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împuterniciți! tineretului pa
triei noastre. întruniți in Con
gresul al IX-lea al U.T.C., au 
continuat vineri, cea de-a doua 

' zi a lucrărilor, dezbaterile pc 
marginea documentelor expuse 
în cadrul acestui înalt forum 
al tinereții.

Tn prima parte a ședinței 
au luat cuvîntul tovarășii Mil- 
tiade Boborodea, inginer chi
mist, secretarul Comitetului co
ordonator U.T.C. la Combinatul 
petrochimic din Pitești, Andrei 
Fabian, prim-secretar al Co
mitetului județean Harghita al 
U.T.C., Anton Carpinschi. asis
tent universitar. președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
studențești din Centrul universi
tar Iași, Ion Corneanu, țăran 
cooperator, secretar al organi
zației de bază U.T.C. la Coope-

rativa agricolă de producție 
Cobadin. județul Constanta. 
Silvia Ene, profesoară la Școa
la generală din comuna Movi
lita, județul Ilfov. Vasile Rusii, 
miner la Exploatarea minieiă 
Aninoasa. căpitan de rangul 3, 
George Petre, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., șef ai 
Secției U.T.C. la Consiliul Po
litic Superior al Ministerului 
Forțelor Armate. Mircea Mali- 
ța, ministrul invățămintului. 
Constantin Șerban, secretar al 
Comitetului U.T.C. din portul 
Constanța, Ion Dragu, maistru, 
secretar al comitetului U.T.C. 
al Fabricii de mașini-unelte și 
agregate din București, Mi
hail Franc, lăcătuș la între
prinderea „Balanța” din Sibiu ; 
Nicolae Marcu,. operator chi
mist, secretarul comitetului

U.T.C. de la Uzina de fibre 
sintetice din Săvinești, Cons
tantin Horobet, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C. 
Vaslui, Vasile Tomescu, secre
tar al Uniunii 
din România.

Cei peste 2 000 
invitați au fost 
mișcătoare intîlniri cu cei mai 
mici cetățeni ai țării noastre, 
purtătorii cravatelor purpurii.

în continuarea lucrărilor Con
gresului, tovarășul Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., a expus raportul cu pri
vire la Proiectul Statului U.T.C.

La dezbaterile pe marginea 
documentelor prezentate au mai 
luat cuvintul tovarășii Ilarie 
Munteanu, prim-secretar al Co
mitetului municipal Sibiu al 
U.T.C., Ion Grecu. tehnician, 
secretarul Comitetului U.T.C. al 
I.A.S. din Insula Mare a Bră
ilei, Doina Ciofu, elevă la Li
ceul „Gheorghe Lazăr” din 
București, secretara Comitetu
lui U.T.C.

Congresul a fost, de aseme
nea. salutat de către reprezen
tanți ai organizațiilor de tine
ret, comuniste, revoluționare, 
democratice, socialiste din nu
meroase țări.

Oaspeții au exprimat calde 
urări de succes lucrărilor Con
gresului al IX-lea al U.T.C., și 
activității de viitor a organiza

ției de tineret din țara noas
tră.

Numeroase delegații au ofe
rit daruri prezidiului Congresu
lui ea simbol al prieteniei din
tre organizațiile pe care Ie re
prezintă și Uniunea Tineretului 
Comunist din țara noastră.

Lucrările Congresului conti
nuă.

compozitorilor

de delegați și 
martorii unei ANUL XXVI
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Azi și mi ine, la patinoar
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UN ATRACTIV SPECTACOL HOCHEISTIC
Oaspefii au sosit aseară în Capitală

VIBRANTUL FOR AL TINEREȚII
De două zile, sala Palatu

lui Republicii vibrează de 
entuziasmul tineresc gene
rat de participanții la cel 
de-al IX-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist. 
Mesageri ai celor peste 
2 400 000 de membri ai or
ganizației, reprezentînd toa
te categoriile de tineri .— 
muncitori, țărani coopera
tori. militari, ingineri, cer
cetători, oameni de artă, 
studenti și elevi — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, ei s-au regă
sit laolaltă în acest forum 
al conștiințelor — cum îl 
numea plastic cineva — cu 
sentimentul comun și pro
fund al apartenenței la ge
nerația ca constituie vlăsta
rul de nădejde al partidului, 
mindria întregii națiunii, c 
generație identificabilă cu 
nobilul destin al patriei, 
care se impune ca o pre
zență activă și înnoitoare in 
vastul proces de construcție 
socialistă a tării.

