
I

ODESCHIDEREA LUCRĂRILOR
. Pit&LhlAlii DIN TUAlh’l ANILE, UM jl-VA !

CELUI DE AL IX-lea CONGRES
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

, ■ * ■ . ... ,

La 18 februarie s-au des
chis la București lucrările ce
lui dc-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Delegații organizațiilor U.T.C. 
,din întreaga țară —■ muncitori, 
lucrători ai ogoarelor, ingineri, 
tehnicieni, studenți, 
litari. învățători și 
cercetători științifici, 
artă — s-au întrunit 
zi, in sala Palatului 
pentru a face bilanțul unei bo
gate perioade de activitate des
fășurată de la ultimul congres, 
în lumina Hotărîrii partidului 
cu privire la îmbunătățirea ac
tivității în rindul tineretului și 
pentru a stabili jaloanele de 
acțiune ale etapei viitoare, co
respunzător cerințelor și pers
pectivelor dezvoltării Româ
niei socialiste.

La Congres participă nu
meroși invitați —. membri ai 
Comitetului Centrai al Parti
dului Comunist Român, ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui.. conducători de instituții 
centrală și organizații obștești, 
vechi militanți ai partidului, 
activiști de partid și de stat, 
oameni de știință și cultură, 
tineri din toate sectoarele de 
activitate, ziariști români și 
străini.

Sint prezenți reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret, co-

elevi, mi- 
profesori. 
oameni de 
în această 
Republicii,

muniste, revoluționare, demo
cratice, socialiste din numeroa
se țări de pe toate, confinen- 
iele.

Este ora 9. întreaga asisten
ță întîmpină cu puternice a- 
plauze și urale pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu. Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Pe.tre Lupu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- 
joviei, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea. Mihai Gere, Ion ■ 
Ioniță, Vasile Patilineț, care 
iau loc în loja din dreapta pre
zidiului.

In loja din stingă prezidiului 
iau loc conducătorii delegații
lor de tineret de peste hotare.

Deschizind lucrările Congre
sului, tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Coiriunist, ministru pentru pro
blemele tineretului, a salutat 
în numele celor peste 2 000 de 
delegați, prezența la festivita
tea de deschidere a Congresu
lui a conducătorilor partidului, 
a membrilor Comitetului Exe-

cutiv, In frunte cu secretarul 
general, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, prim- 
secretarul C.C. al U.T.C. a adus 
un călduros salut tuturor de
legațiilor și invitaților la acest 
eveniment important din viața 
tineretului patriei noastre. In 
numele delegaților, al întregu
lui tineret din România, tova
rășul Ion Iliescu a salutat pe 
reprezentanții organizațiilor de 
tineret de peste hotare care iau 
parte la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al U.T.C., ex- 
primind prin prezența lor le
găturile internaționaliste 
solidaritate și prietenie, 
unesc tineretul României 
tineretul din țările socialiste, cu 
mișcările progresiste și revolu
ționare ale tineretului din în
treaga lume.

Un moment solemn. în nu
mele prezidiului Congresului 
tovarășul Iliescu propune ca 
lucrările Congresului să se des
fășoare în prezența drapelelor 
Partidului Comunist Român. 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Republicii Socialiste România.

In tinip ce în sală se into- 
. nează cîntece înălțătoare în

chinate partidului și patriei,
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în C. C. E.

K'

volei masculin

NU A

BUREVESTNIK
ALMA ATA

7
K Aseară tîrziu, în sala Flo- 
[reasca s-a consumat prima par- 
;tidă din cadrul sferturilor de 
finală ale C.C.E. la volei mas- 

; culin dintre campioana țării 
'noastre, STEAUA, și campioa
na cluburilor europene, BURE
VESTNIK ALMA ATA.

. Doar două seturi au reușit să 
cîștige voleibaliștii români în 
fața celor sovietici și acelea 
cu prețul unor eforturi consi
derabile. Dispunînd de doi tră- 

igători excelenți, Kravcenko și 
(Goncearov, — bine dirijați de 
■ către ridicători — și de un blo
caj care a anihilat multe din 

Latacurile steliștilor, Burevestnik 
's-a impus treptat, reușind în 
cele din urmă o victorie deo- 

’ sebit de prețioasă, care îi des-

CINCI ANTRENORI
REPUTAȚI

de 
care

cu

VOR
BOXERII

(Continuare tn pag. a 4-a)

PREGĂTI
DIN LOT
ședință a Bi- 

con- 
ve- 

, au

La ultima 
roului federal de box, ( 
sacrată pregătirilor în 
derea C.E. de la Madrid, 
fost luate o seamă de ho- 
tăriri, printre care cea mai 
importantă este repartizarea 
antrenorilor la grupele de 
boxeri : ION POPA (antre
nor federal) : Aurel Mihai, 
Victor Silberman, Ion Co
vaci, Ion Monea ; ION Cili- 
RIAC : Constantin, Gruiescu, 
Gheorghe Ciochină, Alee 
NAstac ; TEDI NICULESCU : 
Constantin Stanef, Gabriel 
Pometcu, Vasile Rădulescu ; 
ION STOIANOVICI : Aurel 
Iliescu, Petre Ganea, Nicolae 
Tudor, Horst Stump ; TITI 
DUMITRESCU : Pavel Nc-
delcea, Calistrat Cuțov, 
Gheorghe Ene, Ion Alexe. 
Aplicîndu-se principiul indi
vidualizării, antrenorii vor 
răspunde, deci, de pregătirea 
sportivilor 
grupa 
torul 
fost 
DEDU.
— ION

EDUCAȚIA FIZICA SI SPORTUL
LA TRIBUNA RESPONSABILITĂȚILOR

SOCIALE JUDEȚENE
Dimensiunile de astăzi reprezintă o convingătoare măr

turie a grijii permanente cu care este înconjurată mișca
rea sportivă din județul Tulcea. Cu sprijinul și îndrumarea 
conducerii județene, prin valorificarea mai eficientă a tu
turor resurselor și capacităților existente, cu un plus de 
pasiune și inițiativă pot fi atinși parametrii superiori, care 

. să sporească astfel considerabil contribuția județului la 
progresul multilateral al mișcării sportive naționale.

REZISTAT
2-3 CU

(Continuare in pag. a 3-a)

nici să urmărească meciul 
dintre echipele F.C. Coritiba 
și Rapid București, revanșa 
întîlnirii disputată în toam-

Trimisul nostru special in Brazilia transmite

F.C. CORITIBA ȘI-ALUAT REVANȘA CU RAPID:

STEAUA

LA RUGBY:

Fază din meciul disputat ieri pe Gtulești

JAPONIA

ORGANIZA1-1, DUPĂ NUMAI 0 REPRIZĂ...

Blocaj reușit al lui Barta la unul din atacurile lui Goncearov 
FOTO : Vasile BAGEAC

chide largi porți pentru califi
carea în turul următor al com
petiției.

Partida in ansamblu nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic și _ 
spectacular, deosebit, fazele"

REZULTAI SURPRIZĂ IN CUPA DE IARNA

GLORIA-ȘTIINȚA PETROȘANI

frumoase putîndu-se număra 
pe degete. Steaua ni s-a părut 
a evolua ceva mai slab decît 
ne-a obișnuit, apărarea la fileu 
nereușind decît rareori să stă
vilească pe atacanții adverși. 
De asemenea, greșelile la pre
luare nu au permis construirea 
unor atacuri de fiecare dată 
eficace, ceea ce firesc a scăzut 
din potențialul de joc al gazde
lor. La aceasta se mai poate 
adăuga și insuficienta orientare 
tactică în unele momente ale 
jocului, ceea ce de asemenea a 
influențat calitatea evoluției 
steliștilor.

Setul I a avut o desfășurare 
echilibrată pînă spre finalul 
său, cînd Steaua reușește să ia 
două puncte avans : 13—11.
Două greșeli comise în acest 
moment de Crețu fac ca oas
peții să egaleze și în cele din 
urmă să cîștige în prelungiri. 
Următoarele două seturi aparțin 
românilor, care se impun cu 
greutate abia la sfîrșitul lor. 
Din setul al 4-lea. însă, Bure
vestnik pune stăpinire pe joc, 
cîștigîndu-le pe ultimele la di
ferențe apreciabile. Așadar : 
3—2 (17, —12, —11, 9. 5) pentru 
Burevestnik.

Au arbitrat Borivoe Jovano
vic și Petar Savic, ambii din 
Iugoslavia, care ni s-au părut 
depășiți .de joc. S-au remarcat : 
Barta și Enescu (S), Kravcenko, 
Goncearov (B).

Emanuel FANTANEANU

Joi după-amiază, pe stadionul Ghencea, competiția dotată 
.Cupa de iarnă", preludiu la returul campionatelor divi- 

- ' Gloria 
victoria 
acestui 
(Citiți

cu „Cupa de iarna , pretuaiu ta reiurut campionatei 
zionare A și B la rugby, a programat un singur meci: 
București-Știința Petroșani, încheiat surprinzător cu 
primei echipe (10—9). în fotografie, una din fazele 
meci în care sînt angajate, în principal, înaintările, 
cronica meciului în pag. a H-a). Foto : B. VASILE

DUELUL ALMER-SLAVIC,
CLOU-UL

„INTERNAȚIONALELOR
DE ÎNOT

In perspectivă - o cursă de
200 m liber sub două minute

Pentru înotătorii români, ’71 
va fi un an de răscruce, de
cisiv chiar pentru cei ce vi
zează un pașaport olimpic 
spre Munchen. Seria confrun
tărilor internaționale (care va 
fi deschisă de „internaționa
lele" României și continuată 
cu meciurile bilaterale împo
triva selecționatelor Poloniei, 
Austriei, Franței, întrecerile 
campionatelor europene de 
juniori și ale Balcaniadei) va 
oferi specialiștilor posibilități 
certe de apreciere a șanselor

EUGEN ALMER (stingă) și MARIAN SLAVIC în așteptarea confruntă
rii reșițene ~ ~ '

pe care înotul din țara noas
tră le are' pentru a fi repre
zentat la Olirppiadă.

în acest context trebuie pri
vit și mitingul reșițean, care 
începe miine după-amiază în 
frumoasa piscină a „Cetății de 
foc". Vom urmări, timp de 
două zile, 
campionilor 
noștri în fața citorva perfor
meri de renume ai continen
tului. Desigur, nimeni nu se 
așteaptă în aceste zile la per
formante 
antrenorii 
nerea ‘unui 
abia spre 
tie. dar oricum cifrele vor e- 
lucida in suficientă» măsură a-

repartizați în 
respectivă. Conducă- 

lotului pentru C.E. a 
numit prof. MATEI 

Antrenor coordonator 
POPA. Medicul Pe

tre Radovici, ajutat de asis
tentul Dan Angheliu și de 
masorul Gabriel Marinescu 
vor răspunde de starea să
nătății boxerilor selecționați.

După Conferința județeană de 
la Galați ale cărei lucrări mi-au 
produs — ca tuturor celorlalți 
participanți — o puternică și 
plăcută impresie de a vedea e- 
ducația fizică și sportul așezate 
la -loc de cinste in preocupările 
factorilor de cea mai înaltă răs
pundere locală, am luat parte 
la dezbaterile sportive din ju
dețul limitrof, Tulcea, zonă — 
știută pînă acum — cu mai 
puține veleități, cu pretenții

modeste în ansamblul mișcării 
de educație fizică și sport.

Lucrările Conferinței au fost, 
însă, revelatoare, descoperin- 
du-ne progrese cu totul remar
cabile, o grijă permanentă pen
tru sănătatea generală, pentru 
larga înțelegere a ideii ’ — cu 
multiplele ei valențe sociale — 
de mișcare, de răspindire a 
exercițiilor fizice și sportului în 
rindul cetățenilor de toate vîr- 
stele. dar îndeosebi în cel al

tineretului, in toate așezările în
scrise pe harta acestui județ a- 
flat într-o complexă ascensiune 
economică, social-culturală și — 
din cite ne-am putut convinge 
— sportivă.

Lucrările Conferinței consi
liului județean pentru educație 
fizică și sport Tulcea au fost 
onorate de prezența tovarășu
lui Teodor Coman, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean de 
președintele Consiliului 
Iar al județului Tulcea. 
cipanții la dezbateri au 
cu profundă satisfacție

Dan GARLEȘTEANU

partid, 
popu- 
Parti- 

salutat 
și re-

(Continuare In pag. a 3-a)
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ACTUAIITAHA

fotbalistică

DECLARAȚIILE
• Turneul feroviarilor în Brazilia a luat sfirșit dupâ cinci intilniri

♦ Echipa se înapoiază simbătă la București
CURITIBA, 18 (prin telefon).
Peste 20 000 de spectatori 

au luat loc în tribunele sta
dionului Belfort Duart, dor

Ieri după-amiază, pe stadio
nul Giulești, „cadeții" Rapidu
lui au întilnit într-o partidă 
de verificare divizionara C 
Chimia Tr. Măgurele. Din

Miine, in Capitală

cauza unei ploi torențiale, ar
bitrul a fost obligat să între
rupă partida după 45 de mi
nute de joc. Atît cit s-a jucat, 
„tineretul" Rapidului a primit 
o replică dirză din partea for
mației de divizia C antrenată 
de Petre Steinbach. Scorul de 
1—1 reflectă fidel raportul de 
forte din teren. Autorii golu
rilor Apostol (min. 19) pentru 
Rapid, respectiv, Ghefa (min.

nă pe stadionul Republicii și 
încheiată atunci cu scorul dg 
4—1 în favoarea învinșilor 
de astă noapte.

După o repriză egală, pre- 
Marius POPESCU

DINAMOVIȘTILOR
LA .REVENIREA

t

s-a întors în Capi-

C. M. 86?
(Agerpres). — 
a cincea țară

Aseară 
tală, după o absență de a- 
proape 40 de zile, echipa de 
fotbal Dinamo București care, 
după cum se știe, a efectuat 
un turneu de 9 jocuri în A- 
meriea de Sud.

Iată cîteva declarații culese 
imediat după sosire de la 
cîțiva jucători.

