Ion-coreso.)

s-a constituit, 
al alpiniștjlor

26280715

5 27426 26 este programată
27274 26. 5

Hidromecanica Brașov
12 6 0 6 

Rapid București
12 6 0 6 28629 24 

9 Laromet București
1’5 0 7 27605 22

10. Dermagant Tg. Mureș 
"507

7.

8.
28682 24

12
T. Arad

12
12. Cetatea Giurgiu

22

11. U.
26686
26660

22
20

3 0 9 27778 18 T. SIR1OPOL — coresp.

pe care 
reprezenta- 
va acum ii- 
număr de
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La înapoierea din Liban

„TURNEUL NOSTRU 
N-A FOST O PLIMBARE!
...ne-a declarat C. Radulescu, antrenorul echipei Sport Club Bacău

PE AGENDA ACTUALITĂȚII ® Amănunte de la meciul cu F.C.Sao Paulo ® Rapid evoluează 

la Campinas. In compania echipei F. C« Guarani

După cum am anunțat, Sport 
Club Bacău s-a înapoiat luni sea
ra <iin Liban. Jucătorii acestei 
echipe au făcut un popas de o 
noapte în București, apoi și-au 
continuat călătoria spre Bacău, 
1-0 scurt timp de la sosirea in 
Capitală, am avut o convorbire 
cu antrenorul C Rădulescu,

— Bilanțul turneului vji sa
tisface 7

— In general, da. Din cele 6 
meciuri pe care le-am susținut 
am ciștigat 5. iar unul l-am pier
dut. N-am fi înregistrat — poate — 
acel eșec tn fața lui Ansar, dacă 
programul inițial n-ar fi fost mo
dificat.

— pe ce a fost modificat 
programul ?

_  A plouat citeva zile. Apoi, 
am fost nevoițl ca într-un inter
val de 5 zile (7—11 februarie) să 
jucăm 4 meciuri.

— Ce ne puteți spune des
pre adversari 7

_  Făclnd o comparație cu anul 
trecut, jucătorii libanezi s-au pre
zentat acum mai bine pregătiți. 
tn altă ordine de idei, echipele 
pe care le-am întîlnit au fost 
întărite cu alți jucători, alcătuind 
astfel adevărate reprezentative 
ale orașelor. Acest fapt nu nc-a 
deranjat. Dimpotrivă, echipele 
fiind mal puternice, ne-au dat, 
jlresc, replici dîrze, punindu-ne 
probleme.

— Deci, se poate spune că 
partidele v-au ajutat în înde
plinirea obiectivelor propuse 7

— Turneul nostru n-a fost o 
simplă plimbare, tn condițiile a- 
vute, adversari ambițioși șl tere
nuri destul de grele din cauza 
ploii, mi-am putut da seama des
tul de bine de potențialul fiecă
rui jucător șl, în același timp, am 
reușit să fixez scheletul forma
ției.

— Care sînt piesele de bază 
ale „ll“-lul băcăuan 7

Temă de meditație

ULTIMA ÎNCERCARE
Problemă personală — sau problema unei întregi generații? ♦ „Mi-e teamă 

că Năstase se va pierde../' ® Cum se explică oare „adevărata repulsie la efort" ? I

Metalurgiștii bucureșteni surprinși la antrenamentul de 
ieri, în timp ce exersau lovirea balonului cu capul.

METALUL BUCUREȘTI S-A ANTRENAT IERI 
PE PANTELIMON

Vorbeam cu profesorul Ar
deleană, responsabilul rePrf~ 
zentativei de juniori, vorbeam 
despre una- despre alta, era 
seară, străbăteam pentru a nu 
știu cita oară aleile PUfculw 
de la „23 August', iar țigările 
noastre clipeau in întuneric ca 
doi ochi nedumeriți...

Fără vreun scop premeditat, 
discuția a ajuns la treburile 
„naționalei" de juniori șt — 
într-un tirziu — la Viorel ^as* 
lase, extrema stingă a Progre
sului. unul din marile talente 
ale tinerei generații de fotba
liști. cel care — cu un an în 
urmă — a cîștigat singur me
ciul cu Ungaria, de pe »u‘- 
namo". , , .Brusc, vocea antrenorului 
Ardeleanu a căpătai inflexiuni

LOTO PRONOSPORT LA
Se atribuie:
Excursii în U-R.S.S. cu a- 

vionul (circa 18 zile) și ex
cursii în AUSTRIA cu avio
nul (circa 8 zile). Cîștiguri 
în bani de valoare variabilă 
și cîștiguri fixe în bani.

Se efectuează 5 extrageri 
de cîte 8 numere din 45. în 
total se vor extrage 40 nu
mere.

Cu variantele de 15 lei 
participați la toate extrage
rile, cu șanse mari de cîștig.

Sîmbătă 20 februarie a.c., 
ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor.

CÎȘTIGURILE OBȚINUTE 
LA CONCURSUL PRONO

SPORT Nr. 7 DIN 14 
FEBRUARIE 1971

CATEGORIA I î (12 rezul
tate) 2,80 variante a 29.090 
lei.

CATEGORIA Il-ai (H c«-

— Iată-le : Ghlță — ?, Slnăucea- 
nu, Velicu, Comănescu, Nedelcu, 
Hrlțcu, Pani, Dembrovschi, Ș, 
Florea (B<Uuță).

— Așadar, două semne de 
întrebare. Cind le veți găsi 
răspunsul 1

— Eu aș vrea cit mai curînd, 
însă totul depinde de jucători. 
Pentru postul de fundaș dreapta 
candidează Mioc și Kiss, iar pen
tru cel de înaintaș central stingă
— D. Ene. Cei doi fundași n-au 
încă un nivel corespunzător ca să 
poată deveni titulari, iar D. Ene 
a făcut in primul meci din Liban 
o întindere musculari și nu l-am 
mai putut folosi decît în ultima 
partidă susținută. Din această 
cauză, mă gindesc să promovez 
doi tineri din divizia B, de la 
formația locală știința. E vorba 
de fundașul dreapta Margașoiu 
și înaintașul Pelea.

— Ați avut și alte indispo
nibilități 7

— Din păcate, da. Pană a avut 
o contuzie la piciorul drept, iar 
Dembrovschi se resimte in urma 
operației de anul trecut. După ce 
dr. Tomescu îl va consulta, vom 
vedea ce e de făcut. Trebuie să 
amintesc și de alți doi jucători : 
Duțan, șl Sorin Avram. Primul 
nu este încă refăcut complet 
după accidentul de anul trecut și, 
de aceea, nu se angajează fizic ; 
in ceea ce-l privește pe al doilea
— trebuie să arăt că încă'nu este 
pus la punct cu pregătirea fizici.

i
— O ultimă întrebare : care 

este programul echipei, pînă 
la 7 martie, ziua reluării acti
vității competițlonale oficiale 7

— Avem două variante. Prima 
ar consta dintr-un turneu în Is
rael, unde ar urma să susținem 
3 meciuri în 9 zile. In cazul ne- 
realizării acestui proiect, atunci, 
răminînd în țară, vom continua 
antrenamentele și la scurte inter
vale (duminică, miercuri, dumini
că) vom juca cu echipe divizio
nare A și B.

Pompiliu VINTILA

grave, cuvintele lui și-au pier
dut abundența, devenind mai 
temătoare, mai cumpănite:

— Mi-e teamă că Năstase se 
va pierde, în ciuda unui talent 
ieșit din comun, a unor cali
tăți de mare fotbalist.

După o clipă:
— As vrea să renunț la el; 

cred că nu va juca în prelimi
nariile U.E.F.A., deși renunța
rea aceasta nu-mi face nici o 
plăcere, mă întristează. Față 
de mine însumi, dacă ne tre
buie neapărat fiecăruia o jus
tificare. mă simt absolvit: am 
încercat de prea multe ori cu 
Năstase, ca să mă fi înșelat...