Exprimîndu-și, de la înalta 
tribună a Congresului, în 
cuvinte încărcate de emoție, 
recunoștința pentru condiți
ile optime de afirmare si 
grija necontenită de care, se 
bucură tineretul patriei noa
stre, pentru caldele aprecieri 
și Inflăcăratele îndemnuri 
exprimate în cuvîntarea ros
tită joi dimineața de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
fiecare dintre vorbitori a- 
duce mărturia unei activități 
și a unor preocupări sem-

nificative și definitorii pen
tru nobilele comandamente 
sociale ce stau astăzi deopo
trivă în fața tineretului nos
tru și a întregului popor.

Conturind tablouri vii ale 
eforturilor constructive ce 
se depun pe târim economic 
--în fabrici și uzine, pe șan

tiere și pe ogoare — ale 
strădaniei ardente de cu
noaștere, de însușire temei
nică a valorilor științei si 
culturii înaintate — proprie 
îndeosebi tinerilor intelectu
ali, studenților și elevilor — 
ce; ce iau cuvîntul ia .Con
gres parcurg, de obicei, și 
un interesant itinerariu in 
aria problemelor sociale și 
de educație, a îndeletniciri
lor și pasiunilor extraprofe- 
sionale, dar atît de utile a- 
cestei vîrsțe. Printre ele, 
bineînțeles, nu lipsesc e- 
ducația fizică și sportul, in
trate oficial în universul a- 
tribuțiilor și preocupărilor 
organizațiilor U.T.C.

Am ascultat astfel cu in
teres cuvintul tinărului Ion 
Parciu, elev la Grupul școlar 
metalurgic din Tirgovișt.e, 
care a vorbit participanților 
la Congres cu vădită satis
facție despre succesele co
legilor săi în campionatele 
școlilor profesionale ale Mi
nistrului Industriei construc
țiilor de mașini. Am urmărit 
argumentarea tinerei Sal
vino. Sima de la Uzinele 
textile din Arad, care a 
propus. ca activitatea spor
tivă de masă din întreprin-

a orga-

deri — ai cărei beneficiari 
sint îndeosebi tinerii — să 
fie transferată în responsa
bilitatea exclusivă 
nizațiilor U.T.C.

Ieri dimineață, printre cei 
ce și-au ocupat locurile în 
sala Congresului s-a aflat și 
cunoscutul fotbalist Cornel 
Dinu. Abia sosit cu echipa 
sa de club din turneul sud- 
american. Dinu s-a grăbit 
să-și îndeplinească mandatul 
său de delegat la Congres 
al organizației municipale 
București a U.T.C.

I-am solicitat opinia asu
pra acestei dovezi de încre
dere ce i' s-a acordat. N-a 
ezitat să ne-o împărtășeas
că. „Consider ca o mare cin
ste participarea la acest fo
rum al tinereții, ne-a decla
rat el. Sint foarte bucuros 
că am prilejul de a mă în- 
tîlni cu reprezentanții în
tregului tineret al țării. Con
sider, însă, că această pre
zență aici incumbă și o ma
re obligație, aceea de a o- 
feri in viitor un exemplu si 
mai bun pentru ceilalți ti
neri. atît in sport, ciț și în 
viață. Aduc la
— ca mesager
— angajamentul

Congres 
al lor

.... tineri
lor sportivi dirt municipiul 
București de a se pregăti 
Si a obține rezultate și mai 
bune, care să ridice presti
giul sportului românesc in 
arena internațională".