DINU : Să încep prin a 
spune că turneul a fost foar
te util. Nu știu cum au fost 
primite rezultatele noastre <le 
către iubitorii fotbalului din 
țară, dar pot să vă asigur că 
evoluția echipei pe pămînt 
sud-american s-a 
colo de frumoase

LUCESCU : Am 
bine primiți, am avut o pre
să deosebit de favorabilă, 
poate și pentru faptul că bra
zilienii au sesizat afinitățile 
dintre fotbalul lor și al nos
tru. Ei știu că am învățat 

ceva de Ia ei și, se vede, 
le displace lucrul acesta.
mai bun dintre noi — 

Dumitrache.
DUMITRACHE: Lumea fot

balului brazilian parcă e ire
ală, fascinîndu-mă de fiecare 
(lată ci nd vin in contact cu 
ea. Mai mare dragul să joci 
intr-o asemenea ambianță ! 
în ceea ce mă privește, cred 
că am mai cîștigat în matu
ritate ; referitor la echipă, 
dacă va juca cum a făcut-o, 
de pildă, la Sao I’aulo, n-are 
cum să cedeze pînă la sfirșit 
locul 1....

bucurat a- 
aprecierî. 
fost foarte

TOKIO, 18 
Japonia este 
care s-a oferit să organizeze 
ediția din 1986 a C.M. de 
fotbal. Pînă în prezent și-au 
mai depus candidatura S.U.A., 
Iugoslavia, Columbia și Aus
tralia. După cum se știe, în 
1974 campionatul mondial 
va avea loc în R.F. a Ger
maniei, în 1978 în Argentina, 
iar în 1982 în Spania.

★
Dinamoviștii au adus cu 

ei, grație amabilității gazde
lor, filmul T.V. a) meciului 
susținut în compania forma
ției F. C. Sao Paulo. Sperăm 
să-l putem viziona cit 
curînd pe micul ecran.Aurel PĂPĂDIE

maxime, știind că 
au planificat obji- 
prim vîrf de foi mă 
sfîrșitul lunii mar-

de

i
i
ilîn-

I

I
i

Foto: Dragoș NEAGU
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întreceri 
iubitorii 
se află

ei vor ajunge să 
patinoar, zidit cu

nocturnă. Dar, fie- 
ai hocheiului avea 
viitor spre Palatul

un prim test al 
și recordmanilor

de prezența unor ve- 
staruri ca Djurdja 

Miriana Segrt (Iugo- 
Siegrid Hohne și Mar-

Simbătă, in Capitală, este 
programată o reuniune interna
țională de gimnastică modernă, 
care se va bucura de participa
rea a trei echipe din țări di
ferite. Este vorba de triunghiu
larul Politehnica București, Slo-

van Braga și Start Gdynia (Po
lonia). Concursul va avea loc in 
sala Școlii sportive nr. 1, din 
str. Austrului nr. 30 și cuprin
de exerciții cu cercul, mingea 
și coarda. GRIJA PENTRU VIITORUL HOCHEIULUI

chipat cu un patinoar artifi
cial acoperit — o citadelă 
modernă făcută din metal și 
beton — pe care se va putea 
patina cel puțin nouă luni pe 
an, Ciucul se pregătește pen

tru un dialog de la egal la egal cu Capi
tala.

Rămîn ale trecutului vremurile cînd meș
terii crosei și ai pucului, crescuți pe me
leagurile harghitene, făceau o veritabilă 
transhumanță, atrași, de mirajul singurului 
patrulater ele gheață fabricată, existent în 
București. Ar fi greu, și probabil nedrept, 
să-i acuzăm pe tot’ -----’’ -----
și-au părăsit locuri!

supra calității pregătirilor din 
ultimele trei luni.

CIou-ul competiției îl va re
prezenta în mod cert mult 
așteptata întrecere dintre Ma
rian Slavic și Eugen Aimer, 
cei mai băni înotători ai ță
rii. La ultima lor confruntare 
(400 m liber) din cadrul cam
pionatelor naționale desfășura
te în august trecut, victoria a 
revenit reșiteanului în 4:21,1. 
De data aceasta, ei vor înota 
alături doar pe distanța de 
200 m craul, probă care ne 
rezervă o dispută aprigă sub 
limita celor două minute. Sla
vic nu a fost învins la noi în 
țară pe distanțe scurte (100 m 
și 200 m) in ultimii doi ani.

dar cele mai recente rezulta
te ale lui Aimer ne obligă să 
considerăm deschisă 
confruntare.

Printre celelalte 
care vor pasiona pe 
natației din localitate 
și întrecerile spatiștilor. unde 
cuplul Hohoiu-Lupu va da o 
replică puternică fraților ge
meni Nenad și Predrag Mi- 
Ioș. cele ale brasistelor și del- 
finistelor. în care reprezentan
tele „noului val" din țara noas
tră vor fi în mod cert sti
mulate 
ritabile 
Bjedov. 
slavia).
lies Pohl (R D. Germană). Ve
ra Faitlova (Cehoslovacia).

iți acești jucători care 
le de baștină. Gestul 

lor n-a fost comis din intenții meschine, 
ci din pasiunea sinceră față de acest joc, 
din dorința de a-l putea practica în mod 
continuu, la adăpostul capriciilor vremii. 
Chiar dacă Miercurea Ciuc se bucură de 
reputația unui „pol al frigului", amonia
cul și compresoarele sînt mult mai sigure 
decît „gerul Bobotezei"...

Dar, iată, lucrurile s-au schimbat I As
tăzi, în plin centrul orașului Miercurea 
Ciuc stă clădirea acestui patinoar artifi
cial ca o mărturie a eforturilor, ambițiilor 
și perseverenței localnicilor care au trezit 
ecou, găsind sprijin și înțelegere. La Ciuc, 
în zilele turneului internațional dotat cu 
„Cupa Federației" s-au căutat bilete în 
plus, deși sala are peste 3000 de locuri.

Un bilet în plus pentru un meci de ho
chei I...

Gospodari desăvîrșiți prin tradiție, învă- 
țați de acasă, din tată în fiu, cu treaba 
făcută așa cum se cuvine, ciucenii se g" 
dese de pe acum la viitor, caută eșaloa
nele de mici hocheiști cu care să popu
leze patinoarul, spre a-l putea utiliza in
tens și la capacitatea maximă. Pentru a- 
ceasta ei nu privesc în ograda vecinului, 
ci își recrutează din partea locului copiii 
cu care se vor mîndri miine. Săptămîna 
trecută, la Ciumani, a avut loc un cam
pionat județean pentru echipele școlare 
de la sate. S-au adunat aici aproape 200 
de hocheiști din Mădăraș, Dănești, Suseni, 
Sînsimion, Sincrăieni, Lăzarea, Remefea, 
comune de oameni harnici și chibzuiți. 
Toate au cite un patinoar natural, mai 
mare sau mai mic, unele chiar cu insta
lații pentru jocurile în 
care dintre acești pitici 
gîndurile îndreptate în 
de iarnă de la oraș.

Și, de bună seamă, 
iasă pe gheața marelui 
multă sudoare și încărcat de nemăsurate 
speranțe.

Ciucul pregătește din timp și cu grijă 
noile generații ale hocheiului românesc.

I
I
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Nu știu, în afară de haltere, 
Fă existe tin sport în care e- 
fortul să poată fi măsurat cu 
atîta precizie. Sfîrșitul unei 
zile înseamnă greutăți cumu
late de ordinul tonelor; săp- 
tămîniie adună vagoane, iar 
lunile trenuri întregi I Și ca 
în nici un alt sport, efortul 
este vizibil săpat pe fețele 
sportivilor, dăltuit în mus
culatura care stă să plesneas
că, biciuită de voință, de bi
ruința de o clipă a atletului. 
Victoria este Instantanee. Ea 
se consumă și piere chiar în 
momentul producerii sale. 
iNu toate încercările sînt reu
șite. Uneori greutățile imen
se urcă numai pînă la piept; 
alteori, deși se ridică deasu
pra capului, nu pot fi fixate 
și atunci uriașele roți de 
fier se prăbușesc în zgomot 
«de tunet, peste visuri, peste 
iluzii, peste speranțe, peste 
munca unui an. Totul tre
buie reluat de Ia început cu 
răbdare, cu metodă, cu acea 
stăruință a furnicii care se 
încumetă uneori chiar și în 
fața imposibilului.

Gînduri ca acestea de mai 
sus, și altele asemănătoare, 
mi-au venit în minte, pri-

vind una din ședințele de 
pregătire specifică, ale gru
pului de halterofili — (Juniori 
și tineret — aflațî pentru 
cîteva zile în Poiana Brașov, 
sub supravegherea părinteas
că șî didactică a antrenori
lor Ștefan Petrescu și Gh. 
Mănăiiescu.

Desigur, nu văzusem totul. 
Poate nici chiar esențialul. 
În zilele noastre, performan
ța nu se construiește pe • 
singură cale, ci pe drumuri 
diverse, variate, îndreptate, 
unele spre măiestria tehnică, 
altele spre dezvoltarea cali
tăților specifice sau deficita
re, și altele spre forma fizică 
desăvîrșită, atletică, generală.

Halterofilii — cît par ei 
de greoi și masivi — făceau 
Ia Poiana și alergări de du
rată, și sprinturi și sărituri 
de pe loc, în lungime și 
înălțime și crosuri de cîte 
6—8 000 m șî schi sau urcări 
pe jos în vîrful Cristian sau 
din Brașov în Poiana, după 
cum ședințele de musculație, 
individualizate, inventariau 
un arsenal întreg de mijloa
ce pentru dezvoltarea salu
tară a unor grupe musculare

sa» articulații solicitate în 
mod deosebit

Bineînțeles, nu toate în- 
tr-o zi. Și, totuși, atît de an
trenante, de metodic eșalo
nate îneît chiar halterofili mai 
puțin cunoscuți ca Marian 
Grigoraș — campion balcanic, 
Emerie Kovaci, Vasile Bă- 
lescu, Iosif Palinkaș sau spe
ranțe ca Petrișor Tudor, Li- 
viu Oprea sau Vasile Deak 
se simțeau mobilizați spre a 
putea face față efortului.

La haltere, sînt impresio
nante întotdeauna cantitatea 
de muncă și capacitatea de 
efort, care contrastează ade
seori și invers proporțional 
cu satisfacțiile. Succesele nu 
vin imediat, ci vin greu; 
alteori nu vin deloc, deși

prin ani 
gurat un 
gătire, o 
sare spre 
rele acestui sport sînt din 
ce în ce mai des sorbite de 
sporturi mai spectaculare, 
de jocuri, în care satisfacții
le sînt mai dese și mai ușor 
de cîștigat.

Tocmai pentru aceste mo
tive, chiar și între sportivi, 
halterofilii rămîn niște eroi, 
oameni adevărați ce nu se 
pot realiza decît prin pro
priile - - - 
nu-i 
măcar 
ferele 
sportul celor 
încercați.

s-a asi
de pre- 
de lan-

de muncă 
fundament 
platformă 
performanțe. Izvoa-

FEMININE A

puteri. Pe ei nimeni 
poate epuiza. Nici 
norocul. De aceea hal- 
rămîn în exclusivitate 

puternici... și

Mihai BIRA

PREGĂTIRI PENTRU C C E.
Echipele campioane de floretă 

(băieți Si fete) ale României — 
în ambele cazuri aparținînd clu
bului Steaua — se pregătesc In
tens pentru ediția 1791 a C.C.E.

Primele care vor intra în cou-

PLEDOARIE PENTRU RELANSAREA „ALPINELOR"...

Cristea, primul dintre

-

specta liștii noștri la „alpine"... 
Foto! ’O. NEAGU

programul schiorilor 
alpini figura anul a- 

și un turnea de trei
oștri 
esta 
oncursuri F.I.SJB.) care ur
lau să le dea posibilitatea 
ă-și măsoare forțele cu per- 
Ormerii eșalonului a] doilea 
uropean. împrejurările au 
acut ca cei trei reprezentant! 
ti noștri (Cristea, Vulpe și 
irenei) să ia parte doar la 
n singur concurs, un slalom 
pecial disputat la Vipîteno- 
terzing (Italia), șî... să des- 
hidă pîrtia Ia slalomul uriaș 
e la Tgls (Austria). în aceste 
ondiții, este greu de apre- 
iat în ce măsură ei au mai 
rcat pe scara valorilor, un 
ingur start în compania unui 
iarp număr de schiori de 
tină valoare neputînd reflee- 
i în total posibilitățile lor. 
ă nu uităm că valorile tot 
îal apropiate ale competi- 
irilor fruntași fac ca astăzi 
i obținerea unui bun rezul- 
ît în probele alpine să con- 
ize în mare măsură decon- 
•actarea cu care se oleacă 
in start și riscul ce și-l asu- 
iă concurentul. Or, concu- 
anții noștri — explicabil — 
□ avut fără îndoială handi- 
apul emoțiilor de debut și 
?tinerea de a risca din do- 
nța de a figura oricum tn 
lasament.

Cu toate acestea, la Vipiteno, 
nul dintre cei trei schiori 
i noștri. Dan Cristea. a ob- 
nut un rezultat foarte bun. 
mfirmînd pe de o parte re
citatele de la concursul ar
gatelor prietene de la Za- 
opane, iar pe de altă par-
> dovedind un progres, nu 
toctaculos. dar constant, de 
i un sezon la altul. Locul 
mpat (al 18-leâ) poate nu 
nine prea mult celor ce nu 
iu ce înseamnă un concurs 
,LS.(B.). Vom arăta însă că 
i start au fost prezenți pes-
> 100 de concurenți din 15 
irl și dacă „marile puteri

ale schiului alpin" (Franța, 
Austria, Italia și Elveția) și-au 
trimis doar speranțele (com- 
ponenții valoroși ai echipe
lor B) din Suedia, Spania. 
Iugoslavia, Bulgaria, Anglia, 
Finlanda, Australia etc. au

fost la start cei mai buni, 
în această companie, tocul 
18 al lui Dan Cristea înseam
nă o performanță. De altfel, 
în afară de unii schiori ai 
țărilor din jurul Alpilor 
(Franța, Italia, Austria și El
veția), el a fost învins doar 
de un finlandez, întrecînd la 
rîndu-i schiorii din Suedia, 
Iugoslavia, Polonia și Bulga
ria etc. în flecare manșă (62 
și 59 porți) doar două secun
de l-au separat pe Cristea de 
învingător (francezul Pierre 
Pouteil-Noble). Distanța de o- 
cupanții locurilor următoare 
(italianul Ilario Pegorari și 
austriacul Werner Fiegl) a 
fost și mai mică, iar printre 
învinșii lui se află polonezul 
Jean Bachleda, asupra căruia 
și-a luat astfel revanșa după 
Zakopane.