Din seara aceea, „tema" Vio
rel Năstase m-a obsedat, poa
te nu atît pentru subiectul în 
sine, cit pentru valoarea lui 
de simbol, pentru faptul că 
mi se oferea — în sfîrșit — 
ocazia de a sta de vorbă nu cu 
un fotbalist ajuns la vîrstă re
gretelor tîrzii, ci cu un jucă
tor de 17 ani, un adolescent 
abia plecat în viață, bănuit 
candid, pentru care aproape tot 
ce zboară se mănincă.

Scrisesem undeva că e trist 
ta un fotbal să nu aibă talente, 
dar că infinit mai trist e ca 
el să le aibă și să le pristă- 
vească în vînt, inconștient sau 
nonșalant. .. _

în această idee, poate fare 
voia mea, Năstase devenise o 
problemă.

Problema unei generații în
tregi, cu prea multe talente 
irosite pe drum, din vina cui
va. ..

★
L-am găsit copil, cu gesturi 

provizorii și ochi timizi, ușor 
melancolic, mi s-a părut cu
minte și sincer, chiar dacă 
uneori — așa cum se va ve
dea — n-a fost departe de a 
dosi adevărul, care — circum
stanțe atenuante 7 — nu-i prea 
ținea parte...

Mi-a spus că a fugit din ta
băra de juniori de la Poiana 
— istorie mai veche — pen
tru că îl lăsaseră în afara pri
melor două loturi, și el ar fi 
meritat să joace, pentru că 
VALOAREA — dacă-mi aduc 
bine aminte, acesta fusese cu- 
vîntul, pentru asta-l și subli
niez I — lui...

L-am întrebat dacă-i adevă
rat că fumează, dacă-i adevă
rat că i s-au găsit sticle de vin 
sub pat. în timpul unei convo
cări a lotului. în sfîrșit, daca-i
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zultate) 63,75 variante a 1-533 
lei.

CATEGORIA a IlI-a: (10 
rezultate) 509,10 variante a 
288 lei.

Ovidiu IOANIȚOAIA

AUTOTURISME MOSKVICI 408
CU RADIO SI RULOTA-FIAT 850

Propunerea federației franceze de fotbal 

ROMÂNIA-FRANȚA ÎN APRILIE 1972?
După cum am mai anunțat, partida amicală de fotbal 

dintre reprezentativele României și Franței, programată ini
țial pentru 10 octombrie 1971, la București, nu va mai avea 
loc, din motive legate de calendarul international al celor 
două echipe.

Ieri, pe adresa Federației române, a sosit o telegramă 
prin care forul omolog francez propune ca întîlnirea să se 
desfășoare în aprilie 1972, ca revanșă a acelui 2—0 cu care 
fotbaliștii francezi au terminat învingători, anul trecut, la 
Reims.

Federația română urmează să decidă asupra datei propuse.

A FOST ALCĂTUIT ȘI LOTUL DE TINERET
• Robert Cosmoc

Colegiul central al antre
norilor a aprobat componen
ța lotului de tineret, propu
să de antrenorul principal 
Gheorghe Ola. Antrenorul 
secund al lotului a fost nu
mit de curînd Robert Cos
moc, de la clubul Farul, în 
locul lui Nicolae Tătaru, care 
a trecut la echipa de per
spectivă. Componența lotu
lui este următoarea : Ștefan, 
Iordache, Ariciu — portari ; 
Niculescu, Crețu, Popovici, 
Hajnal, Sătmăreanu II, Ol- 
teanu (Steagul roșu), Mehe
dinți, Fanea — fundași ; Bel- 
deanu, Urmeș (Jiul), Broșov- 
schi, Simionaș, Crîngașu — 
mijlocași ; Doru Popescu, 
Ghergheli, Ștefănescu, Kun 
II, Bojin, Ciupitu (Petrolul),

TURNEUL ECHIPEI CEHOSLOVACE
T.J. GOTTWALDOV

Echipa cehoslovacă T. J- 
Gottwaldov își începe azi 
turneul în țara noastră, evo- 
luînd la Brăila. Oaspeții vor 
întîlni pe divizionara B. Pro
gresul Brăila.

adevărat că s-a lăsat de școa
lă, că cel puțin așa spun foș
tii lui colegi de la „Liceul 36", 
care nu l-au mai văzut de 
mult prin Drumul Sării..,

— De băut, nu-mi place să 
beau, iar de fumat, m-am lă
sat 1

— Dar cu școala ?
A * deschis ochii mari, de 

parcă pleoapele l-ar fi fript, 
surprins, ușor nemulțumit:

— Ce-i cu școala 7
l-am explicat pe îndelete că 

știu că nu s-a mai dus la ore, 
că am vorbit chiar cu profe
sorii lui.

— Spune-mi, fotbalul te îm
piedică să mergi la școală 7

— Nu.
— Atunci ?
— Am să mă duc neapărat I
— Cînd ?
N-a răspuns nimic. A lăsat 

capul în jos, de parcă umerii 
lui ar fi purtat o povară in
uman de grea.

A schimbat discuția și mi-a 
spus că dacă ar juca vîrf, ar 
da un randament mult mai 
mare decît pe extremă...

I-am dat dreptate. Termi
nasem

După ce a fugit din tabăra 
de. la Poiana Brașov, Viorel 
Năstase a fost pedepsit, pe 
timp de un an, cu nechemarea 
la lotul national de juniori.

Știti cît timp a durat pe
deapsa aceea drastică, meni
tă să-1 ajute, să-l facă să în
țeleagă că fotbalul nu începe 
Si nu se termină cu el ?

Nici două luni...
In ciuda faptului că a ju

cat un sezon slab — „zău așa, 
are o adevărată repulsie la 
efort" —, și că a încălcat nu 
o dată disciplina — ultima oară, 
in Liban, a venit la hotel pe 
la,.. patru dimineața ! — Năs
tase va fi chemat din nou la 
echipa reprezentativă, in fața 
căreia stă „proba de foc" a 
preliminariilor U.E.F.A.

Procedind la o asemenea de
cizie. profesorul Ardeleanu n-a 
uitat însă să adauge:

— Vreau să-1 ajut. dar 
nu-mi pot permite să o fac 
la infinit. I-am șpus-o si lui : 
încercarea aceasta va fi ulti
ma.

_ ★
L-am revăzut pe Năstase du

minică, cînd a marcat unicttl 
gol al Progresului în poarta 
Universității Craiova, cînd a 
jucat bine, mulțumind asis
tența, reușind cîteva faze de 
spectacol.

■. .După meci, s-a apropiat 
de m ine:

— Nu știti. nea Titi Arde
leanu a fost la meci ?

I-am răspuns că nu știu, dar 
Titi Ardeleanu fusese.. .

— antrenor secund
Dudu Georgescu, Florea, Pe- 
treanu — atacanți.

Se așteaptă ratificarea Bi
roului F. R. Fotbal.

Reîntoarsă recent de la Si
naia, unde timp de zece zile și-a 
desăvîrșit pregătirea fizică ge
nerală, echipă divizionară B 
Metalul București își continuă 
cu intensitate pregătirile, în 
vederea noului sezon fotbalistic.

Ieri, pe terenul de zgură al 
bazei sportive de la Pantelimon, 
cei 21 de jucători făceau obiș
nuitul antrenament, avînd ca 
teme : îmbunătățirea vitezei de

TURNEUL ECHIPEI STEAUA IN IRAN
TEHERAN, 16 (prin telefon). 