în divizia A

■

LA UN PAS

Aseară, în sala Dinamo, s-au 
desfășurat două jocuri din 
divizia A de volei. în des
chidere s-au întîlnit forma
țiile feminine Dinamo și 
I.F.F.S. Jucînd mai bine ca 
de obicei în fața dinamovis- 
telor, studentele au fost pe 
punctul de a furniza o mare 
surpriză. Ele au condus cu 
2—1 la seturi, dar experien
ța dinamovistelor și evoluția 
îmbunătățită a trăgătoarei 
Mariana Popescu au făcut ca 
Dinamo să termine, totuși, în
vingătoare cj 3—2 (9,—8,—
10,2,8). Jocul a fost în gene
ral de slab nivel tehnic, am
bele echipe avînd comportări 
inegale. De la l.E.F.S. s-au 
remarcat Maria Cengher, Luxa 
Ghiță și Renata Pop. De la 
învingătoare cele mai bune 
au fost Mariana Popescu, Lîa 
Iliescu și Alexandrina Con
stantinescu. Au arbitrat foar
te bine Z. Pătru și N. Beciu.

Tn cel de al doilea meci 
al serii, voleibaliștii de la 
Dinamo au primit replica ce
lor de la Universitatea Cluj.

Dinamo a obținut victoria 
cu 3—1 (9,0—12,5).
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Echipa națională de ho
chei a României va susți
ne astăzi și mîine ultimele 
jocuri de verificare înain
tea participării la 
rile grupei „C“ a 
natului mondial, 
puternica selecționată a El
veției.

Reapariția hocheiștilor în 
fața publicului bucureștean 
este așteptată cu mult inte
res. Lotul va trebui să facă 
proba publică a acumulărilor 
din perioada unui lung, judi
cios și costisitor program de 
pregătire, început încă de la 
sfîrșitul lunii august a anu
lui trecut. Partidele cu Elve
ția capătă, așadar, semnifica
ția unei repetiții generale 
dinaintea premierei olandeze.

întrece- 
campio- 

întîlnind

Prima noastră linie de fun
dași, Varga—Scheau, este da
toare cu o reabilitare după evo
luția sub posibilități în meciu
rile. de la Sofia

Foto : N, DRAGOȘ

PROGRAMUL JOCURILOR

SIMBATA

MARIA ALEXANDRU
Șl ELEONORA MIHALCA

LA INTERNAȚIONALELE
ANGLIEI

engleză de tenis 
invitat două ju- 
România pentru 
la internaționa

lele Angliei, programate la 
Brighton, între 25 și 27 fe
bruarie. Forul nostru de spe
cialitate a stabilit ca Maria 
Alexandru și Eleonora Mihal- 
ca să concureze la competiția 
amintită. Plecarea urmează 
să aibă loc miercuri 24 fe
bruarie. Cele două jucătoare 
vor fi însoțite de antrenorul 
federal Ella Constantinescu.

Federația 
de masă a 
cătoare din 
a participa'

Și
DUMINICA

ora 15,30 :
I.P.G.G. — Agronomia Cluj 

(restanță din campionatul națio
nal).

ora 18,30 :
ROMANIA—ELVEȚIA

Pentru a aduce formația 
noastră la nivelul maxim al 
potențialului ei, nici un efort 
și nici un sacrificiu nu au 
fost socotite prea mari. Lotul 
român a avut asigurat un 
program competițional variat 
și bine dozat, a jucat în țară 
și peste hotare, la intervale 
judicios socotite, urmărindu- 
se să se închege o echipă re- 
bustă, capabilă să facă față 
cu succes unui turneu de di
ficultatea grupei a III-a a 
C.M., astăzi mult mai puter
nică și mai echilibrată deeît 
a fost vreodată în trecut.

S-a avut în vedere faptul 
că toate adversarele au înre
gistrat progrese vizibile, că 
echilibrul de forțe este mult 
mai apropiat, că fiecare din
tre echipe vizează, cu pre
tenții justificate, 
primele două locuri, 
gură promovarea în

★

Echipa Elveției a 
seară la București, 
de la Budapesta. In 
șecului înregistrat în al dii- 
lea meci cu Ungaria, antre
norul HOROLD JONES este 
încrezător în 
elevilor săi și 
tide tari astăzi

unul din 
care asi- 
grupa B.

sosit a- 
venind 

ciuda e-

posibilitățile 
promite par- 
și mîine.