Neconcludente sînt rezulta
tele lui $fh. Vulpe (locul 36) 
și Virgil Brenci (locul 39), 
rămași la peste 5 secunde în 
urma lui Dan Cristea. ceea 
ce înseamnă că ei nu au mers 
la Valoarea 
merele 
explică 
Brenci 
doua), 
s-a făcut și mai mult 
țită lipsa confruntărilor in
ternaționale mai numeroase. 
De altfel, pentru primul eșa
lon al schiului nostru alpin 
acesta rămîne principala oro- 
blemă în stadiul 
pregătirilor 
sezonul în 
poate face 
buia să ne
începutul celui viitor dacă 
vrem ca la Sapporo schiorii 
noștri alpini să nu facă doar 
un simplu act de prezență.

Dar pînă atunci să aștep
tăm ca la „Cupa Poiana", 
tradiționalul nostru concurs 
internațional și campionatele 
balcanice ei să 
au pășit hotărîți să urce spre 
locurile fruntașe. (Gh. E.).

curs vor fi formațiile feminine de 
floretă : 5—7 martie la Torino
(cea de a treia zi este consacrată 
Trofeului Martini). în vederea a- 
cestei importante întreceri flore- 
tistele Stelei, în frunte cu O’ga 
Szabo, Ileana Drîmbă și Ecaterina 
Stahl se pregătesc sub îndruma
rea antrenorului emerit Andrei 
Vllcea șt a antrenorului Iosif Zi- 
lahl.

In toiul pregătirilor se află și 
floretiștil din rîndul cărora se des
prind ca valoare Mihai Tiu, Ște
fan Ardeleanu șl luliu Falb. Pre
gătirile au loc sub îndrumarea 
antrenorului federal Vasile Cl'C- 
larlu șt a antrenorului Gheorghe 
Matei.

întrecerea echipelor masculine 
de floretă din cadru! „C.C.E." va 
avea loc în zilele de 16—13 mar
tie Ia Paris (în ziua a treia. Tro
feul Adrian Romei, ca șl Trofeul 
Martini, un veritabil campionat 
european individual).

Azi începe, în sala Armatei 
din Oradea, al treilea și ulti
mul turneu al celui de al doi
lea tur al campionatului na
țional feminin de baschet, în
trecere de mare însemnătate 
pentru stabilirea ocupantelor 
pozițiilor „cheie” în clasamen
tul competiției. Cele mai im
portante partide ne sînt ofe
rite de : Politehnica — Rapid 
și Rapid — I.E.F.S., ale căror 
rezultate pot fi decisive în 
disputa pentru desemnarea 
campioanei țării.

Programul de azi este ur
mătorul: de la ora 10: Sănă
tatea Satu Mare — Construc
torul București, A.S.A. Cluj— 
I.E.F.S.; de la ora 16! Mu
reșul Tg. Mureș — Voința 
București, Crișul Oradea — 
Voința Brașov, Politehnica 
București — Rapid Bucu
rești.

După acest turneu, care se 
încheie duminică seara, echi
pele vor juca al treilea tur 
în etape săptămînale, între 
28 februarie și 25 aprilie, ' 
după care primele patru cla
sate vor lua parte la turneul 
final (6—9 mai), iar ultimele 
două vor retrograda în di
vizia B

Caiac-cance -

ANTRENORI ROMANI

de 
în 

a și 
dar

lor obișnuită. Nn- 
start mai mari le 
parte (de altfel 

căzut în manșa a 
se pare că la ei 

sim-

actual al 
și dacă pentru 

curs nu se mal 
mare lucru, tre- 
gîndim serios la

confirme că

© LUNI, la VÎRFUL CU 
DOR, vor începe pregătirile 
schiorii alpini care urmează 
să reprezinte țara noastră la 
campionatele balcanice (6—7 
martie la Mavrovo, Iugosla
via). Colegiul central al an
trenorilor a format următo
rul lot: Dan Cristea, Gh. 
Vulpe, V. Brenci, D. Muntea- 
nu, I. Boblț, M. Focșeueanu, 
N. Crețoi (seniori), A. Bog
dan, P. Soiu, S. Adăscăliței, 
M. Burchl, F. Cașcaval (ju
niori), Nela Stoian, Ioana 
Bîrsan, Nuți Degeratu, Eva 
Mezei (junioare). în urma 
stagiului de antrenament, 
fi selecționate echipele 
prezentative (4 seniori, 4 ju
niori și 3 junioare).

• PÎRTIILE DIN BUCEGI 
vor găzdui activitatea schio
rilor alpini fruntași și în 
săptămânile viitoare. Aceasta 
este recomandarea colegiului 
de antrenori ai probelor al
pine, care marți a făcut — 
împreună cu antrenorii clu
burilor fruntașe — un con
trol al stării ptrtiilor din 
Poiana Brașov și Bucegi.

• BIATLONIȘTII urmea
ză să plece duminică în R.F. 
a Germaniei, unde vor par
ticipa la 24—25 februarie la 
un concurs internațional 
care va avea loc la Gar-

vor
re-
ju-

LOTO

Acea-
c.onstitui

misch-Partenkirchen. 
stă întrecere va 
o ultimă verificare înaintea 
campionatelor mondiale de 
Nation programate pentru 
5—7 martie în Finlanda.

• „O ȘCOALA NAȚIO
NALA DE SCHI este o nece
sitate de prim ordin pentru 
dezvoltarea viitoare a schiu
lui nostru". 
concluzia Ia 
colegiul Central de antrenori 
al probelor alpine, urmând 
să supună biroului F.R.S.B- 
această importantă problemă 
care iși așteaptă de cîțiva 
ani rezolvarea. Să sperăm că 
„Școala național de schi" va 
deveni o realitate in sezo
nul viitor. Timp pentru or
ganizarea ei este suficient...

• „CUPA POIANA*, prin
cipala competiție internațio
nală a sezonului (progra
mată pentru 27—28 februarie 
la Poiana 
ține șanse 
prevederile 
fiind prea 
lui nici pentru sfîrșitul aces
tei luni, tn cazul in care zi
lele acestea nu va ninge su
ficient, se preconizează ca 
oaspeții străini să fie invi
tați la campionatele noastte 
naționale din 12—14 martie.

PRONOSPORT
UF

Aceasta este 
care a ajuns

Brașov), are pu
să respecte data, 
meteorologice ne
favorabile schiu-

CONCURSUL EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES DIN 21 FEBRUARIE 1971

Atribuie în număr NELI- 
IITAT.
• Autoturisme

08 cu RADIO
; FIAT 850;
• Excursii în
inerarult
IINSK — VILNIUS — RI- 
)A — TALLIN — LENIN- 
tRAD — KIEV și excursii 
> AUSTRIA;
• Cîștiguri fixe în bani;
• Cîștiguri în numerar de 

aloare variabilă.

MOSKVICI 
și RULOTA

U.R.S.S. pe
MOSCOVA —

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

Azi și mîine ULTIMA ZI 
ț.entru procurarea biletelor.

m,

acoperit, 
rezultate

(antrenor 
Ellas). A 
atletismul

CAROL CORBU

IN SPANIA
Ieri au plecat la Madrid an

trenorii emeriți Radu Huțan 
și Nicolae Navasart caro. Ia 
invitația Federației spaniole de 
caiac-canoe, vor acorda asis
tență de specialitate în pregă
tirea tehnicienilor și sportivi
lor spanioli.

RECORDURI ROMÂNEȘTI PE
Zakopane, cunoscuta stațiune 

poloneză de sporturi de iarnă, a 
găzduit un Interesant concurs in
ternațional de sprinteri, la care 
au participat patinatori de viteză 
din U.R.S.S.. Norvegia, Polonia, 
Ungaria, Cehoslovacia. România 
și R.D. Germană. Alergători) s-au 
întrecut la probele de 500 șl 1000 
m tur-retur.

Rezultatele : Feminin — 1. Ro
semarie Taupadel (R.D.G.) 183,450 
p... 26. Salade Roxana 234,850 p. 
(tinăra noastră vitezlstă s-a cla
sat pe ultimul loc, deoarece in

PISTA DE LA ZAKOPANE

S-a născut la Pi
tești, la S februarie 
J946 Are 82 kg șl 
197 cm înălțime. 
Este profesor de 
matematică. Maes
tru al sportului. Fa
ce parte din clubul 
Steaua 
Baruch 
început 
în orașul natal, sub 
îndrumarea profe
sorului ion Voro- 
vencl.

Este recordman 
republican la trlplu- 
salt cu 16,76 m în 
aer liber jl 18,62 m 
pe teren 
ambele 
datind din 1970.

Din 1964, de cînd 
practică atletismul 
tn mod organizat, 
rezultatele sale au 
fost de la un an la 
altul tot mal bune: 
1964 — 13,09 m, 1965 

14,73 m, 7966 —
15.64 m, 1967 —
15.65 m, 1968 — 16,01 
m, 1969 — 16,39 
1970 — 16,76 m.

Exemple ca 
de Carol Corbu, 
ristice astăzi pentru mul ți 
dintre marii atleți ai lumii. 
Debut prea puțin eclatant, 
dar pe măsură ce anii au 
trecut, o dată cu creșterea 
forței, a vitezei și îndemină- 
rii. rod al pregătirilor efec
tuate, performanțele s-au ri
dicat continuu, fără stațio
nări sau regrese, de la un 
sezon la altul. Progresul re
zultatelor lui Carol sînt. în- 
tr-adevăr, pe măsura pregă
tirii sale profesionale, de... 
matematician !

Corbu are toate calitățile 
ce se cer unui atlet care și-a 
propus ca obiectiv depășirea 
graniței celor 17 metri și, 
tocmai de aceea, cunoscîn- 
du-i și seriozitatea exempla
ră cu care abordează antre
namentele și concursurile, 
nutrim și noi speranța că nu 
va mai trece multă vreme 
pînă la consemnarea unui 
atare record național.

Anul acesta, al celor două

oferitacela 
sint caracte-

campionate continentale (în 
sală, la Sofia, chiar luna vi
itoare și în aer liber la Hel
sinki, în august), Carol Cor
bii a desfășurat un mare 
volum de muncă și de o 
calitate superioară celor din 
anii precedenți. Exprimă a- 
ceasta nu numai recentul 
său rezultat de 16,42 m, cu 
care a devenit campion re
publican indoor, ci și cele 
două performanțe de Ia lun
gime (7.60 m) și mai ales 
60 m garduri (8,1 s) cu 
care s-a clasat al doilea și, 
respectiv, al șaptelea.

Antrenorul său, prof. Ba
ruch Elias, este convins că 
în 1971 Corbu se va putea 
impune și mai mult în con
cernul valorilor internaționa-' 
le, astfel ca el să poată ata
ca de pe poziții și mai înal
te sezonul de concursuri ale 
anului viitor, în care domi
nante vor fi, indiscutabil, 
Jocurile Olimpice de la 
MUnchen.

Romeo VILARA

prima zl a suferit o căzătură tn 
cursa de 500 m ; a doua zi, ea 
a avut o comportare bună, reu
șind să parcurgă 500 m în 53,5 
nou record național la junioare 
II — v.r. 53,7). Masculin — 1. T. 
Bjorn (Norvegia) 168,600 p... 23. V. 
Sotirescu 182,600 p... 25. Ladlslau 
Coroș 184.450 p (din 41 de concu- 
renți).

Punctaverajele sportivilor ro
mâni reprezintă primele recor
duri naționale stabilite la totalul 
probelor de sprint.

„CUPA PRIETENIA**
Concursul internațional de 

patinaj artistic, dotat cu „Cu- 
pa| Prietenia", ș.-.a desfășurat 
la Budapesta, cu participarea 
patinatorilor pînă la 16 ani din 
U.R.S.S., R.D. Germană Ceho
slovacia, Polonia. România și 
Ungaria. Iată rezultatele fi
nale: Feminin — 1. Simone 
Grafe (R.D.G.)) 1 690,5 p; 2. 
Tatiana Oleneva (U.R.S.S.) 
1 649,9 p ; 3. Zsuzsa Homolya

(Ungaria) 1 579, 2 p... 15. Doi
na Mitrieică 1 404,9 p... 18. 
Anca Tănase 1292.2 p (din 18 
concurente), Masculin — 1. V. 
Kucsinski (-U.R.S.S.) 1 682,1 p; 
2. R. Richter (R.D.G.) 1 676,5 
p ; 3. F. Pekhar (Cehoslovacia) 
1 639,4
1 379,7
1 343,3
1 346,8

p... 12. Ion Mircea 
p... 14. Octavian Goga 
p, 15. Bulefe Atanasie 
p (din 17 concurenți).

După prima etapă în „Cupa de iarnă"
PE PRIMUL LOC,

Un rezultat surpriză tn partida 
dintre divizionara B, Gloria 
București șl Știința Petroșani, una 
din fruntașele campionatului de 
„A". Rugbyștil bucureștenl au 
terminat vlctortoșt cu scorul de 
10—9, după ce la pauză erau con
duși cu 9—5...

început sub frumoase auspicii, 
pe un timp senin și călduros, 
meciul s-a încheiat pe o ploaie 
torențială, declanșată, de fapt 
tn a doua ' parte a reprizei se
cunde. tn aceste conatțil. datorită 
terenului desfundat, meciul și-a 
pierdut mult din spectaculozitate 
șl interes, ambele echipe aștcD- 
tina doar fluierul final.

tn orice caz, atît timp cit s-a 
jucat — aproximativ 60 de minu
te — cei prezenți în jurul tere
nului Steaua II au avut oca
zia să asiste la multe faze fru
moase, create de ambele echipe.

GRIVIȚA ROȘIE

în preajma campionatului

PREGĂTIRI INTENSE ȘI IN SECȚIILE DIN ȚARĂ 
sfîrșitul acestei săptă- 
echipele de lupte libere 
întrecerile ediției 1971,

diviziei A

La 
mini, 
încep 
a campionatului 
(o săptămînă mai tîrziu vor 
intra în concurs și formații
le de greco-romane). Cores
pondenții noștri au vizitat în 
aceste zile sălile de lupte, 
interesîndu-se de pregătirile 
ce se fac pentru competiția 
care bate la ușă. Iată cîteva 
din relatările primite la re
dacției

LA PROGRESUL BRAILA 
UN DEBUTANT DE 16 ANI

•Antrenorul brăilenilor, .41. 
Tătaru, șî-a definitivat, cu 
mult timp în urmă totul de 
18 sportivi cu care va în
cepe partidele de campiopat. 
Antrenamentele s-au desfă
șurat sistematic, începînd din 
primele zile ale lui ianuarie, 
într-o sală bine utilată, si
tuată în centrul orașului. For
mația Progresul va avea di
ficultăți, se pare, la catego
riile mari, întrucît la 100 și 
+ 100 kg are în total trei

0

care linul esteoameni dintre
îr.că junior mic, I. Baiu (16 
ani) dar care, după părerea 
antrenorului, este deosebit 
de talentat și se crede că va 
fi revelația echipei.