De la sosirea în Iran, și pînă 
azi, echipa Steaua a susținut 
două jocuri încheiate cu o vic
torie și o înfrîngere. în prima 
partidă. Steaua a dispus de 
Oghab (clubul aviației iraniene) 
cu 2—0 (1—0). prin golurile 
înscrise de Ștefănescu și Vigu. 
în cel de al doilea meci, des
fășurat luni, formația bucureș- 
teană a întîlnit echipa P.A.S. 
(clubul poliției) de care a fost

Minischiul nu este o inven
ție sau o metodă de ultimă 
oră. EI are o vîrstă de cel 
puțin două decenii și o ex
periență internațională boga
tă, pe plan metodic. Ea a fost 
experimentată în masă de 
Clif Taylor (S.U.A.), Koller 
(Austria), Paltrinieri (Italia), 
Rominger (Elveția), Pucthler 
(R.F.G.), Gruneberg și Robert 
Blanc (Franța). Chiar și Ro
mânia cunoaște materialul — 
minischiul — fabricat de 
C.I.L. Reghin în zeci de mii 
de exemplare destinate expor
tului, fără a-1 experimenta sau 
a-1 introduce (deocamdată) 
pentru învățarea mai rapidă, 
mai ușoară, mai plăcută și 
fără orice risc de accidentare 
a schiului.

Metoda minischi — căci a 
devenit o metodă extrem de 
răspîndită — poate fi consi
derată cea mai sistematică 
pentru că se întemeiază mai 
direct din punctul de vedere 
al materialului folosit pe 
principiul „de la ușor la greu, 
de la simplu la complicat". 
Dimensiunile reduse ale 
schiurilor fac ca rezistența la
terală să fie micșorată și ca 
atare forțele rotative și de 
conducere aplicate de schior 
sînt considerabil scăzute, ceea 
ce permite începătorilor chiar 
din primele zile execuția unor 
viraje paralele, la viteză re
dusă și cu eforturi și mișcări 
de amploare mică. Acesta este 
de fapt și marele factor pu
blicitar al metodei și princi
pala sa calitate în ușurința 
cu care se obține progresul. 
Experiențele multiple au folo
sit lungimi variabile de schi
uri, cea mai mică fiind de 65 
cm, pentru adulți. Valoarea a- 
cestei metode a fost pusă la 
îndoială de la început. Anu
mite rezerve continuă să se 
manifeste și azi, discuțiile 
fiind aprinse, fără ca ele să

PETROLUL PLOIEȘTI 
VA JUCA ÎN ALGERIA

Echipa Petrolul Ploiești va 
pleca cu avionul duminică 
dimineața în Algeria, pe 
ruta București — Paris — 
Alger. Petroliștii vor între
prinde în această țară un 
turneu pînă în ziua de 2 
martie, disputînd trei me
ciuri amicale cu adversari ce 
vor fi stabiliți la sosirea în 
Alger.

Pînă duminică, Petrolul va 
efectua joi și vineri antrena
mente, iar miercuri și sîm- 
bătă va susține meciuri ami
cale.

Azi, ploieștenii se vor de
plasa la Plopeni, unde vor 
juca în compania formației 
locale Metalul.

reacție, circulația mingii, îm
bunătățirea finalizării.

Florin SANDU

PLENARA ARBITRILOR 
BUCUREȘTENI

Azi, în sala Dinamo din 
șos. Ștefan cel Mare, de la 
ora 18,30, va avea loc ple
nara arbitrilor bucureșteni.

întrecută cu 2—1 (0—0). Au
marcat : Sătmăreanu — autogol 
și Maleki. respectiv Tătaru, din 
lovitură de la 11 m.

în continuare, programul tur
neului se prezintă astfel : 
miercuri (n.r. azi) — cu Se
lecționata de tineret a Iranu
lui ; vineri — cu T.A.J., cam
pioana Iranului și deținătoarea 
„Cupei Campionilor Asiei". Du
minică. Steaua va evolua la 
Beirut în compania echipei 
Homenmen.

SCHI

M I N I S C H I U L
submineze totuși valearea me
todică a sistemului.

Ceea ce a stabilit practica 
în mod neîndoielnic, este fap
tul că debutantul (în special 
ad*ult), folosind schiuri scurte 
(minischi) sau mai exact 
schiuri de lungime progresi
vă în învățare, își însușește 
tehnica mai repede, mai ușor, 
mai corect, mai agreabil, mai 
decontractat. Lungimile con
venabile (asupra cărora s-a a- 
juns Ia un acord de păreri) 
sînt de 85 cm, 100 cm și 150 
cm, folosite în scară de ace
lași subiect.

în ceea ce privește proce
deele tehnice, metoda învăță
rii folosește cadrului tradițio
nal cu schiuri de lungime 
normală, cu avantajul supli
mentar al ușurinței de exe
cuție, cu viteză redusă, cu 
riscuri eliminate, într-o formă 
condensată și susceptibilă de 
progres. Trecerea la lungimea 
următoare este recomandată 
de monitor, în funcție de di
ficultăți, de adaptabilitatea

CAMPIONII JUDEȚULUI SIBIU
Pîrtia Oncești din Păltiniș 

a găzduit la sfîrșitul săptă- 
mînii, într-o organizare ire
proșabilă, faza județeană a 
campionatelor republicane la 
probele de slalom uriaș și 
fond. La întreceri au fost 
prezenți 115 concurenți din 
tot județul Sibiu.

Iată cîștigătorii:
i SLALOM URIAȘ; copii 
III b — P. Ferenț (Voința Si
biu) ; copii II b — A. Roman 
(Mătasea roșie Cisnădie); co
pii 11 f — Doris Kapp (Măt. 
r. Cisnădie); juniori II — H. 
Zank (Măt. r. Cisnădie) ; ju
nioare 11 — Cristina Krasser 
(Voința Sibiu) ; Juniori I — 
H. Schenk (Metalurgica Si

SAO PAULO, 16 (prin te
lefon, de Ia corespondentul 
revistei FOTBAL). După cum 
se știe, în penultimul său 
meci din turneul sud-ameri- 
can Dinamo București a 
pierdut cu 2—1 (1—0) în fața 
cunoscutei formații brazi
liene F. C. Sao Paulo. Dar, 
după cum s-au desfășurat 
ostilitățile și după cum re
marcă, de altfel, și ziarele 
apărute a doua zi, un re
zultat de egalitate ar fi fost 
mai echitabil. însăși desfă
șurarea jocului, în ansamblu, 
conducea spre un asemenea 
rezultat. în min. 18, primind 
o pasă de la Toninho, „me
xicanul Gerson a înscris 
imparabil, deși șutul a fost 
expediat din afara careului. 
Dinamoviștii au replicat e- 
nergic, dar n-au obținut 
punctul egalizator decît după 
pauză, în min. 67, cînd Du-

CÎND ATACI, Âl GRIJĂ... DE APĂRARE
...Priveam jocul, de Ungă 

Motroc. Fiind vorba de un 
meci cu caracter de verifi
care (Sportul studențesc — U- 
niversltatea Craiova, disputat 
săptămîna trecută in Giulești), 
tlnărul antrenor al formației 
bucureștene intervenea foarte 
des, corectînd „din mers", de 
pe margine, diversele erori 
ale elevilor Iui.
Pentru ca efectul să fie aceia 

dorit, întocmai ca la un joc — 
școală intervențiile erau făcu
te cu calm, cu simț pedagogic. 
Cind, deodată, tonul mai ridi
cat, dojenitor, al profesorului, 
însoțit de gesturi energice, ne 
spunea că la mijloc e vorba 
de o greșeală mal gravă, 
inadmisibilă chiar șl ,1a un 
jucător de rezervă. Ce se în- 
tîmplase 7 La o lovitură de 
colț în favoarea studenților, 
Gal (înlocuitorul lui Jurcă — 
indisponibil), „urcat” cu e- 
chipa în atac, s-a repezit să 
execute el cornerul, după care 
a rămas să privească consecu- 
ția fazei. S-a intîmplat, însă, ca 
adversarul să intercepteze ba
lonul, trimlțîndu-1 rapid spre 
zona părăsită de Gal, acolo 
unde se afla complet liber ex
tremul stingă al craiovemlor, 
Țarălungă. A urmat un de
maraj scurt, apoi un șut din 
interiorul careului și numai 
bara s-a opus înscrierii golu
lui.