Impresiile lui Mircea Lucescu despre turneul din America de Sud

„ECHIPA NOASTRĂ ARE MOTIVE
SĂ FIE SATISFĂCUTĂ!

if> Cu Universitario. debutanții

pe Noul Continent au avut trac

• Cu mici excepții, adversarii

au fost foarte valoroși ® Golulla volei
lui Dumitrache de la Guadalajara

n-a fost uitat de brazilieni

® Primirea și condițiile

turneului au fost excelente

I. E F. S

DE SURPRIZĂ

Constantin FIRANESCU

Astăzi începe in peste 20 de puncte
eclti- 
ezi- 

Peru 
jucat 
rang,

Trei ași : Cutti- 
Ilas și Sutil, ve
detele atacului 
Peruvian, îl în
cadrează pe Du- 

iiiitrache

SIMULTANUL CARPAȚILOR
I

In foto: Blocajul dinamovis- 
telor a fost străpuns de data 
aceasta de lovitura de atac a 
studentelor de la l.E.F.S.

Foto : T. MACARSCHI

Pe crestele munților, iarna 
continuă să-și mențină însem
nele puterii sale. Participanții 
la Simultanul Carpațllor vor 
fi, în unele cazuri, în situația 
acestor alpiniști, nevoiți să-și 
organizeze popasul Intr-o mare 
albă...

Ț
J ndiscutabil, Mircea Lu- 
f cescu este o sursă ine- 

JL, puizabilă pentru un re
dactor de fotbal. Ușor abor
dabil, extrem de amabil, ex
tremul stingă al echipei Di
namo și al naționalei a călă
torit mult în ultimii ani (iată,, 
numai Brazilia a vizitat-o în 
trei rînduri din 1968 încoace),

in sjîrșit, el se pricepe să 
„vadă" și să selecteze, chiar 
dacă materialul de prelucrat 
este vast și cules dintr-un 
turneu de 9 partide, întins 
o perioadă de aproape 40 
zile.

— Satisfăcut, Mircea, 
sfîrșitul campaniei?

— Dacă vă referiți la com-

pe 
de

la

DEDICAT SEMICENTENARULUI PARTIDULUI
AIpiniștii promit o bogată recoltă de impresii și imagini din expediția lor

Tn peste 20 de puncte dife
rite. de i cei aproape 1300 
km ai Cmpaților românești, 
își încep astăzi marșul spre 
creste și apoi de-a lungul lor. 
participanții la marele simul
tan alpin organizat în semn 
de omagiu pentru a 50-a ani-

versare a Partidului Comunist 
Român.

Acțiunea, prima de acest 
fel ce se desfășoară în țara 
noastră, constă din parcurge
rea simultană a Carpaților pe 
cîte o porțiune a lor de către 
fiecare echipă oe alpiniști. Or
ganizatorii au prevăzut ca, în

general, punctele de ieșire din- 
traseu să fie comune pentru 
cîte două echipe care vin pe 
creastă din direcții opuse. 
Prevederea este deosebit de 
utilă, mai ales în eventuali
tatea unor condiții atmosferice 
potrivnice (viscol, ceață ș.a.) 
deoarece se asigură un prim 
control, reciproc și operativ, 
între echipele intrate în ace
lași masiv sau în masivi în
vecinați.

După cum am mai arătat, 
secțiile de alpinism ale clu
burilor și asociațiilor din în
treaga țară au primit cu ma
re entuziasm inițiativa orga
nizării acestui simultan d® 
înaltă semnificație politică.

Sebastian BONIFACIU

(Continuare tn nag. a 3-a!

INTERIWJIONALELE DE ÎNOT
PERFORMERI Al IUGOSLAVIEI,

R. D. GERMANE, CEHOSLOVACIEI
Șl ROMÂNIEI LA START

REȘIȚA 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Cine 
nu a mai fost în ultimele 
luni prin localitate aproape 
că nu mai recunoaște piscina 
acoperită de pe malul Bîrza- 
vei. In anul care marchează 
două secole de metalurgie în 
„Cetatea de foc", Aimer, Ho- 
hoiu și ceilalți înotători frun
tași ai Reșiței au primit un 
frumos cadou. ~ 
ganelor locale de partid și 
de stat, a C.J.E.F.S. Caras- 
Severin, vechiul bazin al O- 
limpiei a fost total reamena- 
jat, căpătînd forme și culori

din cele mai atrăgătoare. Un 
cadru aproape ideal pentru 
un miting internațional de 
amploarea competiției care 
debutează astă-seară în mij
locul unui mare interes.