N. COSTIN, coresp.

BOGAT PROGRAM
AL LOTULUI

un contur tot mai impretio- 
programul de activitate In

Io 
nant 
tocmit pentru boxerii fruntași, m 
absenta meciurilor internaționale 
(datorită amtnărilor cerute de fe
derațiile din Franța $1 R.D.G.), a 
fost îmbogățit calendarul IntUnt- 
rilor interne. Astfel, simbătă sea
ra, la Galați, membri ai lotului 
(Ganea, Gruiescu. Pometcu. Ne- 
delcea, Cuțov, Iliescu. Tudor Ni- 
colae. Silberman. Nâstac, Cîmnea- 
nu. Monea șl Alexe) vor (niiinl 
pe reprezentanții clubului local 
Oțelul. Cîteva zile mal tlrzlu (24 
februarie) ta Brăila, Calistrat Cu
țov va da satisfacție boxerului 
Costel Gutui, care l-a provocat 
la un meci de clasament, tn ca
drul disputei jsroqr.esul Brritla — 
Dinamo București.

La 2S februarie este rindul Bra
șovului să găzduiască o parte a 
lotului reprezentativ. Dinamovlștil 
din localitate vor primi replica 
lui Aurel Mihai, Rădulescu, Iulian 
Tjungu, Stanef. Ciochină. Ene. 
Silberman, Covaci. Stump. Monea. 
Cîmpeanu șl Alexe. Apoi, Ia 27 
februarie, campionul european 
Ion Alexe va oferi ctmpulungea- 
nulul Anghel lancu posibilitatea 
de a arăta concetățenilor săi 
care-l este valoarea reală. De alt
fel. campionul greilor este solici
tat șl la Sibiu (de către Prohor) 
șt la Timișoara (tie către Schu
bert). împreună cu Stump.

La sfîrșitul lunii, șase boxeri 
din lot, a Căror formă urmează 
a fi verificată, vor pleca in R.D.G 
spre a participa la tradiționalul 
turneu international de la Leip
zig (1—5 martie). Este vorba de : 
Ganea, Gruiescu, Pometcu, Sta
nef. Ene și Nlcolae Tudor.

Membrii lotului se vor prezenta 
pentru prima oară anul acesta 
publicului bucureștean In ziua de 
S martie, la sala Floreasca, tn 
cadrul unei mart gale, pe afișul 
căreia figurează cîteva meciuri de 
atracție : Aurel Mlhal — Drăgan, 
Dumitrescu — Lungtt, Nedelcea _ 
Gîju, Iliescu — Popa. Covaci 
Gyorffy. Năstac — Olteanu etc. 
Apoi, la 20 martie etnd echipa 
națională va tnttlnl pe cea a. Da
nemarcei la București, reprezen
tativa secundă se va deplasa la 
Constanța, pentru a încrucișa mă
nușile cu boxerii clubului Farul.

BRAȘOVENII N-AU ÎNCĂ 
UN CONCURENT 

LA CATEGORIA GREA
A.S.A. Brașov, noua pro

movată în divizie, care este 
antrenată de fostul campion 
al lumii, Valeriu Bularca, 
și-a fixat ea obiectiv clasa
rea pe un loC fruntaș în se
rie. Atingerea acestui dezi
derat va fi însă greu de rea
lizat, deoarece la ora actua
lă brașovenii nu au reprezen
tant. la categoria grea. Spor
tivul O. Budacu, 
concureze la 4- 100 kg, 
este încă legitimat 
A.S.A. Brașov.

C. GRUIA, coresp.
SECȚIA DE LUPTE

DE LA C.F.R. TIMIȘOARA 
ÎN ATENȚIA CLUBULUI

Puține din secțiile de lupte 
din țară au ia dispoziție o 
sală atît de frumoasă și pusă 
la punct ca aceea de la C.F.R. 
Timișoara. Aici, unde este o

adevărată plăcere să te an
trenezi, vin aproape zilnic 
cei 20 de membri ai grupei 
de libere să se pregătească 
sub conducerea antrenorului 
D. Dana. în ultimul timp, 
conducerea clubului se inte
resează îndeaproape de secția 
de lupte, prin tțnul dintre 
vicepreședinți, R. Korosi. 
Pentru noul campionat au 
fost promovați în formație 
doi tineri, și anume, V. Mî- 
hăilă și O. Nilaș, care au 
fost supuși la un regim mai 
sever de antrenament pen
tru însușirea cit mai corectă 
a

dispuse să dea totul pentru a o- 
feri un meci-spectacol. S-a acțio
nat deseori pe șarje lungi, cu a- 
tacurl la mină, cu intenția lău
dabilă de a juca cît mal mult 
balonul. In general au foșt pu
ține situațiile în care rugbyștil 
au fost tentați să scoată balonul 
în margine, poate doar atunci 
cind superioritatea numerică a 
uneia dintre echipe impunea ce
lei adverse să recurgă la o ase
menea tactică!”'Ste Vădește, așa
dar, o orientate antrenorilor 
mai aproape de cerințele rugbyu- 
lul, de dezvoltarea unui joc con
structiv, fapt pentru care condu
cătorii tehnici ai celor două for
mații, Mihai Naca și Teodor Ră
dulescu pot fi felicitați.

Jocul a debutat în nota de u- 
șoară superioritate a studenților 
din Valea Jiului, care valorifică 
acest avantaj prlntr-un droap rea
lizat de Marinescu. După aceea 
a intervenit un echilibru. Rugybș- 
tli de la Gloria au atacat tot 
mal Insistent reușind să egaleze 
prin încercarea lui Ciocan (min. 
12) șl apoi să preia 
deoarece Soare o va 
Gloria s-a menținut 
în continuare, dar 
Finalul primei reprize .. _______
însă echipei oaspe. care a întois 
rezultatul, prin încercarea lui 
Bărgăunaș (min. 27). realizată 
într-un moment dificil pentru 
Gloria, rămasă în 14 jucători, 
Blum fiind eliminat.

La reluare Gloria a forțat mal 
mult pătrunderea în jumătatea de 
teren adversă și a reușit o a 

opera 
trans-' 
final t

conducerea, 
transforma, 
în atac și 
fără folos, 
a aparținut

doua încercare (min. 48), 
aceluiași Ciocan. Matei va 
forma stabilind și scorul 
10—9 pentru Gloria.

Cel de-al doilea meci al 
julLtl, Grivița Roșie—Vulcan s-a 
amînat pentru data de 4 martie. 
Clasamentul după etapa I : 1.
Grivița Roșie 43 p. ; 2—3. Steaua 
și Gloria 38 p. ; 4. Știința Petro
șani 33 p. ; 5. Vulcan 32 p. ; 6, 
Rapid 17 p.

T. STAMA

vizat să 
nu 

pentru

procedeelor tehnice.
P. ARCAN, coresp. 

SATU MARE 
DE... 26

LA OLIMPIA 
UN LOT

Instructorul I. Jcder, care 
se ocupă de pregătirea luptă
torilor din grupa de libere 
de. la Olimpia Satu Mare, a 
selecționat pentru întrecerile 
ele campionat un lot de 2ii 
de sportivi, dintre care mulți 

, sînt juniori. Echipa are, e- 
vident, și o serie de luptători 
cu experiență, ca de pildă, 
Gh. Stan, A. Balogh și i. 
Ștef, selecționați în lotul na
țional, care se antrenează in
tens.

A. VERBA, coresp.

20-21 februarie, la Budapesta
MECI AMICAL FEMININ

UNGARIA-ROMÂNIA (tineret)
Joi a plecat ia Budapesta echi

pa reprezentativă feminină de ti
neret a României care, între 20— 
21 februarie a.c., va întilni, in- 
tr-un meci amical, formația si
milară a Ungariei. Au făcut de
plasarea Mariana Simionescu, 
Anca Floreșteanu, Elena Takacs 
și Adriana Călina. Echipa este 
însoțită de antrenorii Eva Stăn- 
cescu șl Aurel Segărccanu.
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CU NOUL SEZON
ani desosit

FAȚĂ ÎN FAȚĂ
• Tn vara, 1 000 de tinere talente convocate în 

tabere de pregătire • Se preconizează modificarea 
actualului sistem de arbitraj • Noutăți despre Turneul 
r,23 August" • Orientarea spre cercetare — o idee 

care nu va rămîne, sperăm, doar pe... hîrtie I

încercând să aflăm amănun
te de ultimă oră din perimetrul 
activității Comisiei centrale de 
copii ți juniori a federației de 
lotbal, î-am solicitat președin
telui acestui organism, ION 
ALEXANDRESCU. următorul 
interviu :

duri, 
valii 
sistemul

ta mai multe rin- 
presa a avut obser- 
critice cu privire Ia 

de desfășurare,

pentru același număr de ju
niori

— Comisia a meditat 
cumva și asupra arbitraje
lor turului campionatului ?

— Intr-adevăr, sezonul în
cheiat a cunoscut — lâ nivelul 
campionatului de juniori — 
multe partide viciate de arbitri. 
De aceea, vom proceda cît de 
curind la o discuție amplă cu 
Colegiul „cavalerilor fluieru-

Comisiei Centrale de juniori și 
— președinte ; GHEORGHE

fată actuala componență a 
copii : ION ALEXANDRESCU 
URICH și ȘTEFAN COSTEA — vicepreședinți ; CONSTANTIN 
ARDELEANU — secretar ; DAN MATEI,' TRAIAN PREDEȚEA- 
NU, ALEXANDRU MUREȘAN, GHEORGHE OLA, MIHAI B1K- 
SAN, ION KLUGE, GHEORGHE DUMITRESCU, NICOLAE 
GORGORINj MIHAI TĂTARESCU și dr. GHEORGHE GHIM- 
PETEANU — membri.

I

ION ADEXANDRESCU

continuitatea pregătirii actuali
lor elevi ai școlilor generale nr. 
69 și 178, cu clase speciale de 
fotbal. Purtăm discuții cu In
spectoratul școlar al Capitalei 
și. după toate probabilitățile, li
ceul își va putea deschide por
țile chiar în toamna acestui

A intrat in cameră parcă 
furișîndu-se, a închis ușa cu 
precauție, și-a cerut de do
uă ori scuze că deranjează. 
neUitînd să-mi spună că 
dacă nu l-am fi căutat, n-ar 
fi venit...

Așadar, Aurel Benin, a 
și ecusonul F.l.F.A.
Nu crezi că era și tim- 
La vîrsta mea...
Apropo : ciți ani ai. 
ți-e meseria, ai copii, 
copii, ai jucat fotbal, 

jucat ? Și așa mai de-

nul !

Cehoslova-
Grecia

pe 16 serii, a campionatu
lui republican de juniori. 
Am vrea să știm dacă fo
rul pe care-1 dirijați pre
conizează unele modificări 
în acest domeniu ?

— Deși opinia noastră nu 
este prea departe de cea a pre
sei. nu intenționăm DEOCAM
DATĂ (subî. n.) nici o schim
bară, socotind că este prematur 
să ttwgem concluzii ferme du
pă... un campionat și jumătate, 

de campionat: 
— Ia 21 mar- 
Comisieî une- 
specialc, noi ? 
pe parcursul 

returului să urmărim cu mai 
multă atenție jocurile, DELE- 
' ÎND OBSERVATORI LA 
\OATE MECIURILE ECHIPE- 
1 OR CU JUCĂTORI DE LOT 
SAU SUSCEPTIBILI DE SE
LECȚIONARE. în aceeași idee, 
Comisia a stabilit cite doi an
trenori, responsabili în fiecare 
serie, care vor trebui să al
cătuiască — pînă Ia sfîrșitul 
tui aprilie — selecționatele se
riilor respective, pe care le vom 
angrena intr-un sistem de me
ciuri directe, începînd cu sfir- 
șitul lunii mai. Elementele de 
perspectivă, revelate de aceste 
partide, vor fi solicitate la cele 
două tabere pe care le vom or
ganiza în timpul verii, Ia Buc- 
șoaia — pentru 4—500 de copii 
— Si la Brad sau Zlatna —

Iui", și apoi vom înainta Bi
roului federal propunerea de 
A SE REVENI ASUPRA DE
CIZIEI CA MECIURILE JU
NIORILOR SA FIE ÎNCRE
DINȚATE UNOR BRIGÂZT DE 
ARBITRI DIN ACEEAȘI LO
CALITATE CU ECHIPA GAZ
DA

— Apropo 
reluarea lui 
tie — ridică 
Ie probleme
Vom căuta

— Să trecem Ia altceva: 
in planul de măsuri ai 
Comisiei citim referiri le
gate de organizarea Tur
neului „23 August", a că
rui primă ediție s-a con

Ungaria, U.R.S.S., 
cia, Bulgaria, Turcia, 
și Iugoslavia — alături de două 
selecționate române.

— împlinirea 
dintre obiectivele Comisiei 
depinde, Ia aeest nivel, 
de colaborarea cu Ministe
rul Tnvățămintului, U.T.C. 
și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. 
Am vrea să știm in ce ter
meni trăiește această pre
zumtivă colaborare.

— O asemenea colaborare 
există și se perfecționează 
continuu, pe baza ajutorului 
și a... cedărilor reciproce. Ne 
bucură foarte mult faptul că

multora

Comisia are S sectoare de activitate — „SELECȚIE ȘI LO
TURI", „METODIC", „JUNIORI". „COPII", „ȘCOLI" și „MEDI
CAL" — de care răspund, In ordine, GH. OLA și C. ARDELEA
NU, antrenori federali; M. B1RSAN, asistent I.E.F.S. și GH. 
DUMITRESCU, antrenor la Petrolul Ploiești; AL. MUREȘAN, 
din secția sport a C.C. al U.T.C. ; D. MATEI din Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor : T. PREDEȚEANU, din Mi
nisterul Invățămîntulul șl M. TAtARESCU, cont. Ia Institutul 
Agronomic ; dr. GH. GHIMPEȚFANU, medic la clubul Steaua.