„Nu agreez, v-am mai 
spus-o, atacul orb“ — se adre
sa antrenorul băieților săi, la 
pauză, în cabină. „La faza cu 
lovitura de colț, s-a săvirșit 
o dublă greșeală. Prima : Gal 
nu avea voie să execute el ;

subiectului, de viteză etc. 
Unul din avantajele metodei 
este că descoperă ritmul op
tim al fiecărei mișcări, pe 
care-1 folosește și-l accen
tuează (chiar prin muzică) 
spre o ameliorare tehnică. 
Chiar schiorii avansați folo
sesc metoda, pentru deprinde
rea unui procedeu tehnic nou, 
dar marele merit îl găsesc de
sigur începătorii și persoanele 
de vîrstă medie care vor să 
se inițieze în schi.

Metoda cu minischi poate fi 
privită și ca un agrement în 
sine, dar în principal ca un 
auxiliar de învățare impor
tant și serios, pînă la tehnica 
finală a schiului executată cu 
schiuri normale.

Desigur, metoda ridică în 
primul rînd probleme de or
ganizare, de înzestrare, de 
închiriere în școlile de schi 
de pe teritoriu, dar din punct 
de vedere practic și-a dove
dit din plin utilitatea.

Mihai BÎRA

biu) ; junioare I — Artemis 
Crăciuneanu (Metalurg. Si
biu) ; seniori — U. Krasser 
(Voința Sibiu) ; senioare — 
Anelise Fabricius (Voința Si
biu).

FOND — junioare 1 (5 km) 
Edith Iptok 30:44 ; junioare li 
(3 km) — Anamaria Muntea- 
nu 19:14 ; copii II f (1000 m) 
— Gudrun Zeck 7tl2 ; copii 
1 f (1500 m) — Wanda Blotor 
9i25 ; copii 11 b (2 km) — D. 
Munteanu 13:02; copii I b 
(3 km). — W. Schiller 18:26 ; 
juniori 1 b (10 km) — M. Da
mian 47124 : juniori II b (5 
km) — I. Sădeanu 23,47 (toți 
de la Sc, sp. Șoimii Sibiu).

I. ION —. coresp. 

mitrache a expediat balonul 
în plasă, fructificînd o pasă 
precisă a lui Moldovan. Am
bele echipe au oferit, în con
tinuare, un bun spectacol 
fotbalistic, liniile de atac au 
construit situații de gol, dînd 
ocazia celor doi portari, Wan- 
derley și Constantinescu, să 
se remarce. Se părea că ni
mic nu va mai putea schim
ba soarta jocului. A venit, 
însă, minutul 89 și arbitrul 
Jose Olimpio de Oliviera, din 
Sao Paulo, a găsit de cuviință 
să sancționeze formația oas
pete cu un fault imaginar. A 
executat Gerson, în bară, 
Constantinescu a sesizat di- 
direcția mingii, dar n-a mal 
putut s-o atingă și Gerson, 
care a urmărit, a reluat In 
plasă, din apropiere. întrea
ga presă din Sao Paulo cri
tică — palidă compensație 
pentru români — arbitrajul 
părtinitor prestat de Oli
viera.

Tot presa subliniază jocul 
bun prestat de Dinu, Con
stantinescu, Dumitrache, Radu 
Nunvveiller, Ștefan și Lu- 
cescu. Tn sfîrșit, să mai spu
nem că, în min. 89, Dumi
trache a fost eliminat de pe 
teren, deoarece a protestat 
la decizia care a dus la în
scrierea golului victoriei.

Intervenind o modificare 
de ultimă oră în programul 
turneului, Dinamo a acceptat 
să susțină marți seara (n.r. 
miercuri dimineața, conform 
orei Bucureștiului) un ultim 
joc în compania formației 
Portuguesa, echipa care a 
dispus de Rapid cu 5—0.

★

După jocul susținut dumi
nică la Rio de Janiero cu 
Vasco da Gama (încheiat, 
după cum se știe, cu un 
rezultat nedecis i 0—0), Ra
pid București, a plecat la 
Campinas pentru a juca 
miercuri cu F, C. Guarani.

i
Pedro VILLA

a doua : zona părăsită de Gal 
trebuia să fie acoperită de 
altcineva, fie de mijlocașul 
de pe aceeași parte, fie de 
fundașul central dreapta, a 
cărui funcție de bază trecea 
tn grija fundașului central 
stingă ș.a.m.d. In astfel de si
tuații „scara" e sflntă. Vă re
pet : SA GINDIM ACȚIUNEA 
De APARARE ÎNCĂ DIN CLI
PA IN CARE ECHIPA SE GĂ
SEȘTE IN ATAC. Căci posesia 
mingii este, deseori, o ches
tiune de puține secunde".

Ascultîndu-1 pe Nelu Motroc, 
ne-a revenit, brusc, în memo
rie faza golului primit de Di
namo, cu ani în urmă, Intr-o 
partidă oficială, cu Internazlo- 
nale Milano. Ca șl tlnărul Gal, 
fundașul dreapta al dinamo
viștii or. Cornel Popa, s-a a- 
vîntat în ofensivă cu batonul 
la picior, lăsindu-și postul 
descoperit. Nici un coechipier 
nu l-a observat, însă, pe Pel- 
ro, complet liber, pentru a-1 
lua, temporar, în primire. Și 
jocul... greșeala așteaptă : In
ter a contraatacat fulgerător, 
o minge lungă l-a găsit exact 
pe Peiro, de la care a plecat 
SINGURUL GOL AL PARTI
DEI, CONSECINȚA UNEI 
GRAVE ERORI.

Revenind la „verificarea'' de 
pe Giulești, Motroc (fost ju
cător reputat șl antrenor cu 
frumoase perspective în fot
balul nostru) a sesizat eroa
rea la timp, făcînd din ea 
chiar un caz. Ca să nu se 
repete la primăvară cînd se 
joacă pe puncte.

— g. nic. —

CRISTIANII
• 36 DE CONCURENȚI 

(12 la seniori, 9 la juniori 
mari și 15 la juniori mici) 
prezenți la startul celui de-al 
doilea concurs de sărituri 
„Cupa Poiana" iată o cifră 
care ne bucură. Să sperăm 
că timpul care a mai rămas 
din acest sezon va spori nu
mărul săritorilor noștri.

• GH. GEREA, al 7-lea, 
printre seniori, la primul con
curs de sărituri, a cîștigati 
a doua zi proba juniorilor 
mart cu două sărituri (de 47 
Și 50,5 m) căzute. Este un 
caz. deosebit de rar întîlnit, 
căci — așa cum se știe — 
o săritură căzută aduce • 
depunctare serioasă (8—10 p) 
din partea fiecărui arbitru. 
Pentru Gerea performanța a- 
ceasta a fost posibilă, fiindcă 
între el și următorii juniori 
s-a creat o diferență de cî
teva clase
D • JUNRDARA elena 
bașa, a reușit duminică, în 
cadrul ștafetei senioarelor 
din cadrul „Cupei 16 Februa
rie", o performanță care me
rită subliniată i a realizat cel 
mai bun timp individual, de
pășind-o chiar și pe campioa
na din 1970 a senioarelor, 
Marcela Leampă.

• 98 DE „FULGI DEJ ZA- 
PADA“ au „înflorit" dumini
că pe hanoracele tinerilor 
schiori care au concurat la 
Poiana Brașov și Săcele. Alte 
multe sute așteaptă să... cadă 
în săptămînile următoare.

• JUNIORII PROBELOR 
ALPINE nu ne dau încă sa
tisfacții pe măsura așteptă
rilor. Doar Alexandru Bog
dan a reușit să se „strecoa
re;1 printre oaspeții italieni ia 
..Cupa 16 Februarie", după 
cum tot numai el a reușit 
performanțe deosebite la con
cursurile din Iugoslavia și 
Cehoslovacia din săptămînile 
trecute. Se pare că este ne
voie să mai.-, răscolim prin
tre copii, pentru a găsi ade
vărate speranțe pentru pro
bele alpine,.