Organizatorii au pus la 
punct pînă în cele mai mici 
amănunte toate problemele 
de ordin tehnic (și nu sînt

portarea de ansamblu a 
pei, vă răspund, fără 
tare, afirmativ. Atît in 
cit și in Brazilia am 
cu adversari de prim
cu mici excepții, am mărtu
rie cu mine și comentariile 
presei de specialitate care, 
obișnuită cu marele fotbal, 
e de felul ei zgîrcită în lau
de. Gazetarii brazilieni au 
fost o dată amabili cu noi 
— in 1968, la prima mea de
plasare aici. Apoi, in 197', 
cind cu naționala, începuseră 
să ne cunoască, pentru ca 
acum să emită justificate 
pretenții. Și nu numai ei, ci 
și marele public care — pe 
cițiva dintre noi, pe Dinu, 
Dumitrache, Radu Nunweil- 
ler și pe mine — ne mai vă
zuseră pe micul ecran in pe
rioada turneului final mexi
can. Pe „Dumitrace", de pil
dă, nici astăzi nu-l uită că 
i-a inserts lui Felix un gol, 
producindu-le tuturor, la 1—2 
cu Brazilia, palpitații intense.

Revenind la întrebarea dv, 
care vizează, desigur, și as
pectul cifric al turneului nos
tru, pot aprecia, totuși, că

Prin grija or- Adrion VASILIU
Interviu realizat de

G. NICOLAESCU

( Continuare în pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 3 a)

SE VA RELUA MECIUL CIOCÂLTEA-GHEORGHIU

TRĂGĂTORI ROMÂNI CONCUREAZĂ LA PRZEMYSL (Polonia)
Intre 25 și 28 februarie, in lo

calitatea Przemysl din Polonia 
se va disputa un concurs de tir 
la probele cu aer comprimat 
(pușcă șl pistol). La întreceri

vor fi prezenți și patru sportivi 
români : Ana Buțu, lutiu Fiep- 
tea, Mihai Dumitriu și Gheor- 
ghe Sicorschi. Ei vor fi însoțiți 
de antrenorul Viorel Manciu.

In ultima sa ședință, biroul 
Federației române de șah a 
hotărît ca meciul dintre Cio- 
câltea și Gheorghiu pentru 
desemnarea campionului na
țional (întrerupt la scorul de 
3—3) să fie reluat, probabil

în prima Jumătate a lunii mar
tie.

Se vor juca încă patru par
tide. în caz că egalitatea va 
persista. Victor Ciocâllea, 
campionul „en titre", își păs
trează titlul.



Pe teme actuale

Șl ARBITRII S-AU PREGĂTIT
Timp de trei zile, 40 de 

arbitri au participat la cursul 
anual de pregătire și perfec
ționare, organizat de federa
ția de specialitate, la Poiana 
Brașov. Antrenorul federal, 
Ion Corneanu, conf. univ. 
Vascul Popovici, arbitrii in
ternaționali Valentin Bați 
(membru în comisia interna
țională) și Ion Crîsnic au fă
cut expuneri privind modifi
cările aduse regulamentului 
internațional, orientarea ac
tuală în arbitraj pentru di
namizarea și 
taculozitAții 
Diformitatea 
procedeelor 
cum se interpretează lupta 
activă și cea de la marginea

reîncep Întrecerile.

ne Încadrăm In limitele

CUM

CATEGORIEI ?