— O ultimă întrebare : 
este reală vestea că Cen
trul de copii și juniori de 
la „23 August" va deveni, 
nu numai de drept — evm 
este ! —, ci și de fapt o 
unitate experimentală, care 
să-și concentreze posibili
tățile și Capacitățile în ve
derea elaborării unor pro
grame de lucru destinate 
celorlalte 40 de centre din 
țară ?

— Trebuie să recunoaștem că 
in ciuda multor izbinzi repur
tate în ultimii ani in perime
trul muncii cu juniorii, proble
mele selecției și instruirii co
piilor au rămas adesea neelu
cidate. Nu prea există manua
le, lipsește o linie unitară a 
tratamentului, fiecare antrenor 
are o... metodă proprie. Pen
tru a da o mină de ajutor în 
remedierea acestor lipsuri. Cen
trul de la „23 August” va deveni 
un cențru-pilot. axat pe teme 
de cercetare, lucrînd cu „grupe- 
martor". în scopul elaborării 
unor direcționări, care sa ser
vească drept îndrumar celorlalte 
unități similare. De-a lungul a- 
celeiași concepții. COMISIA IN
TENȚIONEAZĂ SA FACA A- 
PEL LA CERCETĂTORI PRO
FESIONIȘTI și la antrenori cu 
înaltă calificare, pe care îi vom 
trimite îh schimb de experiență 
în străinătate, în țări cu mare 
tradiție în sectorul copiilor și 
juniorilor, recomandîndu-le să 
studieze mai mult PROBLEME 
DE INSTRUIRE și mai puțin dc 
organizare.

Ovidiu IOANITOAIA

care 
n-ai 
n-ai _ 
parte...

— S-o lilăm metodic : la 
13 mai împlinesc 47 de ani. 
Am doi copii, un băiat și o 
fată, sînt lăcătuș la „Flacăra 
roșie", din 1947. Am jucat 
fotbal la „Carmen", și. ca să 
nu mă măi întrebi, îți spun 
și cu cine : Macri. Smărăn- 
descu. Călinoiu, Sirbu...

— Iți mai aduci aminte 
cind ai arbitrat primul meci?

— Nici nu făcusem arma
ta. aveam vreo 19 ani cind 
am pus fluierul în gură, din 
întimplare, că nu venise ar
bitrul oficial și m-au rugat 
pe mine. Cred că a fost ccl 
mai bun meci al meu : ni
meni n-a scos o vorbă '

— Chiar așa, niei o vor
bă ? 1

— Era un meci de antre
nament al reprezentativei 
de... surdomuți !

— I.ăsînd gllima de-o par
te, care crezi că a fost par
tida pe care ai condus-o cel 
mai bine în acești 17 
cind arbitrezi ?

— Greu de spus... 
un ..Steaua-Dinamo". 
vreo 3 ani. (2—0) — . 
eu ? Am arbitrat 30 de der- 
byuri bucureștene...

— Al arbitrat dumneata 
multe meciuri reușite, dar 
nu te-au ocolit nici „oile ne
gre". fatale oricărei cariere 
de arbitrii... Ne povestești 
pățania de la Baia Mare ?

Nu ■ vrea. îmi vorbește 
de fiul său. Constantin, care 
se joacă pe stradă cu mingea 
de la meciul... Real Madrld- 
F.C. Nicosia. Mă roagă să-i 
găsesc un „Sportul” din 68. 
singurul care-i lipsește din 
colecție...

— Bine. bine... Era 2—0 
pentru Minerul, cu U.T.A., 
in minutul 88. Toată lumea 
mulțumită, eu trăgeam cu 
ochiul la ceas, arădenii n-a
veau nici o pretenție, iar Mi-

Poate 
,* acum 
Știu și

nerul cu victoria aia scăpa 
de retrogradare. Ce crezi că 
s-a intimplat ?

— U.T.A. a marcat...
— A egalat, și Minerul s-a 

dus in B 1 Lumea a năvălit 
pe teren, iar eu. cu Geiu 
Popovici și cu Petrea, ne-am 
salvat cu... Salvarea. In ga
ră unii ne pindeau de parcă 
noi eram vinovați ' Cind a‘ 
pornit trenul, cineva a făcut 
semn, unul a bătut în tabla 
mașinii, ne-am sculat din... 
tărgi și l-am luat din mers!

— Ce-ți dorești pentru 
primăvara asta. Aurel Ben- 
tu ?

— Să nu plouă ! Să nu fie 
terenul desfundat și să 
nu-mi cadă nimeni în careu. 
Dacă e uscat, nu greșesc, 
dar dacă plouă, e mai greu”.

Traian DUNAREANU

UNIVERSITATEA CRAIOVA—JIUL PETROȘANI 1-0 (1-0)
< RAIOV.A, 18 (prin tele

fon). — Jocul -I fost viu dis- 
, pijțaț — în cii.da terenului 
' alunecos, cele doua "echipe 
angajîndu-se în luptă ca în- 
tr-un meci oficial. înaintașii 
ambelor formații au ratat nu
meroase ocazii, dintre care 
cea mai mare a fost aceea a 
lui Cotormani: șut de ia 6 
metri... în bară ! De altfel, 
s-au ratat. în această partidă 
și două lovituri de la 11 me
tri: Oblemenco (min. 17) și 
Ion Constantin (min. 22).

Unicul goi a fost înscris în 
min. 6 de către Țarălttngă. 
Cei mai buni de pe teren;

Jiul. Ni
In Uni

Dodii și Urmeș de la 
țfi și Deselnicu de 
verși tatca.

’'NlX’ERStTATEA: Oprea
(Piică)—Niculescu, Mincă. De
selnicu, Lepădatu (Velea), 
Strîmbeanu (Donose). Ivan. 
Martinovici (Neagu). Niță. O- 
blemenco, Țarălungă (Bălan).

JIUL : Marincan—Popescu, 
Dodu, Stoker, Tonca, Urmeș, 
Sandu, Cotormani, Libardi. 
Ion Constantin (Macavei, Ui- 
lecan), Naidin.

După ciim se vede din e- 
chipa din Valea Jiului au lip
sit Georgescu și Peronescu. 
Motivul î o altercație pe care

au avut-o înainte de începe
rea partidei.

Stefan GURGUI 
coresp. principal

STEAGUL ROȘU
I.M.U.M. 4—1 

(2-0)
Steagul roșu a efectuat joi- pri

mul meci de verificare de la în
apoierea din Grecia, întîlnind 
pe I.M.U. Medgidia, de' cart ‘ a 
dispus cu 4—1 (2—0), prin soluri
le marcate de Dumltriu (mip, 40), 
Drăgol (min. 42), Cadăr (thin'. ’37), 
Ivăncescu (min. 84 din li m), 
respectiv, Catrina (min. 52).

C. GRUIA — coresp. principal

la clubul Steaua.

sumat în 1969, la Timișoa
ra. Ce va fi anul acesta ?

— Federația urmărește să 
transforme acest turneu — de
dicat marii sărbători a Elibe
rării — într-o competiție tra
dițională. Tn această' Vâră. Tur
neul se va desfășura probabil 
la Brașov. între 19 și 25 august, 
cu o participare deosebit de 
selectă. Am invitat 8 repre
zentative străine — R.D.G..

Invățămîntulul ma- 
tot mai mare ade- 
de ideea pătrunde-

Ministerul 
nifestă o 
ziune față ____ ______
rii fotbalului în școală, opera
ție începută cu multe obstacu- 
lări. dar continuată tot mai 
faci). în vederile Comisiei stă 
— CA O MĂSURA DE PRIMĂ 
URGENȚĂ — ÎNFIINȚAREA, 
IN BUCUREȘTI. A UNUI LI
CEU CU PROFIL DE FOTBAL, 
unitate care să poată asigura

JUCĂTORII PETROLULUI SUPUSI TESTULUI ASTRAND

CORESPONDENȚĂ DIN BRAZILIA
(Urmare din pag. 1)

sărată cu faze de mare spec
tacol, formația giuleșteană 
a cedat la aceeași diferență, 
de trei goluri, cu care F.C. 
Coritiba a pierdut la Bucu- 
Irești.
’ Trebuie remarcat, însă, 
faptul că între echipa F.C. 
Coritiba care â evoluat la 
București și aceea de... acasă 
este o diferență ca de la cer 
la pămînt. Pe teren propriu 
foștii învinși au evoluat la 
nivelul marelui fotbal bra
zilian, cu etalarea tuturor 
virtuților în materie. In spri
jinul acestei afirmații vine 
și recenta victorie repurtată 
de F.C. Coritiba în dauna 
echij ei reprezentative a Fran
ței pe care a îritrecut-o cu 
2—1.

Cum spuneam, formația 
braziliană a înclinat balanța 
de partea sa în repriza a 
doua. In min. 55, aripa stin
gă Rinaldo a demarat pe ex
tremă. a centrat peste toată 
apărarea feroviarilor la Her
mes, care a reluat imparabil, 
cu capul, în plasă. A fost un 
gol foarte bine lucrat, de 
mare spectacol.

Riposta Rapidului a fost 
promptă și ocaziile n-au lip
sit. In min, 58, Neagu a pă
truns în careu, dar, în mo
mentul în care se pregătea să 
snteze. a fost faultat de un 
apărător brazilian. Arbitrul

n-a acordat lovitură de la 
11 metri, în min. 60 și 61, 
Marin Stelian are două si
tuații bune de a înscrie, dar 
el va rata.

Și cum ocaziile se răzbună, 
nu va trece prea mult și Ra
pidul va primi al doilea gol, 
pe contraatac: Liipes'cu se 
trezește singur în fața a doi 
adversari, urmează o com
binație scurtă înaheiată cu un 
șut expediat, de la 10 metri, 
de Z Roberto în colțul scurt: 
2—0, în min. 70. In minu- 

■ tul 76, F.C. Coritiba înscrie 
al treilea gol prin Pasarlnho, 
la capătul unei acțiuni indi
viduale. Meciul este jucat. 
Tabela va rămîne pînă la 
slîrșit neschimbată în pofi
da eforturilor depuse de ra- 
pidiști de a înscrie măcar 
golul de ohoare, așa cum F.C. 
Coritiba reușise la București.

Dintre cei 14 jucători folo
siți de Rapid în această par
tidă, Pop. Niță, Dumitru, Lu- 
pescu, Codreanu și Năstu- 
rescu s-au comportat Ia nive
lul lor obișnuit, ceilalți avînd 
o evoluție sub așteptări.

Au jucat echipele:
F.C. CORITIBA : Celio — 

Hermes. Iran, Claudio, Nilo, 
Ridon, Ridai jo, Marcos (min. 
55 Pasarinho), Leocadio, Z. 
Roberto, Rinaldo.

RAPID : Răducanu (min. 
75 Rămureanu) — Pop, tu- 
pescu, Niță, Codrea (min. 46 
Ștefan), Dinu, Dumitru, Năs-

turescu, Neagu, Marin Ste- 
lian, Codreanu (min. 60 Pe- 
treanu).

Intrucît în Brazilia este o 
saturație de echipe străine, 
impresarul Zacour rt-a mai 
putut să perfecteze în con
tinuare și alte jocuri, conform 
programului inițial de 8—9' 
meciuri. Prin urmare turneul 
echipei Rapid în Brazilia a 
luat sfîrșit.

Astăzi, joi, fotbaliștii fero
viari vor părăsi Coritiba ple- 
cînd spre Sao Paulo unde se 
vor îmbarca în avion pentru 
cursa transoceanică care-i va 
transporta la Paris. După o 
scurtă escală, echipa Rapid 
va pleca mai departe spre 
țară tinde Vâ sosi în curstll 
zilei de sîmbătă.

■

stingă dr. CRISTEA ii ia tensiunea jucă-
Foto 1 T'h. MACARSCin

în dreapta testează MlHAI IONESCU; 
torului FI.OREA.

PROGRESUL-HOMENEIMEN
BEIRUT 1-1 (0-0)

18 (prin telefon). Con- 
turneul in Liban, Pro- 

joi. la
BEIRUT, 

tlnuîndu-și . 
greșul București a jucat 
Beirut., termlnind Ia egalitate 1-1 
(9—()) cu Homenelnteti. Meciul 
a fost nervos, presărat cu ire
gularități : Raksi (min. 61) șl 
Grama (min. 74) au fost elimi
nați de pe teren.

Cele - două goluri au fost rea
lizate de... bucureșteni : Sandu 
Ion (autogol, în min. 54) și Matei 
(min. 74).

Ion BOCIOACA

PE MARGINEA CONFERINȚEI C.J.E.F.S. TULCEA
(Urmare din pag. I)

cunoștință această prezență, în* 
țelegînd că și in acest fel miș
carea sportivă din județul Tul- 
cea primește un sprijin de ma
ximă eficiență, o prețuire a 
contribuției pe care este che
mată s-o aducă la menținerea 
și întărirea sănătății cetățenilor. 
Ia petrecerea in mod plăcut și 
util a timpului liber și totodată 
la reprezentarea cu cinste a 
sportului nostru de performan
ță.

Participanții la Conferința ju
dețeană au salutat, de aseme
nea,prezența tov. Marin Birje- 
ga, vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
Numeroase alte personalități 
ale vieții politice, economice, 
sociale șl sportive din întregul 
județ s-au numărat printre in
vitații acestei conferințe, a că
rei deplină reușită ne face să 
credem că în acest județ educa
ția fizică și sportul vor atinge 
foarte curind cota ridicată a 
cerințelor actuale.

JUDEȚUL TULCEA - LA ORA BILANȚULUI SPORTIV
Ne-ar trebui un spațiu ex

trem de mare ca să reprodu
cem — și. mai ales, să expli
căm — realitățile de azi gle 
sportului tulcean, cuprinse, in
tr-o analiză sinceră, lucidă, re- 
fuzind orice tendință „festîvis- 
tă“, in darea de seamă prezen
tată de tov. I. Olarii, 
tele C.J.E.F.S.

Am notat, printre 
tele :

— Peste 45 000 de 
tinere au participat 
cut. la diferite competiții 
masă, organizate de asociațiile 
sportive din orașele și satele 
județului.

— 6 000 de elevi au fost an
grenați în întrecerile disputa
te anul trecut, dintre unitățile 
școlare cu rezultate din cele 
mai bune evidentlindu-se Școa
la generală și liceul nr, 1 din 
Tulcea, școlile generale din 
Sarichioi. Frecăței, Cataloi, Sa- 
bangia. Turcoaia. liceul din Mă
cin. școala profesională Tulcea 
ș. a.