In CX E la volei masculin

„CRED CA VA FI UN MECI MARE
ne-a spus Zangor Djarkeșev, antrenorul

echipei Burevestnik Alma Ata
, Despre echipa studenților din 
Alma Ata, Burevestnik, nu se 
cunosc prea multe amănunte. 
Dar, ceea ce se știe este' de 
ajuns (Ia ora actuală, ei sînt 
deținătorii Cupei campionilor 
europeni I) pentru a ne da sea
ma că, voleibaliștii sovietici al
cătuiesc o formație puternică; 
avînd la activ performante ră
sunătoare. Pentru a afla in
formații suplimentare, ne-am a- 
dresat antrenorului principal 
ZANGOR DJARKEȘEV. care 
se află la conducerea tehnică a 
echipei de șase ani. după ce 
timp de 10 ani a făcut parte 
din sextetul de bază al teamu- 

Uui Burevestnik.
i ‘ — Care sînt atuurile echi

pei dv. 7
— La întrebarea pe Cate 

' mi-ați -pus-o nu am decît un 
singur răspuns: blocajul foarte 
bun.

— Numai atît ? .După cite
> știm aveți și atacanți exce

lent!. Spre exemplu Krav
cenco.

— D-m păcate, însă, Krav
cenco a început să îmbătrîneas- 
că.

— Discutînd cu antrenorul 
echipei române, l-am între
bat dacă a făcut pregătiri 
speciale în vederea acestui 
meci. Vreți să vă referiți și 
dv. la această problemă 7 

f — Noi nu-î cunoaștem pe vi-
r • 1 ------------ ...........—

itarii noștri adversari decît din 
presă, de unde am aflat numai 
lucruri bune. Nu am putut face, 
din această cauză, pregătiri spe
ciale. Pe unii dintre jucători 
i-am' văzut. însă, în diferite 
competiții internaționale.

— Cealaltă reprezentantă 
a U.R.S.S. în C.C.E., Ț.S.K.A. 
Moscova, este o echipă redu
tabilă. Există o diferență va
lorică între dv. și ei 1

— Vă pot spune că la ulti
ma confruntare din campio

nat am cedat cu 3—2, ultimul set 
pierzîmdu-l la 13.

— Cu ,ce lot v-ați prezen
tat la București ?

— Lotul nostru cuprinde 12 
jucători; Janbek Saurambaev 
(căpitan), Nicolai Ragozin. Oleg 
Antropov, Valeri Kravcenco, A- 
lexandr PortnOi, Alexandr Kor- 
manovski. Ghenadi Gcmcearov, 
Vitali Șapran, Amangheldi Sul
tanov, Viageslav Șapran, Ttt- 
lendi Ahmetjanov, Vitali Usti
menko.

— Ce puteți spune în plus 
despre acești jucători 7

— Saurambaev a făcut parte 
din echipa națională intre anii 
1964—1967, Antropov si Krav
cenco au participat la ultima 
ediție a C.M. din Bulgaria, iar 
Ragozin si Portnoi au primit 
medaliile de aur, împreună cu 
ceilalți colegi, la C.E. de juni
ori în 1969.

O]

SE APROPIE ÎNTRECERILE „SALATIEREI H START CO SURPRIZE

— Care vor fi primii șase?
— Avînd în vedere că Port

noi, Goncearov si Antropov se' 
resimt încă după accidentele 
suferite, asupra sextetului de
finitiv mă voi pronunța în ur
ma ultimelor antrenamente. Ori
cum, nu vor lipsi Saurambaev, 
Ragozin si Kravcenco.

— O ultimă întrebare. Ce 
pronostic dați ?

— Este foarte greu să mă 
pronunț, pentru că nu ne-am in- 
lilnit niciodată cu Steaua. Cred 
însă că va fi un meci mare. 
Dacă vom cîștiga sau nu ? Nu 
știu. Speranțe trebuie să fie 
totdeauna. Altfel...

Emanuel FĂNTĂNEAU

chipă campioană, ci două, care 
merg mai departe în întrece
rile inter-zone, Câștigătoarea 
turneului A va întîlni pe prima 
clasată în zonele americane, 
iar laureata grupei B are ca 
adversară

■Firește, 
îndreptate

campioana Asiei, 
privirile noastre sînt 
mai mult către par-

• 28 de ethipe la start.
in zona europeană a Cupei
Davis 71 • R.F. a Germaniei

, Corespondenta specială pentru ziarul ,,SPORTUL"

T A rămas mai puțin de o lună 
de zile pînă la 13 martie, cînd 
în sala Festivalna din Sofia 
vor răsuna fanfarele, anunțind 
începerea celui de-al doilea 
campionat european de atletism 
pe teren acoperit. Această com
petiție de mare amploare sus
cită în capitala Bulgariei un 

; deosebit interes, iar organizato
rii depun toate eforturile pen
tru a crea întrecerilor condiții 
optime de disputare. Pregătirile

comentatori de radio și tele
viziune din străinătate.

La ora cînd transmitem, la 
întreceri s-au înscris 24 de țări, 
tot atitea cîte au fost prezente 
și la primul campionat de la 
Viena. Cea mai numeroasă va 
fi delegația Uniunii Sovietice 
care va număra 50 de concu- 
renți, R.F.G. — 40. Ungaria — 
31. Polonia — 33, R.D.G. — 23, 
Franța — 22. Cehoslovacia — 16, 
Irlanda, Elveția și Austria —

HristovaIvanka

cu cel european. Participanții 
au arătat o bună pregătire. în 
total fiind ameliorate nouă, re
corduri republicane. Performan
țe valoroase-au obținut A. Ata
nasov. care a parcurs distanța 
de 1500 m în 3:43,9 și S. Zlateva 
cîștigătoarea probei de 400 m 
cu timpul de 54,8. Ambele re
zultate constituie noi recorduri 
naționale pe teren acoperit și 
sînt cele mai bune performanțe 
mondiale ale anului. Cunoscuta 
atletă bulgară I. Hristova a 
confirmat din nou înalta ei cla
să aruneînd greutatea la 17,75 
m (v.r. 17,58). La aceeași pro
bă, tînărul V. Hristov a sta
bilit un nou record la seniori 
și juniori cu performanța de 
17,60 m (v.r. 17,20 m).

Toma HRISTOV
Sofia, 16 februarie

cu- 
sub ar.

no

și Spania, țapi de serii 
♦ Spre o reeditare a semi
finalei România-lugoslavia

se desfășoară în ritm susținut, 
principala atenție fiind acorda
tă. bineînțeles, amenajării pis
tei și sectoarelor de sărituri, 
care au suferit îmbunătățiri 
substanțiale. Astfel; cei 200 m 
ai pistei au fost acoperiți cu 
material sintetic de producție 
bulgărească „Zebran", iar sec
toarele pentru sărituri — cu 
tartan original „Minesota”. în 
stare de finisare se află și alte 
lucrări menite să asigure con
diții bune 2. .
spectatori, care, fără îndoială, 
vor ocupa 
locuri ale .. ....

Mare este interesul față de 
campionat și din partea repre
zentanților presei. Pînă în pre
zent, la centrul presei au fost 
acreditați peste 130 de ziariști,

de vizionare pentru
toate cele 

sălii.
2 380 de

și Turcia — 5, Iugo- 
12, Spania — 9. Fin- 
Belgia — 6. Italia — 
i. Suedia, Olanda, Nor-

8. Grecia 
slavia — 
landa și 1 
10. Anglia, _____  . ......
vegia. Danemarca și România 
nu au comunicat încă numărul 
participanților. Se așteaptă și 
confirmarea din partea Portu
galiei. Țara gazdă va alinia 40 
de atleți și atlete.

A fost întocmit programul 
definitiv al celor două zile de 
concurs, care cuprinde 23 de 
probe (10 pentru femei și 13 
pentru bărbați). Se prevede' și 
disputarea cursei de 1500 m 
pentru femei.