170 DE FONDIȘTI IN CAMPIONATUL ȘCOLILOR SPORTIVE

creșterea spec- 
întrecerilor. U- 

în punctarea 
tehnice, felul

DELEGA] I FEDERALI
întrecerile din -cadrul di

viziei A de lupte, atît la 
greco-romane cît și la libere, 
vor fi conduse de către dele
gați federali desemnați de

NOTA

FUGARUL...
Se numește Alexandru 

Szabo șl este luptător la Cri. 
șui Oradea. La 18 ani a îm
brăcat tricoul de campion 
al tării la juniori, categoria 
60 hg și în 1970 s-a înapoiat 
cu o medalie de bronz de la 
„europene". Așadar, un ele
ment de perspectivă.

Era firesc ca tînărul luptă
tor să fie promovat in lot, 
să beneficieze de o pregătire 
specială. Și astfel, la 20 de
cembrie a fost chemat la 
Poiana Brașov. Acolo însă, 
a rămas numai 8 zile, după 
care, fără nici o explicație, 
s-a înapoiat acasă. De ce ? 
Tinărul sportiv nu poate a- 
duce nici un argument care 
să explice gestul său pripit. 
Dar, antrenorul luliu Pontici, 
care i-a călăuzit primii pași 
in sportul luptelor, știe exact 
cum stau lucrurile :

„Băiatului ăsta i-a intrat 
in cap, cam devreme, că este 
un mare talent. Nu mai vrea 
să asculte, nimeni nu se mai 
înțelege cu el. A fugit de la 
Poiana Brașov deoarece nu 
vrea să muncească, să se 
pregătească Za cerințele unui 
adevărat sportiv. Crede că 
numai cu talent poate supli- 
bii efortul. Mai mult: are 
impresia că fără el, echipa 
nu va reprezenta nimic, vot 
renunța la serviciile Iul și îi 
voi dovedi contrariul."

Si așa, Alexandru Szabo 
n-a mai intrat în sala de 
antrenament. Plină cînd ? 
Răspunsul ni-l dă tot mae
strul Pontici :

„Pînă cînd va înțelege că 
secția de lupte a Crișului nu 
are nevoie numai de talente 
ci și de oameni care știu să 
muncească si să fie discipli
nați."

De bună seamă, ne mani
festăm integral adeziunea 
față de poziția fermă a an
trenorului orădean. Fiindcă 
numai așa, prin seriozitate si 
exigență se formează adevă
rata sportivi, (t. st.)

un 
de 
lo
se 
la

spațiului circular au fost alte 
teme prezentate arbitrilor. 
Multe dintre acestea au fost 
exemplificate prin proiecții 
de filme.

Cursul s-a încheiat cu 
examen practic, prilejuit 
concursul de selecție al 
turilor republicane, care 
desfășoară concomitent
Poiana. Arbitrii Gh. Marton 
(Cluj), N. Baciu și 1. Ludu 
(Brașov), M. Belușica și V. 
Dona (Buc.), T. Blidaru (A- 
rad), M. Strulovici (Galați) 
și L. Soicu (Timișoara) au 
primit cele mai bune apre
cieri. Deficitar s-au prezen
tat arbitrii Al. Șuii (Lugoj), 
I. Szabo (Sf. Gheorghe) 
Șt. Isfache (Buzău).

LA FIECARE ETAPA

Și

federația de specialitate. 
Pentru etapa inaugurală a 
diviziei A de lupte libere au 
fost desemnați următorii 6 
delegați federali : P. Jugu- 
novschi (București) la gala 
de la Constanța, Șt. Simio- 
nescu (București), la Tîrgo- 
viște, V. Dona (București) la 
Medgidia, V. Toth (Bucu
rești) la Hunedoara și Gh. 
Marton ȚCluj) la București).