— 38.000 de cetățeni — ae 
( toate virstele — ai județului 
’ au luat parte la cele 871 ex

cursii și drumeții, organizate în 
cele mai frumoase așezări tul
cene.

ț — 15 000 de tineri de la sate

președîn
multe al

tineri și 
anul tre- 

de

s-au întrecut în cele 375 de du
minici culturai-sportîve. care au 
devenit tradiționale în special 
în asociațiile Voința, Vulturul, 
Dunărea. Tulcea. Granitul Ba- 
badag. Voința Macin. Pescăru
șul Sarichioi. ...... “
cheta Dăieni. 
etc.

— 1 800 
cu succes 
centrelor 
tenis de masă, lupte, handbal, 
volei, fotbal și caiac-canoe.

— S-a îmbunătățit evident 
baza materială. In afară de sta
dionul din Tulcea. o mîndrie 
a sportului nostru, s-au mai 
construit stadioane la Tulcea 
și Babadag, terenuri complexe 
pentru jocuri Ia Tulcea. Baba
dag. și Măcin. 4 săli de sport, 
6 baze nautice. 18 terenuri de 
fotbal, 46 de volei, 24 de hand
bal. 28 sectoare de atletism etc.

Realizări remarcabile au fost 
consemnate și în planul activi-

Știința Baia. Ra-
Progresul Nalbant

tineri au încheiatde
în anul 1970 cursurile 
de inițiere la irirtt.

tații de performantă, in gene
ral cunoscute amatorilor de 
sport din țara noastră. A reți
nut atenția în mod deosebit 
bună orientare și dirijare a e- 
forturilor, a . ' .' .
sibilităților materiale. îndeosebi 
în direcția sprijinirii acelor
sporturi care au în județul Tul
cea o puternică tradiție, exce
lente condiții de afirmare și o 
largă audiență în rîndul tinere
tului : caiac-canoe, lupte, box, 
fotbal.

„Ora bilanțului” n-a făcut de- 
cît să puncteze succesele, ca o 
stabilire realistă a indicilor de 
progres. Multe pagini, cele mai 
multe, au cuprins, în continua
re, o sinceră privire în toate un
gherele activității sportive, a- 
colo unde lucrurile nu merg 
cum trebuie, unde se constată 
rămîneri în urmă, fie că este 
vorba de activitatea de masă, 
fie de cea de performanță. Să 
adăugăm notațiile critice din 
darea de seamă și opiniile ex
primate de participanții la dis
cuțiile din cadrul Conferinței.

Atît darea de seamă, cît și 
discuțiile au prilejuit, pe lingă 
cunoașterea unor realizări re
marcabile. o analiză atentă a 
lipsurilor, înlesnind astfel par- 
ticipanților la conferință po
sibilitatea de a elabora măsuri 
eficiente care să determine o 
impulsionare a întregii activi
tăți sportive din județ, îndeo
sebi în direcția unei răspindiri 
șl mai largi a ideii de practi
care a exercițiilor 
feritelor forme ale 
masă.

ire și dirijare a e- 
capacităților și po-

sprijinirii acelor

fizice și di- 
sportulul de

SOLUȚII EFICIENTE PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

INDICAȚII PREȚIOASE Șl

Intîmpinat cu aplauze căldu
roase. a luat apoi cuvintul tov. 
Teodor Coman, prim-secretar al

Comitetului județean 
; Tulcea. Felicitindu-i.
Comitetului județean

al PC.R. 
in numele 
de partid

zentind — la fotbaliștii bine 
antrenați — 5—8 litri pe kt- 
Jocorp.

... Joi dimineață, cabinele de 
la stadionul Petrolului s-au 
transformat, nu pentru multe 
ore, într-un adevărat labo
rator, populat de halate albe, 
umplut de aparatură medi
cală de tot felul, de la ste- 
toscoape la... termometre.

Tn asistența doctoriței Au
relia Dumitrescu, șefa dis
pensarului de medicină spor
tivă din localitate, și a 
d-rului Vasile Cristea, medi
cul echipei, fotbaliștii ploieș- 
teni au fost supuși — sub 
observația reprezentanților 
federației, prof. Angelo Nicu
lescu și dr. Dumitru Tomescu 

testului Astrand, urmirld 
ca ulterior ei să treacă și 
celălalt „examen" Cooper.

★
„Ritualul" este cît se poate

de simplu; în timp ce metro
nomul — reglat cu bătaia în 
funcție de greutatea jucăto
rului respectiv — măsoară 
cele G minute destinate testu
lui, fotbalistul urcă și co
boară o scăriță cu înălțimea 
de 40 centimetri. Pulsul și 
tensiunea i se iau înainte 
de începerea probei, la ter
minarea ei și după cinci mi
nute, interval socotit 
ciont pentru revenirea 
efort.

Proba 
au fdst 
zultatc, 
lului, cu excepția iui Grozea, 
accidentat la genunchi — nu 
are nimic spectaculos, dar ea 
oferă posibilitatea obținerii 
unor date care, coroborate eu 
rezultatele testului Cooper,

sufi • 
din

careîn. sine — la 
supuși, cu bune re- 
toți jucătorii Petro-

stadiul de pre- 
de organismul

demonstrează 
găti re atins 
jucătorilor.

în termeni stricți, 
Astrand urmărește consumul
de oxigen la efort submaxi- 
mal, consumul normal repre-

testul

★
La terminarea testului — 

facem aici o paranteză pen
tru a arăta că Dridea a fost 
singurul care a trebuit șâ 
repete proba, datorită faptu
lui că norma inițială s-a do
vedit... prea ușoară pentru 
organismul lui robust (în 
ciuda faptului că la 5 mi
nute după terminare, tensiu- 

atacantului ploieștean 
de 11,5 cu 6, față de 
cu 6, înregistrată îna- 
de probă) — am soljci- 
opinia d-rului Dumitru 

Tomescu, șeful comisiei me
dicale a federației t

— Testul acesta, devenit 
obligatoriu pentru toate echi- ț 
pele de divizia A. este utili
zat de cițiva ani, cu rezul
tate satisfăcătoare la echipa 
națională. Rezumînd, el nu 
reprezintă altceva decit răs
punsul organismului la efort. 
Deși este prematur să tra
gem concluzii — acestea apar 
abia după executarea testu
lui Cooper, în urma unei co
relații, pe care noi o utili
zăm după metoda dr. Rizzo, 
de la International Porto A- 
legre — jucătorii Petrolului 
par bine pregătiți pentru a- 
cest moment precompetițio- 
nal.

Rep.

JIUL In R.D. GERMANĂ
la Petroșani
26 februarie

Prirnim de 
știrea că între 
și 7 martie, echipa Jiul va 
efectua un turneu de trei 
sau patru jocuri în R.D. Ger
mană. Pînă în 
fost stabilite 
partide: cu Lokomotiv Leip
zig (28 februarie), la Aue cu

prezent au 
următoarele

Wismut (3 martie) și ca 
Stahl Riesa (6 sau 7 ma«t»e).

După cum se știe. îp^ă, 
la 7 martie. Jiul este progra
mată în „i6-imile“ Cupei 
României. Șl, cel puțin ulti
mul meci din cadrul acestui 
turneu rămîne sub semnul 
întrebării.

și al Consiliului popular jude
țean, pe toți cei care, prin 
munca, strădaniile și pasiunea 
lor au contribuit la obținerea 
unor importante succese în do
meniul educației fizice și spor
tului, tov. Teodor Coman a sub
liniat creșterea remarcabilă a 
condițiilor create pentru dezvol
tarea acestor activități de inte
res național, răspunderea și 
competența cu care toți factorii 
județeni s-au ocupat, mai ales 
in ultima vreme, de înfăptuirea 
indicațiilor de partid în ceea ce 
privește sarcina angrenării u- 
nui număr cît mai mare de oa
meni ai muncii, îndeosebi a 
tinerilor din județ. în practica
rea sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului.

„Ne putem mîndri — spunea 
vorbitorul — cu toate succesele 
arătate în cadrul Conferinței, cu

miile de tineri care se întrec pe 
terenurile de spori, in toate 
așezările județului nostru, eu 
acei numeroși campioni de ca- 
iac-canoe, deseoperițl — unii 
chiar formați — în binecunos
cutele centre din Delta Dună
rii. ca și cu aiți sportivi 
tași, unii componenți ai 
ritelor loturi naționale, 
insă, că se putea face mai 
că județul nostru dispune de 
condiții bune, de tineri lalen- 
tați, de cadre — e drept puține 
— pricepute și tocmai de aceea 
rezultatele obținute sînt, după 
opinia mea. departe de- a ne 
mulțumi pe deplin.

trun- 
dife- 
Știm. 
mult,

LA COTA ÎNALTĂ A
In încheierea lucrărilor Con

ferinței a luat cuvintul tov. Ma
rin Birjega. vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., care, trecind în re-

UN AMPLU PROGRAM
de 
în 
de 

vi- 
Și 

____ și 
îndeosebi 

rindurile tineretului. Să no- 
— si în dorința unei ge-

Planul de măsuri adoptat 
Conferința județeană situează 
zona principalelor preocupări 
viitor, obiective importante, 
zînd o mai largă dezvoltare 
răspindire a educației fizice 
sportului de masa, 
in i ' 
tăm .. —„ , _ „
neraliz&ri a inițiativei — clteva 
din proiectele diriguitorilor spor
tului tulcean :
• 1 500 de elevi 

mâți spre cele 8 
vățare a înotului, 
Delta Dunării.
• Practicarea gimnasticii 

dimineață (pentru eliminarea 
monotoniei, programul de exer
ciții va fi schimbat periodic) se 
va extinde in toate cele 14 
mari internate școlare județene.
• Va fi îmbogățit calendarul 

competițiilor sportive de masă, 
urm&rindu-se in special organi
zarea unui număr crescut de 
întreceri specifice, tradiționale, 
cum ar fi : „Cupa Deltei" la

vor fi indru- 
centre de 
organizate

tn- 
in

de

DE DEZVOLTARE

în continuare, tovarășul Te
odor Coman a reliefat o serie 
de insuficiențe atît în activita
tea sportivă de masă cît și în 
cea de performanță, di nd in
dicații prețioase și soluții de 
imbunătățire esențială a mun
cii tuturor organelor și organi
zațiilor județene cu atribuții in 
acest domeniu.

Cuvintul primului secretar al 
Comitetului județean de partid 
a dat lucrărilor Conferinței o 
importanță cu totul deosebită, 
fiind pentru toți participanții un 
exemplu de înțelegere și trata
re a problemelor fundamentale 
ale educației fizice și sportului.

CERINȚELOR ACTUALE
vistă principalele succede reali
zate de mișcarea sportivă, a 
subliniat contribuția adusă de 
sportul din județul Tulcea. a-

A SPORTULUI DE MASĂ
trîută, 

ta atletism, volei 
„Cupa mecanizato- 
tînărului coopera- 

asociațiile sportive 
— organiza, ince- 

an, campionate 
două 

vor 
com

un 
elevi

inot, canotaj popular și 
„Cupa fetelor................ ....
șl handbai, , 
rului", „Cupa 
tor" ș.a.
• In toate 

școlare se vor 
pînd cu acest 
interne — la minimum 
ramuri de sport — care 
angrena, tntr-o activitate 
petițională sistematică — 
număr aproape dublu de 
șl eleve.

• C.J.E.F.S. Tulcea, in colabo
rare cu Consiliul Județean sin
dical, Comitetul Județean U.T.C. 
șl Consiliul popular Județean, 
vor asigura, prin mtjloace ope
rative și eficiente — amenaja
rea spațiilor de practicare a di
feritelor . ' “ *“
condițiile actualei 
mișcării 
toate localitățile 
rînd ' --------
dag, . .
• Numărul instructorilor spor

tivi va crește în perioada ur-

mătoare cu peste 150 — noi 
cadre voluntare pentru fotbal, 
atletism, handbal, caiac-canoe, 
intri, oină, trintă și volei.

• Consiliul popular județean, 
--------- - ’ Județean U.T.C., con- 

[ean al sindicatelor și 
vor stabili, în baza 

răspunderi bine determi- 
tnăsurile pentru amenaja- 

spațiilor tie joacă pentru 
terenurilor necesare

dresind — in numele Consiliu
lui Național pentru Educație Fi
zică și Sport — mulțumiri Co
mitetului județean de partid, 
personal tovarășului prim-seefe- 
far Teodor Coman pentru grija 
permanentă și condițiile create 
dezvoltării multilaterale a spor
tului în toate orașele și satele 
din acest județ.

Cu deosebită atenție au as
cultat participanții la conferin
ța județeană și ampla expune
re a tov. Marin Birjega, privind 
sarcinile actuale, situate la o 
cotă ridicată, ce revin educa
ției fizice și sportului, obiective 
pe care — sub conducerea Co
mitetului județean de partid și 
în colaborare cu diferite orga
ne și organizații județene —- di
riguitorii sportului tulcean ie 
privesc cu răspundere sporită, 
depunînd lăudabile eforturi pen
tru împlinirea lor la nivelul' con
dițiilor existente.

Reluind aprecierea făcută de 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid. Iovi Marin 
Birjega a subliniat că. intr-a
devăr, în județul Tulcea sint 
încă posibilități care, rrtai bine 
valorificate, și concomitent ru 
rezolvarea problemelor dezbă
tute în cadrul Conferinței, pot 
asigura sportului din județul 
Tulcea o rapidă și trainică dez
voltare. '

sporturi.

sportive

necesare 
dezvoltări 
tulcene, 

și în i
In orașele Tulcea, 
Măcin și Sutina.

In 
a 

in 
primul 
Baba-

Comitetul Ji 
silim județ< 
C.J.E.F.S.
unor 
nate, 
rea _ . 
copil și a _________
activității sportive a elevilor din I 
toate școlile județului.
• în perioada 1971 — 1975 se i 

vor construi, la Tulcea, două | 
mari parcuri sportive, unul al 
pionierilor și școlarilor, altul 
pentru sportivii din întreprinderi 
și Instituții, apoi o sală de sport 
ia Babadag și alte obiective 
importante, care vop consolida 
baza materială a sportului tul
cean. De asemenea. în cadrul 

prevede amenaja
re terenuri de ( 
handbal, 4 de 
fotbal, 4 arene

De 
Județului se _ 
rea a incă 32 
volei. 28 de 
baschet, 12 de 
de popice etc.