Atleții și atletele bulgare se 
pregătesc intens pentru euro
pene. Sîmbătă și duminică s-a 
disputat campionatul republi
can în sală, care a fost identic

TURNEUL SCANDINAV-UN
TEST DIFICIL, DAR UTIL

PENTRU HANDBALIȘTII
ROMÂNI

Constituind. astăzi un element 
clasic în calendarul Internațional 
al handbalului nostru, turneul pe 
care îl întreprinde periodic în 
Nordul Europei reprezentativa 
țării, constituie unul din princi
palele mijloace de verificare a 
potențialului ei fizic (ținind cont 
de dificultatea generală a depla
sării : jocuri multe pe un inter
val de timp scurt), dar și tactic 
(prin valoarea și varietatea^ ad
versarilor pe care îi vor întîlni) 
Testul capătă acum șl alte sem
nificații, legate de intrarea intr-o 
etapă decisivă a pregătirilor pe 
care selecționata țării le efectuea
ză în vederea participării la J.O. 
de la MUnchen.

Dar, înainte de a vorbi despre 
locul pe care îl ocupă acest tur
neu în ansamblul eforturilor ce 
se fac în vederea unei cît mai 
bune reprezentări la J.O., să pre
cizăm că lotul va porni mîine 
spre Copenhaga, urmînd să întîl- 
nească 5 echipe naționale după 
cum urmează : 21 februarie la 
Malmoe cu Suedia, 23 februarie 
Ia Halslngor cu Danemarca. 26 
februarie la Oslo cu Norvegia, 28 
februarie la Helsinki eu Finlanda, 
2 martie la Stockholm cu Suedia, 
4 martie la Aarhus cu Danemar
ca, 7 martie la Keikjavik cu is
landa și 9 martie tot la Keikjavik 
cu Islanda. Deci. 8 meciuri In 17 
zile, ceea ce, dacă adăugăm și 
oboseala deplasărilor, ne determi
nă sâ apreciem că testul la care 
va fi supusă echipa reprezenta
tivă este dintre cele mai grele.

Discutînd, înaintea plecării, cu 
antrenorul federal NICOLAE NE- 
DEF. acesta, spre surprinderea 
noastră, s-a arătat foarte mul
țumit de gradul ridicat de dill- . 
cultate a turneului. Explicația a- 
cestei atitudini am avut-o atunci 
cînd am aflat că in lot au fost 
Introduși, cu scopul de a fi titu
larizați, o serie de handbalist! ti
neri, ale căror posibilități se ce
reau verificate temeinic.

Un element determinant în a- 
ceastă direcție îl va constitui fap
tul că jucătorii recent Introduși in 
lot vor simți răspunderea titula
rizării in echipa campioană a 
lumii, vor putea, deci, abandona

In timp ce urmărim cu în
frigurare veștile pe care agen
țiile de presă ni le. transmit 
de dincolo de Ocean, acolo 
unde evoluează cei mai buni 
tenismani ai noștri, filele ca 
lendarului se apropie pe ne
simțite de alte starturi în fața 
fileului, de data âceașta pa 
bățrînul nostru continent. A 
fost definitivat programul zo
nei europene a „Cupei Davis”, 
principala, competiție pe echi
pe a sportului alb. Alăturat, vă 
prezentăm tabelul- celor două 
grupe, care urmează să desem
neze in acest an pe reprezen
tantele Europei în cursa pen
tru titlul de callenger. La ca
pătul ei vom cunoaște ețhipa 
care va încerca, din nou la 
toamnă, să deposedeze . formația 
S.U.A. de prețiosul țrpfeu, 
riosșut în lumea întreagă 
numele de „Salatieră de

. gint“. .
O sjmplă privire pe lista

sibililor promovați ne convin
ge că zona europeană a fost 
mai puțin solicitată în acest 
an, de mînuitorii rachetei. 28 
de echipe se prezintă la start, 
număr scăzut față de anii tre- 
cuți, cînd șansele, erau dispu
tate de 32 de . echipe, ne- 
cesifînd și tururi de calificare. 
Explicația stă în faptpl că. de 
data aceasta, echipele extra- 
europene _ au preferat să., joace;

' în zonele’ lor, cele americane 
și cea asiatică, iar două în
scrieri au fost anulate de co
mitetul de organizare, în con
diții cunoscute. Este vorba de 
formațiile Republicii Sud-Afri- 
cane și Rhodeziei de Sud, < are 
's-âu lovit dip nou de opoziția 
fermă a majorității țărilor 
participante, acestea anunțind 
că nu doresc să întrețină re
lații sportive cu state unde 
este legiferată discriminarea 
rasială.

Astfel stînd lucrurile, între
cerea . din acest an se arată a 
fi mai aproape de sensurile 
unui adevărat campionat eu
ropean pe echipe, care însă — 
conform formulei adoptate din 
1965 — nu va desemna o e-

tea de mijloc a graficului gru
pei B, acolo unde figurează 
numele echipei României. Ju
cătorii români vor evolua în 
turneul B, în care prim cap 
de serie este formația R.F. a 
Germ'aniei, finalista de anul 
trecut a „Cupei Davis". Succe
sorii noștri în Challenge-round 
n-au avut, se știe, o soartă 
mai bună decît debutantii din 
’69, Ion Tiriac și Ilie Năstase, 
la Cleveland, echipa americană 
obtinînd o victorie scontată; 
5—0. Iar învingătorii noștri din 
primăvara trecută. tenismanii 
Iugoslaviei, s-au oprit în fața 
Spaniei (1—4), care conduce, 
ca primă favorită, în grupa 
întît

Firește, este ora revanșelor... 
Sorții poznași ne-au alăturat 
din nou formației iugoslave, pe 
care este posibil s-o întîlnim 
în aceeași semifinală de grupă. 
Reeditarea meciului de la Ma- 
ribor (2—3) ar trebui să aibă 
loc la București. bineînțeles 
dacă aceste două -echipe vor 
trece de adversarii de pînă a-

tunci. Românii pornesc desi
gur favoriți în întîlnirile cu 
Olanda și (probabil) Israel, 
care ar urma să se desfășoare 
tot în țara noastră. După cum 
se vede, iubitorii de tenis 
bucureșteni vor fi mal răsfă- 
țați în spectacole de anvergură 
din acest an.

în cadrul celorlalte întîlniri 
ale grupei B, un echilibru mai 
pronunțat prezintă cea dintre 
Ungaria și Polonia, avînd în 
vedere progresul marcat al te- 
nismanilor polonezi. în prima 
grupă, în schimb. sînt mai 
multe semne de întrebare, me
ciuri ca Suedia—Franța, Gre
cia—Belgia. sau chiar Dane
marca—U.R.S.S. putînd fi con
siderate deschise oricărui re
zultat. Mai ales, cînd e vorba 
de ..Cupa Davis“...

Dar excluzînd buclucașele 
surprize, semifinalele celor 
două grupe europene ar tre
bui să arate în felul următori 
Spania—Franța, Cehoslovacia—’ 
U.R.S.S., R.F.G.—Ungaria, Ro
mânia—Iugoslavia. Ceea ce con
stituie fără îndoială, un afiș 
„tare".

LA SALISBURY
NEW-YORK IS (Ager- 

pres). — Campionatele 
internaționale de tenis ale 
S.U.A. pe teren acoperit 
au început la Salisbury 
în mijlocul unui interes 
general. In primele me
ciuri au fost înregistrate 
cîteva rezultate neaștep
tate. Fără îndoială, cea 
mai mare surpriză a fost 
oferită de tînărul jucător 
cehpslovac Vladimir Zed- 
nik care l-a eliminat cu
3— 6, 6—4, 8—4 pe Iugo
slavul Z. Franulovici. 
Alte rezultate mai impor
tante : Richey (S.U.A.)— 
Parun (Noua Zeelandă) 
6—2 6—1 : Stockton
(S.U.A.) — Orantes (Spa
nia) 6—2, 4—6, 7—6 ; 
Koch (Brazilia) — Edlef- 
sen (S.U.A.) 6—4,. 6—4 ; 
Graebner (S.U.A.)—Man- 
darino (Brazilia) 6—2, 
6—2 ; Eddison (Austra
lia) — Buding (R.F.G.) 
6—3, 7—6 ; Mulligan (Ita
lia) — Schloss (S.U.A.)
4— 6, 7—5, 6—2.