*
In Cele cîteva ore, cît au du

rat lucrările Conferinței, am 
ascultat un bilanț fructuos, o- 
pinii care atestă deplina res
ponsabilitate cu care este as
tăzi privită mișcarea de educa* 
tie fizică și sport din județul 
Tulcea, dar și o critică sinceră 
a unor rămlneri în urmă, fă
cută din dorința unanimă a par- 
ticipanților de a stabili, cu pri
lejul acestui remarcabil eveni
ment, direcțiile principale ale 
activității viitoare, de a declan
șa noi energii, capacități și pa
siuni pentru ca sportul tulcean 
să semneze o prezență și mai 
viguroasă în ansamblul mișcării 
noastre de educație fizică și 
sport.



DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI
DE AL IX-lea CONGRES U.T.C.

/
(Urmare din pag. 1)

„Sub steagul partidului" și „Trei 
culori", grupuri de tineri, re- 
prezentînd simbolic toate cate
goriile de tineret, aduc in sală 
drapelele.

Delegații aleg apoi organele 
de lucru ale Congresului.

în unanimitate, a fost adop
tată următoarea ordine de zi: 

1. — ~
Centrai 
vitatea 
munist 
gresele 
și sarcinile .. ____
Tineretului Comunist pentru 
îndeplinirea hotăfîrilor Congre
sului al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

2. — Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

3. — Raportul privind îmbu
nătățirile ce se propun a fi a- 
duse Statutului Uniunii Tine
retului Comunist.

4. — Alegerea Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și a Comisiei Centra
le de Cenzori.

Primit cu puternice aplauze, 
cu îndelungi ovații, într-o vi
brantă efuziune tinerească de 
atașament față de partid și de 
secretarul său general, a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului este urmă
rită cu viu interes și subliniată 
în repetate rînduri, minute în

Raportul Comitetului 
al U.T.C. privind acti- 
Uniunii Tineretului Co
in perioada dintre Con
st VIII-a și al IX-lea 

ce revin Uniunii 
pentru

șir, cu aplauze. Din mii de 
piepturi se scandează : „P.C.R.- 
P.C.R.!“, P.C.R.-Ceaușescul", 
„Ceaușescu și poporul!“.

Exprimind sentimentele una
nime ale tuturor participanților 
Ia Congres, prim-secretarul 
C.C. al U.T.C. a mulțumit din 
inimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvintele cal
de adresate Congresului, între
gului tineret al patriei. Apre
cierile conducerii partidului a- 
supra contribuției pe care ti
neretul și organizația sa re
voluționară o aduc la opera 
de construcție socialistă din 
patria noastră, constituie pen
tru tineretul patriei o puter
nică îmbărbătare, o înflăcărată 
chemare spre noi eforturi, pen
tru a fi în continuare la înăl
țimea acestor aprecieri și a 
speranțelor pe care partidul, 
întregul popor și le pune in 
tinăra generație a țării.

„In cuvintele care ne-au fost 
adresate — a Splis tovarășul 
Ion Iliescu — își găsește 
nouă expresie prețuirea 
grija necontenită de care
bucură tineretul patriei noas
tre. organizația noastră, din 
partea secretarului general al 
partidului, a cărui activitate 
clocotitoare, spiritul revoluțio
nar, inițiativa neobosită, pasiu
nea pentru nou, devotamentul 
nemărginit pentru cauza popo
rului, sîht un viu exemplu pen
tru tînăra noastră generație'.

o 
și 
se

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
tovarășul Ion Iliescu a prezen
tat raportul C.C. al U.T.C. pri
vind activitatea Uniunii Tine
retului Comunist în perioada 
dintre Congresele al VIII-lea 
și al IX-lea și sarcinile ce 
revm Uniunii Tineretului Co
munist pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

La cel de al doilea punct 
de pe ordinea de zi. tovarășa 
Silvia Docan. președinte al Co
misiei Centrale de Revizie, a 
prezentat raportul acestei co
misii.

în ședința de după-amiază a 
lucrărilor au început dezbateri
le pe marginea rapoartelor pre
zentate.

Tovarășul Iosif Beljung a.ex
pus apoi raportul comisiei de 
validare, care a fost aprobat de 
Congres. Raportul a . relevat 
componența acestui înalt forum 
politic ce ilustrează caracterul 
larg al Uniunii Tineretului Co
munist, ca și faptul că la 
lucrările Congresului participă 
cei mai buni uteciști : fruntași 
în muncă, la învățătură' și în 
activitatea obștească, -

Congresul a fost salutat de 
către reprezentanți ai organi
zațiilor de tineret, comuniste, 
revoluționare, democratice, so
cialiste din numeroase țări. ,

Lucrările Congresului Uniunii 
Tineretului Comunist continuă.

(Agerpres)

JOCURILE CU ELVEȚIA - TESTUL DECISIV
AL PREGĂTIRII HOCHEIȘTILOR NOȘTRI

TONI NEININGER,

Curba de efort a selecționatei 
astfel alcătuită, incit ultimele 
intea participării la grupa C 

urmează să fie și cele mai grele.
Sîmlfăiă și duminică, adversara 

prezentatiVa Elveției, care vine la

CEL MAI BIN l\ PRIMUL JOC DE LA BUDAPESTA

de hochei a fost 
, de verificare ina-
a campionatului mondial

noastre 
partide

echipei noastre va fi re-
...... .......  , _ București după un sezon 

intens, cu foarte multe jocuri, cu cileva cantonamente la alti
tudine (procedeul devine, pare-se, universal) și. cu ambiția 
unui team care aspiră la grupa A.

noi. Minusul din 
viteză) se poate 

apărare 
tot

Prin prisma evoluțiilor ele 
la Sofia (modeste și necon
cludente, după cum am ară
tat), misiunea formației noa
stre este dificilă și încărcată 
ele responsabilități. Jocurile cu 
Elveția vor constitui cel mai 
edificator test al activității 
depuse pînă acum de noua 
conducere tehnică a echipei,

care s-a angajat, daco nu for
mal, cel puțin sentimen
tal, să readucă România in 
eșalonul secund al hocheiului.

multă decît 
patinaj (și 
contracara printr-o 
agresivă (bodicekuri. pe 
terenul) și hotărită.

Sub aspect tactic, balanța 
ar indica egalitate. Dar, te
renul propriu, publicul, ela
nul, pot înclina cintarul in 
favoarea echipei române.

Am recomanda echipierilor 
noștri, șă tfrmărească un joc 
bun. o verificare a fiecăruia,

lurile înscrise de Menyhaart 
și Zsitva (respectiv, Neinin
ger). I

în repriza secundă elveție
nii au egalat și luat condu
cerea (2—2 Neininger, 3—2 
Berra), dar în primul minut 
al celei de a treia reprize 
Bal in t reușește să egaleze: 
3—3. Apoi, pregătirea fizică 
superioară a oaspeților și 
clasa lor și-au spus cuvîntul.

A FOST 0 BOGATA „MIERCURE" FOTBALISTICA
ANTRENORUL FEDERAL CORNEL DRÂGUȘIN

DESPRE MECIUL ALBANIA R.F.G.
..Alțe două meciuri din 

campionatul european au fi
gurat în programul fotbalis
tic al săptămînii. Din punctul 
nostru de vedere, cel mai 
important joc. a avut loc la 
Tirana, unde echipa Alba
niei, viitoarea adversară a 
olimpicilor români în preli
minariile J.O., a întîlnit pu
ternica reprezentativă a R.F. 
a Germaniei.

Din partea federației de 
specialitate din țara noas
tră la această partidă a a- 
sistat, în calitate de observa
tor, antrenorul Cornel Drăgu- 
șin, cu care am avut o scurtă 
convorbire telefonică:

— Ce ne puteți spune des
pre joc în general, despre 
scor și care au fost jucătorii 
remarcați ?

— Nivelul meciului a fost 
destul de ridicat. Deși înainte 
și in timpul meciului a plouat 
torențial, terenul s-a prezen
tat in condițiuni bune. S-a 
jucat bărbătește, în limitele 
sportivității. Victoria a re
venit la limită vest-germani- 
lor, în urma unei lovituri li
bere, finalizată de Gerd Mill- 
ler în min. 34, după ce Be
ckenbauer a fost faultat în 
apropierea liniei de 16 m. 
După aspectul general al 
partidei, ar fi fost cu mult 
mai echitabil un scor egal, 
tn repriza a doua, albanezii 
au dominat categoric, 
Vogst, Schnellinger și 
ber au respins totul.

— Despre albanezi și 
nul de joc?

Gji- 
Ra- 

Bi/i,

amănunte, vă voi vorbi la 
întoarcere.

Iată' formațiile 'alihi'âte, în 
meciul de la Tirana:

ALBANIA: Dinela — 
ka, Sales, Jiazmi, Cami, 
gami, Vaso, Ziu, Ceco, 
Pano.

R.F. a GERMANIEI: Maier 
— Vogts, Schneillinger, We
ber, Patzke, Beckenbauer, O- 
verath, Grabowski, 
Milller, Heynkes. 
fost condus 
(Bulgaria).

In urma 
cestui meci 
0—1), clasamentul grupei se 
prezintă astfel:

Netzer
Meciul a 

bine de Botcirov

rezultatului a-
(Albania—R.F.G.

1—:
1—:

campto-

-2. Turcia 
-2. R.F.G.
3. Polonia
4. Albania

2
2
1
3

1 1 0 3—2 3
1 1 0 2—1 3
1 0 0 3—0 2
0 0 3 1—6 0

Următorul meci: 25 apri-
lie. Turcia—R.F.G.

• La Elbasan, in 
natul european pentru echipe 
de tineret: Albania—R.F. a 
Germaniei O—2.

„DIAVOLII ROȘII” 
IMBATABILI ACASĂ

dar 
We-

tere-

— Avînd în vedere valoa
rea adversarului ei, pot spune 
că echipa Albaniei a avut o 
comportare remarcabilă. Este 
alcătuită din jucători cu o 
bună pregătire fizică, pu
țind să acopere o mare zonă 
de teren. Foarte buni mi

Cu meciul de miercuri, îm
potriva Portugaliei, echipa 
Belgiei și-a încheiat „stagiu
nea" pe teren propriu.

„Diavolii roșii" au dovedit 
că sînt imbatabili „acasă". 
Acum au dispus cu 3—0 de 
Portugalia și încep partidele 
din retur cu un golaveraj 
de 8—0! Fără de Vrindt, dar 
cu Van Himst, belgienii au 
cîștigat un meci în care por
tughezii au arătat că sînt de
parte de valoarea lor de a- 
cum cîțiva ani.

s-au părut extrema Pano și 
fundașul Cami. Despre alte

Pînă în min. 70, belgienii 
conduceau cu 1—0 prin golul

ILIE NĂSTASE, CALIFICAT 
ÎN SFERTURI DE FINALĂ

SALISBURY, 19 (Agerpres). 
Tenismanul român Ilie Năstase 
a repurtat o nouă victorie in 
cadrul campionatelor internațio
nale pe teren acoperit ale S.U.A. 
care au loc la Salisbury, tn 
optimile de finală ale probei de 
simplu, Năstase l-a învins cu 
scorul de 6—4. 6—4 pe jamaica- 
nul R. Russel. Agențiile inter
naționale de presă comentează 
acest meci, subliniind că Ilie 
Năstase s-a calificat cu destulă 
ușurință pentru „sferturi” da
torită unui serviciu remarca
bil și a jocului său precis la 
fileu. în sferturile de finală, 
Năstase îl va întîlni pe brazilia
nul Thomas Koch, care a dis
pus de Loyo Mayo (Mexic) cu 

.6—1, 6—2.
Cliff Richey, finalistul de a- 

nul trecut al campionatelor, l-a 
întrecut cu 6—4, 7—5 pe ameri

canul Dick Stockton. O victorie 
cu 7—5, 6—1 a obținut Clark 
Graebner asupra italo-austra- 
lianului Martin Mulligan, Chi
lianul J. Fillol 1-a eliminat 
net cu 6—2, 6—2 pe J. Gisbert 
(Spania).

Alte rezultate : Gorman
(SUA)—Battrick (Anglia) 6—2, 
6—0, Curtis (Anglia)—Osborne 
(SUA) abandon ; Zednik (Ceho
slovacia)—Addison (Australia)- 
4—6. 6—2. 6—3.

Paralel cu întrecerile indivi
duale se desfășoară și cele ale 
probei de dublu masculin. Ilie 
Năstase și Ion Tiriac au elimi
nat cu 7—5. 6—2 pe Bohmstedt 
și Crookenden (SUA). într-o al
tă partidă, cuplul cehoslovac 
Zednik—Holecek a învins cu 
6—3, 6—7, 6—2 pe Mulligan 
(Italia), Buding (R.F.G.).

ANASTAS1 (Juventus)

-w

lui Lambert (min. 15). Apoi 
arbitrul spaniol Pintado a a- 
cordat penalty (în urma unui 
fault asupra lui Van Himst) 
transformat tot de Lam
bert (min. 70). Cu 5 minute 
înainte de sfîrșit, Denoul de
finitivează scorul.

Iată
BELGIA: 1 
Devalque, 
Van Moer, 
Semmeling,
Himst, Denoul. PORTUGA
LIA: Damas — Da Silva, 
Humberto, Rolando, Hilario. 
Pavao, Perez, Rodriquez, 
Baptista, Eusebio, « Simoes.

formațiile 
Piot — 
Plaskie, 

, Van de 
, Lambert,

Clasamentul
1. Belgia

2—3. Portugalia
2—3. Scoția

4. Danemarca

aliniate:
Heylens, 

Tissen, 
Daele, 

Van

grupei :
3 3 0 0 8—0 6

2 10 11—32
2 10 1 1—3 2
3 0 0 3 0—4 0

Următorul meci: 21 februa
rie, Portugalia — Scoția.

MEXIC — U.R.S.S. 0-0
50 000 de spectatori au ur

mărit în nocturnă pe stadio
nul „Jalisco1* 'din Guadala
jara întîlnirea amicală din-

MECIURI DE HANDBAL

La Ostrava s-a dispu
tat un cuplaj internațio
nal de handbal. în primul 
joc, reprezentativele fe
minine ale Cehoslovaciei 
și Olandei au terminat la 
egalitate : 11—11 (8—7). 
în meci-vedetă. selec
ționata masculină a Ce
hoslovaciei a învins cu 
14—9 (8—4) echipa Olan
dei. Partida a fost con
dusă de arbitrii români 
Pândele Cîrligeanu și Pe
tre Tîrcu.

satiri* ultimele știri «ultimele știri* ultimele
GARRINCHA LA PARIS
Garrincha, celebra vedetă a 

fotbalului brazilian, a sosit la 
Paris, In căutarea unui angaja
ment de antrenor. El este însoți* 
de soția sa, cintăreața de mu
zică ușoară Elsa Suares. Comen
tatorii agențiilor de presă re
marcă faptul că șansele iul Ga
rrincha de a găsi un angajament 
In Franța sînt destul de reduse, 
deoarece fostul internațional este 
obiectul unei anchete Judiciare 
deschisă de tribunalul din Sao 
Joao do Meiri, oraș situat la 
80 km de Rlo. In acest oraș 
Garrincha a suferit un accident 
de automobil, în urma căruia o 
persoană aflată în mașina sa a 
decedat. El este pasibil de în
chisoare pe termen de do! ani.

A 10-A VICTORIE A LUI 
ROD LAVER

A 10-a partidă din cadrul In- 
tîlnirilor pentru „Turneul cam
pionilor", pe care șl-I dispută 
așii tenisului profesionist, a opus, 
la New York, pe australianul Rod 
Laver șl americanul Denis Rals
ton. Laver și-a continuat seria 
victoriilor, clștlgînd șl de data 
aceasta la scorul de 6—4, 7—5,
2—6, 6—4.

Hod Laver este clasat totuși 
cap de serie nr. 2 tn următorul 
turneu profesionist, care Începe 
săptămîna viitoare la Albert Hall 
din Londra, unde prim favorit 
a fost desemnat mai tinărul său 
rival, John Newcombe.

I.E.F.S. — „U" CLUJ 3—2 LA VOLEI
Aseară, tn sala Floreasca, Sn 

deschiderea întîlnirii din C.C.E. 
s-a desfășurat partida masculină 
dintre divizionarele A I.E.F.S. 
și Universitatea Cluj. In urma 
unul Joc echilibrat, presărat cu 
faze interesante, dar șl cu multe 
greșeli tehnice de ambele părți, 
voleibaliștii bucureșteni au ob
ținut victoria cu 3—2 (7, —12, 14, 
—12, 4). Au arbitrat bine I. 
Covaci și M. Oancea. Astăzi tn

sala Dinamo sînt programate par
tidele Dinamo — I.E.F.S. (A. f) 
și Dinamo — j,U" Cluj (A. m), 
de la ora 18.

MECIUL DE SCHI 
AMERICA — EUROPA 

CONTRAMANDAT
Proiectatul meci de schi din

tre echipa Americll și cea a Eu
ropei, care urma să se desfășoare 
la 22 martie la Sugarloaf (S.U.A.>, 
nu va mal avea loc. Intr-un in
terviu televizat, președintele fe
derației americane de schi, Char
les Gibson, a arătat că orga
nizarea acestui meci depășește 
proiectul de buget Inițial stabilit.

CROSIȘTII ENGLEZI 
IN FRUNTE

Concursul internațional de cros 
de la Mezldon s-a încheiat cu 
victoria atletului englez J. Câine, 
cronometrat pe distanța de 9.750 
km cu timpul de 31:11,0. L-a ur
mat compatriotul său Ron Hill — 
la 20 sec.

INTTLNIRI PENTRU C.C.E. LA BASCHET FEMININ
Echipa feminină de baschet 

T.T.T. Riga s-a calificat pentru 
semifinalele .Cupei campionilor 
europeni. Deținătoarele trofeu
lui au Intilnit pe teren propriu, 
In meci retur, formația Slavi*.

Praga, pe care au Invins-o cu 
scorul de 81—53 (40—24).

In cadrul aceleiași competiții, 
echipa Akademik Sofia a între
cut in deplasare cu scorul de 
52—49 (27—24) formația italiană 
G.E.A.S. San Giovanni.

•tre Mexic și U.R.S.S. Par
tida s-a încheiat la egalitate: 
O—0. De remarcat că, din 
cauza a două întreruperi de 
curent electric, acest meci a 
durat 133 de minute!

JUVENTUS CALIFICATĂ 
ÎN PRELUNGIRI

In Cupa europeană a tîr- 
gurilor: Twente Ensehede — 
Juventus 2—2 (2—0, 0—2). 
In tur scorul fusese 0—2. In 
prelungirile celui de al doi
lea joc (120 min.), Juventus 
a marcat două goluri, califi- 
cîndu-se pentru semifinale.

• Restanțe în campio
natul Angliei: Chelsea—Not
tingham 2—0, Merby Country 
— Crystal Palace 1—0, Tot
tenham—West Bromwich 2-2.

• In Cupa Angliei: Man
chester City — Arsenal 1—2, 
Oxford — Leicester 1—3 (re- 
jucare).

• La Dulwich, în meci de
amatori: Anglia — Franța
1-1 (1-0).

• Selecționata Poloniei, 
care se află în pregătire în 
Iugoslavia, a jucat la Rijeka 
în compania echipei locale. 
Școr 0—0.

• In turneul de juniori de 
la Viareggio în sferturile de 
finală: Milan—Dukla Praga 
2—1 (0—1), Juventus—Torino 
6—5 (în urma executării 
viturilor de pedeapsă). In 
lelalte două meciuri se 
întîlni Fioretina—Roma 
lnternazionâle—Cagliari.

• Mîine la Cagliari se
tîlnesc în meci amical pri
mele reprezentative ale Ita
liei și Spaniei.

ȘTIRI, REZULTATE MESZOLY — 10 și GCGOLAK — 2) dar acțiunea sa va fi 
din primul joc Elveția—Ungaria (7—4).

MICHEL TURLER (in fund, în stingă) a depășit toată apărarea ungară (EhiYEDI — 3 
anihilată pînă la urmă. Fază

lo- 
ce- 
vor

Și

în-

Partidele de mîine și pol- 
miine ridică — după păre
rea noastră — o chestiune de 
principiu. Dacă la actualul 
nivel de valoare atins de re
prezentativa română ea tiu 
este capabilă să lupte de la 
egal la egal cu Elveția, a- 
lunci chiar și în cazul unul 
succes la C.M. din Olanda 
(locul l sau II) prezența noa
stră in grupa B nu va putea 
fi decît efemeră.

Personal socotim că la a- 
ceastă oră formația de ho
chei a României este aptă 
să învingă Elveția la Bucu
rești. Dar, cu cîteva con
diții.

Credem că trebuie valori • 
ficat integral potențialul fi
zic al echipei, în sensul ca 
acest motor bine pus la 
punct, care este lotul nostru, 
să fie pornit din primele 
momente ale jocului.

în general, elvețienii pati
nează mai bine decît hochei- 
știi noștri, pentru că au 
gheață artificială infinit mal

fa(ă în față cu propriul său 
spirit autocritic.

★

De la Budapesta am primit 
amănunte despre primul joc 
al elvețienilor pe Kisstadion. 
Redactorul de specialitate al 
cotidianului „Nepsport.", Lasz- 
lo Niszkacs, ne avertizează 
că echipa Elveției este mult 
mai. puternică decit cea pe 
care am văzut-o anul trecut 
în grupa B a C.M. de la 
București. Ea joacă iute, a- 
tacă variat, se apără cu ho- 
tărîre.

Formația ungară a rezistat 
bine în prima repriză, cînd 
a și condus

Telefoto : A.P. — Agerpres 
In 10 minute scorul ajunge 
la 6—3 (au înscris Neininger, 
Sgualdo și Keller). Scorul 
nai (7—4) este pecetluit. 
Havrean și Probst.

Atenție la. Neininger 
ani — rapid, incisiv) 
miercuri cel mai bun de 
teren la Budapesta.

fi- 
de

(21

pe

•ir

cu 2—1 prin go-

Echipa Elveției este aștep
tată astăzi, la ora 18,45 pe - 
aeroportul internațional O- 
topeni. Mîine dimineață oas
peții vor face un antrena
ment de acomodare pe ghea
ța patinoarului artificial „23 
August".

V. CH.

ELVEȚIENI ÎNVINȘI ÎN AL DOILEA
Budapesta, in cel de al doilea joc, Ungaria

HOCHEIȘTII
Aseară, la

vins Elvefia cu scorul de 5—2 (1—0, 3—1, 1—1).
Au marcat : V. Zsitva (2), Menyhaart (2), Szeres, respectiv, 

Turler și E. Mathieu.

JOC
a în-

BRATISLAVA

„PREMIERA" A AVUI LOC 
LA SIRBSKE PLÎSO

Nu numai organizatorii 
viitoarei Olimpiade albe 
de la Sapporo se preocu- 

- pă-de măsurarea electro- 
. . .nică,a săriturilor cu schin- 

,rilp. Ziarul „SPORT" din 
Bratislava ne relatează 

’despre intenția ingineru
lui slovac Andrej Majer, 
care, împreună cu cîțiva 
colaboratori, a construit 
un nou aparat de înregis
trare a săriturilor de la 
trambulină.

„Fără îndoială — scrie 
ziarul — concursurile de 
sărituri cu schiurile din 
cadrul competiției „Cupa 
Prieteniei", care au avut 
loc la Strbske Pleso, vor 
intra în istoria schiului. 
Pentru prima oară, lun
gimea săriturilor concu- 
renților s-a făcut cu aju

torul unui, apărat electro
nic. Este rodul invenției 
lui Andrej Majer din Bra
tislava și putem spune cu 
certitudine că el a avut 
.deplin succes. Instalațiile 
au funcționat perfect, cu 
toate ca au fost montate 
intr-un timp record, fiind 
aduse de la Banska Bis- 
trica in preziua concursu
lui.

La măsurătoarea cu o- 
chiul liber, se ajungea 
uneori la diferențe de 
metri, fie în folosul, fie 
în detrimentul săritorului, 
influențînud-se astfel re
zultatele. Așa cum ne-a 
declarat A. Majer, apara
tul său este susceptibil de 
perfecționări, astfel ca mă
surătorile să fie făcute 
de aci înainte, cu o pre
cizie absolută".

Australienii au descope
rit înotătoarea ce va do
mina J.O. de la Miinchen, 
și care în mod cert va 
spulbera pînă atunci re
cordurile mondiale ale fai
moasei Debbie Meyer I — 
subliniază ziarul parizian, 
sub semnătura cunoscutu
lui specialist Jean-Pierre 
Lacour. Ea se numește 
Shane Gould și nu are 
decît 14 ani și două luni.

Cifrele sînt categorice 
în ’ acest sens. La vîrsta 
ei, tripla campioană olim
pică din Mexic înota 63,5 
pe 100 m liber, 2 : 15,5 — 
200 m, 4 :39,7—400 m și 
9:39,7—800 m. O simplă 
comparație cu rezultatele 
înregistrate de tînăra Gould
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CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA BASCHET
Una dintre 'marile sur

prize ale actualei ediții a 
G.C.E. la bakchet mascu
lin a conștituit-o înfrîn- 
gerea lui Real Madrid (în 
propriul său fief) , în fața 
formației Ț.S.K.A. Mos- 
cbVa. E drept, campioana 
Uniunii Sovietice a mai 
reușit acest, tur de forță 
și în ediția din 1968/1969, 
a competiției, cînd a ali
niat întregul său efectiv, 
spre deosebire de această 
ultimă partidă. De data 
aceasta, la Madrid, 
Ț.S.K.A. s-a prezentat la 
joc fără „gigantul" An
dreev...

La firțele unei partide 
de un rar dramatism (n.n. 
min. 36, cînd Luyk a pă
răsit terenul pentru 5

SHANE GOULD ARE UNAVANS DL ...DOI AM
PARIS

la recentele campionate 
australiene — 59,9—100 m, 
2 : 07,8—200 tn, 4 : 26,2— 
400 m și 9 : 27,8—800 m — 
înlătură orice fel de du
biu asupra marilor posi
bilități pe care le are noua 
elevă a lui Forbes Carli
sle.

Secretul deosebitelor 
performanțe ale vedetei de 
la antipozi ni-1 explică 
rezultatul de 59,9 pe dis
tanța de 100 m. care tră
dează remarcabile calități 
de viteză native, pe care 
Debbie Meyer nu le-a de
monstrat niciodată (a reu
șit doar 61,5 pe „sută"). 
Pe baza acestor calități, 
ca și a unui antrenament

III

adecvat pentru dobîndirea 
rezistenței (zilnic cîte 5—6 
ore), australianca a ajuns 
în scurt timp — 5—6 ani 
de activitate competiționa- 
lă — la performanțe de va
loare mondială.

Campionatele Australiei 
— mai precizează J. P. 
Lacour — nu au fost decît 
o primă etapă pentru 
Shane Gould în drumul 
spre vîrful piramidei. Tn 
turneul european ce va 
urma în vafa lui ’71, și 
mai ales în viitoarea iar
nă, ea va putea confirma 
perspectivele și pronos
ticurile specialiștilor, care 
îi dau dreptul să aspire 
la mai multe titluri olim
pice la Mîindheh.

greșeli personale. Real 
conducea cu un avantaj 
de 11 puncte, care anula 
practic diferența de 7 
puncte cu care pierduse 
în primul meci), baschet- 
baliștii moscoviți au clș- 
tigat cu 60—58, fiind a- 
plaudați, călduros pentru 
jocul lor excelent — re 
latează cotidianul sportiv 
AS, care apare la Madrid. 
Este de remarcat jocul 
excepțional al lui Serghet 
Betov, indiscutabil unul 
dintre cei mai ihari jucă
tori din lume, care a su
plinit (din teren) și func
ția de antrenor al team- 

• ului său Baschetbaliștii 
sovietici au rezistat ad
mirabil unei presiuni deo
sebite a jucătorilor echi
pei gazdă, dezlănțuiți sub 
impulsul trio-ului Luyk, 
Brabender, Signorile (n.n. 
ultima vedetă importata 
de peste Ocean) șt au se
sizat la timp punctul 
mort al lui Real pentru 
a-și. plasa coșurile deci
sive.

Ț.S.K.A. a dovedit o 
dată în plus că este o e- 
chipă foarte omogenă, ex
celent pregătită fizic și 
tehnic, în care jucătorii 
de 14 karate își subordo
nează calitățile și talentul 
jocului colectiv, spre deo
sebire de starurile Real 
ului, care joacă mai mult 
pentru public...

„Campionii U.R.S.S. — 
declara la sfîrșit ul .me
ciului antrenorul Pedro 
Ferrandiz — sînt bine 
înarmați pentru a reintra 
anul acesta în posesia 
trofeului".
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