Radu VOIA

PANCHO GONZA1ES - IN ECHIPA DE TENIS A S.U.A. ?
Federația americană de 

tenis (amator) a alcătuit e- 
chipa S.U.A. pentru „Cupa 
Davis”. Din formație fac par
te Cliff Ricliey, Stan Smith 
și Clark Graebner. Este in
teresant de arătat că jucăto-

rul profesionist Pancho Gon
zales, în vîrstă de 43 de ani, 
și-a depus candidatura de a 
juca în echipa pentru „Cupa 
Davis”. El a anunțat că și-a 
limitat participarea în viitor, 
dorind să fie reamatorizat.

23 DE ECHIPE VOR Fl
LA STARTUL „CUPEI

Așa cum anunțam în zia
rul nostru de ieri, prima ad
versară a echipei României, 
în viitoarea ediție a compe
tiției internaționale de tenis 
pentru tineret (sub 21 ani) 
„Cupa Galea” va fi reprezen
tativa Suediei. Aceste două 
echipe sînt calificate direct

în cadrul celor patru grupe 
semifinale, urmînd să se în- 
tîlnească la Marianske Lazne 

(Cehoslovacia). In celălalt 
meci inaugural a! grupei, 
Cehoslovacia urmează să în- 
tîlnească echipa învingătoare 
a preliminariilor care se vor 
desfășura la Skoplje (Iugo-

VEDETA SĂPTÂMÎNII

ANNIE FAMOSE

I,

• Născută 
Vi.1944 la 
(Franța) : •
time 1,58 m : .. 
tate 50 kg: • Schi
ază din copilărie: 
la 16 ani (sezonul 
1960—-61) este selec
ționată în echipa 
Franței (o dată cu 
surorile Goitschel);
• 1964.
bruck - 
slalom uriaș ; •
1966. PorUllo (Chi
le) — campioană 
mondială la slalom 
special, locul 5 la 
uriaș șl locul 3 la 
coborire (locul 2 la 
combinata alpină);
• 1968, J O. Gre
noble — medalie de 
argint la slalom u- 
riaș. medalie de 
bronz la slalom 
special. Primește 
înalta distincție, a-
tșturl de J. C.

Kllly și Marlelle 
Goitschel, devenind 
..cavaler al Legiu
nii de onoare". Tn 
1970 un grav ac
cident pare să-l pu
nă „stop- definitiv, 
dar..

PREZENTE
GALEA“

formațiile 
Germane și 
turnee se

la 16.
Pan 

Jnăl- 
g reu

J.O. Inns- 
locul 5 la

slavia), reunind 
Iugoslaviei, R.D. 
Turciei. Alte trei 
mifinale sînt. programate în 
Belgia, Ungaria și Polonia.

Iată acum și componența 
celorlalte două grupe preli
minare. La Viena se întîl- 
nesc Danemarca, Mexic, Mo
naco și Austria. Echipa în
vingătoare se califică pentru 
semifinalele de la Balaton 
(Ungaria) alături de Italia, 
Anglia și Ungaria. La Zurich 
vor juca echipele Greciei, 
Luxemburgului și Elveției. 
prima clasată promovînd în 
grupa semifinală de la Bru
xelles, împreună cu Spania, 
R.F.G. și Belgia. In sfîrșit, 
la Torun (Polonia), este pro
gramată o grupă semifinală 
cu 4 participante : U.R.S.S., 
Olanda, Franța și Polonia.

La startul competiției sînt 
înscrise 23 de reprezentative 
de țări. Meciurile prelimi
nare se vor dispiita între 15 
și 18 iulie.

i arul I .
9 v-

GRUPA A
IgSPANIA }

fLVETIA ---------------- 1
SUEDIA --------------- 1

0 FRANȚA-------------- ‘
FINLANDA----------- 1
IRLANDA-------------‘
DANEMARCA--------- 1

gju.R.S.S.--------------- r
GRECIA ---------------- 1
BELGIA ---------------- 1
R.A.U. --------------- 1

[6j CEHOSLOVACIA------ r
PORTUGALIA--------- >
TURCIA ---------------"

GRUPA B
0]R.F.G.- j

AUSTRIA —-------- J
®UNGARIA------------- 1

POLONIA-------------r
LUXEMBURG-------- 1
MONACO -----------“

^IUGOSLAVIA-------- |_
ANGLIA---------------•"
ITALIA -------------- 1
BULGARIA----------- •“

[Șj ROMÂN IA----------- 1
OLANDA ------------ J”
ISRAEL-------------- 1
NORVEGIA----------- 1“

Ediția 60-a 
CUPA DAVIS, 1971 (zona europeană.)

TurulH
23 V

TELEX

semifinale
13-Vl-

FTndle
18*11-

&•ft.

'' w

A-

TELEX
Turneul Internațional de tenis pe 
teren acoperit de la Moscova a 
continuat cu disputarea partide
lor din cadrul optimilor de finală. 
La masculin, englezul Warboys 
l-a eliminat cu 6—7, 7—6, 6—4 pe 
sovieticul Llhaclov, Iar cehoslo
vacul Pala l-a învins cu 6—3,
6— 2 pe Palman (URSS). In pro
ba feminină, tenlsmana sovietică 
Elena Granaturova a întrecut-o 
cu 6—4. 6—1 pe românca ludlt 
Dibar. In optimile probei de du
blu : Dron, Santel — Lejus, Lamp
7— 6. 6—7, 7—5.■
Tn cadrul campionatelor de atl?’ 
tism pe teren acoperit ale R.D.G 
Rita Kuehne a stabilit un nou re
cord național în proba feminină 
de 400 m, cu timpul de 55,1. Pro
ba masculină de 50 mg, a revenit 
lui Frank Slebeck, cronometrat 
în 6,5.

Rezultate înregistrate în optimile 
de finală (meciuri retur) ale tra
diționalului turneu internațional 
de fotbal de la Viareggio : Dukla

— F.C. Napoll 1—0; A. C. 
> — Partizan Belgrad 1—1; 
Milan — Vojvo.dlna .Novi 

Valencia 
finală 
Dukla 

Juven-

Praga
Torino
A.C. 1___...........___
Sad 2—0; Juventus —
2_ 0. Pentru sferturile de
s-au calificat 
Fraga, Torino, 
tus.

formațiile 
Milan, și

conferlnțe de pre-In cadrul unei _______ ,
să, care a avut loc la Istanbul, 
Behll r — 
ad-lnterlm _____ ,— -----
țlonale de lupte, a anunțat că 
anul acesta nu se vor desfășura 
campionatele europene, deoarece 
nici o țară nu șl-a depus candi
datura de a organiza această com
petiție. Este pentru prima oară . 
în ultimii 25 de ani cînd campio
natele

re a avut iug *atan«ui» _
Emre (Turda), președinte * 
Tim al federației Interna- f

europene nu vor avea loo.

2000 de spectatori au ur- 
în orașul Troyes demen-

Recordmanul 
de mai multe 
200 kg și a 

la rînd o lial-

Peste 
mărit .... .
strația celebrului, halterofil sovie
tic V. Alekseev. '
mondial a ridicat 
ori greutatea de 
„împins" de 7 ori 
teră de 170 kg.

timiditatea sau reținerile frecven
te la cel ce sînt considerați re
zerve, contribuind direct — 
posibilități au suficiente — la ri
dicarea pe un plan superior a 
jocului selecționatei noastre. Toc
mai din aceste motive, dincolo 
de rezultatele ce se vor înregistra 
în aceste 8 partide (noi le dorim 
cît măi bune I) ceea ce așteptăm 
ca principal lucru la Încheierea 
acestei acțiuni este sâ știm , că 
cei mai buni reprezentanți ai 
tinerei generații au trecut cu 
succes examenul și că handbalul 
nostru se poate bizui pe el.

Printre cel ce se pregătesc să 
pornească în acest lung turneu, 
prin care echipa României inau
gurează un nou sezon Interna
țional, se află jucători cunoscuți, 
ca : Penu, Orban, Samungi, Mol
dovan, Guneș, Chicidt și Lieu, 
lor adăugindu-ll-se tinerii Voinea, 
ștei, Koșescu, Cosma. Noi le u- 
răm tuturor deplin succes I

c. a.

In săptămlna trecută, super- 
halterofilul Vasili Alekseev șl 
patinatorul „fulger" Ard Schenk, 
au uimit din nou lumea cu per
formanțele lor. Cum ei au fost 
insă nu de mult prezenți în co
loanele ziarului, alegerea noastră 
s-a oprit acum asupra unei schi
oare, care revine în rîndul nu
melor mari: ANNIE FAMOSE. 
de două ori învingătoare și o 
dată pe locul doi (la 1/100 din- 
ir-o secundă) în probele „Săptă- 
mînil preolimplce" de la Sapporo.

E drept, pe plrtille de pe 
muntele Teine n-au fost prezente 
toate marile schioare ale lumi), 
reținute de întrecerile „Cupei 
mondiale". Dar victoriile acestei 
încercate sportive (26 de arii și 
10 sezoane de competiții) In 
fața întregului „nou val", atit 
de talentat, al schiului alpin, 
stnt dovada unei deosebite măie
strii, dublate de o mare putere 
morală. Să nu uităm că anul

trecut, Armie Famose a suferit 
un grav accident și nu i-a fost 
de loc ușor să revină tn Pri
mele rîndurl. După concursuri 
de debut In sezonul ’71 in 
care nu reușește să intre în 
cadența marilor performanțe, 
Annie obține o serie de rezultate 
care confirmă uriașa ei putere 
de adaptare la cerințele tot mal 
pretențioase ale tehnicii actuale.

Care, este secretul el? Fără 
îndoială, entuziasmul cu care 
practici acest dificil sport, en
tuziasm care o face ca și astăzi 
să păstreze agresivitatea debutu
lui. La aceasta trebuie să adău
găm inșă inteligența el excepțio
nală șl puterea de analiză, care, 
pe fondul unei solide culturi, ca 
și datorită, formației sale univer
sitare, contribuie ca Annie Fa
mose să fie ■ totodată . o mare 
personalitate a schiului. (Gh. E.)

Epilog în „Cursa de 6 zile" de la Milano. Cei doi învingători, belgienii Eddy Merckx 
și Julien Stevens, primesc aclamațiile publicului. Claudine Merckx, soția marelui 
campion, își îmbrățișează fericită soțul. - Telefotoj A. P. AGERPRES

MECIURILE ATLETICE 
S.U.A. — U.R.S.S.

SI S.U.A. — AFRICA

CASSIUS CLAY
CERE 15 ARBITRI!

Fostul campion mondial de box la 
categ. grea, Cassius Clay care se antrenează 
la Miami Beach, a declarat reprezentanți
lor presei internaționale că va cere ca me
ciul său cu Joe Frazier programat la 8 
martie la New York, să fie arbitrat de... 
15 oficiali.- Clay a spus; „Vreau ca in fie
care repriză să am in ring un arbitru odih
nit. Nu vreau să fiu arbitrat de un singur 
oficial care să se obosească 15 reprize. Nu 
intenționez să-l fac K.O. pe Frazier, căci, 
țin cu orice chip să-i demonstrez, in fie
care repriză, că eu sint mai bun ca el, că 
sînt adevăratul campion mondial".

La Malaga

0 RUNDA DE REMIZE
In runda a 13-a a turneului internațional 

de șah de la Malaga, maestrul român Victor 
Ciocâltea a remizat în 27 de. mutări,.câ 
ntarele maestru' Benkd ȚSiUA.), riSzulta.t con
semnat și în partidele Poinar—Visier, Pa
lacios— Durao și Medina—Rogoff, Jiuguet l-a . 
învins pe Quinteros, iar Timman a cîștj'gat la 
Liubojevici. In clasament continuă . să con
ducă. Pomar (Spania) cu 9,'/2 p, urmat de 
Ciocâltea (România), Bisguier (S.U.A,), Tim 
man (Olanda) — 9 p, Benko (S U.A.) — 8l/s 
p, Liubojevici (Iugoslavia) — 7 p, Rogoff 
(S.U.A) — 6»/s p, Visier, Medina, Palacioș 
(toți trei Spania). — 6 p, Quinteros (Argen
tina) — 5 p., etc.

Federațiile atletice din S.U.A. șl 
U.R.S.S. au convenit ca întîlnl- 
rlle dintre selecționatele masculi
ne șl feminine ale celor două țări 
sâ aibă loc în acest an la Los 
Angeles, tn zilele de 10 șl 11 iulie. 
O săptâmînă mal tirzlu, la Dur
ham (Carolina de Nord), va avea 
loc Intilnirea masculină dintre se
lecționatele ■ S.U.A. și Africii.

PRIMELE STARTURI 
ALE ÎNOTĂTORILOR 

SOVIETICI
La Moscova a avut loc (bazin 

de 25 m) primul concurs oficial 
al celor mai buni înotători so
vietici. Cele mal bune rezultate : 
tltcev 54.4, Bellz — Gelman 54,4, 
Grebenlkov 54,8 la 100 m liber ; 
Kravcenko 2:29.6, Pankln 2:31,4 1a 
200 m bras : Matluhlna 61,6, Slni- 
țiria 62.2 — .100 m liber ; Stepano
va 2:42.2. Grebenikova 2:42,4, Boi- 
țova 2,44.6 la 200 m bras.

PROGRESUL — INDEPEN
DENCE (LIBAN) 3—0 

(2-0)
BEIRUT, 16 (prin telefon). In 

primul joc pe care îl întreprinde 
în Liban, echipa Progresul Bucu
rești a întîlnlt marți pe Indepen
dence, întreeînd-o cu 3—0 (2—0).
Punctele Învingătorilor au fost 
înscrise de Dudu Georgescu (min. 
18 șl 30) șl Năstase (mln. 80).

ECHIPA DE HOCHEI 
A ELVEJIEI PENTRU 

BUCUREȘTI
Federația de hochei a 

a comunicat aseară lotul 
cători pe care-1 va folosi . . 
meciurile de simbătă șl duminică 
cu reprezentativa României : Ri- 
golet șl Jaeggi — portari, Hugu- 
enln, Furrer, Sgualdo, Aescnll-

mann, Henzen, Kaufmann — fun
dași, Nelninger, Probst, Bena, 
Reinhard, Turler, Keller, Dubois, 
Wittwer, Pousaz, N. Mathieu, R. 
Mathieu și R. Taillens — atacanți. 
Unsprezece din acești jucători a- 
parțln clubului H. C. La Chaux 
— de Funds.

J. C. NALLET RENUNȚĂ 
LA CONCURSURILE ' 

INDOOR

Elveției 
de ju- 
pentru

Atletul francez Jean Claude 
Nallet, cîștigătorul „Pantofului 
de aur" în 1970 a declarat că nu 
va lua startul în concursurile 
Indoor ale sezonului și la cam
pionatele europene de sală de la 
Sofia pentru a putea pregăti în 
liniște evoluția sa din . timpul ve
rii, cînd vizează două titluri de 
campion al continentului la Hel
sinki, în probele de 400 m șl 400 
m garduri.

P. MARMUREANU DOUĂ VICTORII LA INDORE
Noi victorii ale tenismanului român Petre Mărmureanu. In turneul 

de la Indore (India centrală) el l-a învins în finala probei de simplu 
pe Premjit Lai cu 8—6, 6—3, 6—4. Făctad pereche cu polonezul W. Gi- 
siorek, Mărmureanu a Ieșit învingător șl ta proba de dublu.
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