Sint unele discipline sportive ca 
halterele, luptele șl boxul — ci
tind din cele mai cunoscute — 
care impun sportivilor, tri primul 
rînd, încadrarea exactă In limi
tele unor categorii de greutate 
Evident, flecare sportiv preferă 
să concureze, pe cit îi este cu pu
tință, Ia categoria apropiată greu
tății sale, ba chiar sub limitele 
acesteia. Raționamentul este ex
plicabil, pentru că în sporturile 
individuale la care mă refer, 
greutatea corporală are un rol de 
cele mai multe ori hotărltor în 
realizarea performanțelor. Imagi- 
națl-vă că un luptător 
exemplific din sportul pe 
l-am practicat atiția ani — Întâl
nește pe un altul care, să zicem, 
a slăbit 5—6 kg. în cazul cînd 
acesta s-ar confrunta numai cu 
concurent! care n-au forțat cate
goria, el are prima șansă de a 
cuceri locul I. Să fiu șl mal ex
plicit. Eu slăbeam. înaintea unor 
mări competiții internaționale, 4— 
I kg. Deci. în loc să lupt la ca
tegoria 68 kg. cum aș fi fost ne
voit *' 
pînă 
gorii 
ni nd 
greu 
tari.

Titlul de campion mondial pe 
nare l-am curerlt la această ca
tegorie. mă scutește de alte ar
gumente.

Să fiu însă bine Înțeles : reco
mand slăbirea, dar numai dacă 
este efectuată științific. Metoda 
este. însă, contraindicată în cazul 
juniorilor țj nu trebuie admise 
excepții indiferent de amploarea

• să 
care

dacă nu slăbeam, coboram 
la 57 kg, deci cu două cate- 
de greutate, diferența deve- 
spectaculoasă (11 kg) .șl 
de depășit în concursuri

GH. STAN (Olimpia Satu Mare) a fost aplaudat la fiecare 
apariție a sa pentru spectaculoasele procedee tehnice pe care 
le-a folosit. Iatâ-l și in secvența realizată de fotoreporterul 
nostru V. BEigeac findlizînd unul dintre âaȘStea. Miine el va 
concura, împreună cu echipa sa, în sala Progresul unde va 
avea loc „triunghiularul" Olimpia Satu Mare—C.F.R. Timi
șoara — Progresul 'București.

GALA DE VERIFICARE A CORESPUNS
Joi seara a avut loc o nouă 

gală de verificare a boxerilor 
bucureșteni, în sala clubului 
Grivița Roșie. îri cel mai fru
mos meci au evoluat D. Filip 
(Rapid) și Șt. Dumitrescu (Se
mănătoarea), victoria ]a punc
te revenind primului. Celelalte 
rezultate, juniori: N. Vlad (Gr.

în turneul de la Galați

VOR EVOLUA CEI MAI BUNI

JUCĂTORI DIN ȚARĂ

b p. N. Dincă (Semănăt.), 
Rotarii (Electromagnetica) 

înv. ab. I S. Petcu (Dinamo), 
Gh. Grigore (Gr. R.) b. p. D. 
Stan (Rapid), T. NegoRă (Gr. 
R.) h. p. V. Dudaș (Semănat.), 
A. Preda (Gr. R.) b.p. V. Ma
rinescu (Semănăt.), seniori: 
Șt. Lazăr (Semănat.) b.p. Gh. 
Marcu (Electromag.), M. Toma 
(Rapid) b.p. T. Sipco (Ener
gia), R. Văcaru (Gr. R.) m.n. 
cu C. Stoian (Semănăt.), Al. 
Gheorghiu (Semănăt.) înv. ab. 
II N. Drăghlci (Gr. R.).

Daniel DIACONESCU 
coresp.

rt.) 
D.

la care urmează săcompetiție! 
se prezinte.

Desigur, în privința slăbirii 
se pot da rețete universal vala
bile. ci In funcție de construcția 
fizică a sportivului, echilibrul său 
fiziologie șl psihologic ș.a. Numai 
antrenorul și medicul pot indica 
regimul alimentar, folosirea băilor 
de abur șl intensitatea antrena
mentelor. Nu de puține ori, dato
rită sistemului defectuos de slă
bire, sportivii, deși trec de cîntar, 
sint deshidratați, dezorientați, fără 
viteză de 
tnttrziate. 
științifică 
Insomnii, 
nervoasă, 
au slăbit 
alimente ușor digerabile și nu in 
cantități mari, iar lichidele să 
fie băute rațional, pentru a ajuta 
refacerea.

Iată, totuși, o „rețetă" de slă
bire : cu trei «ăptămini înainte 
de concurs se încep antrenamen
tele cu mare intensitate tn tre
ninguri bine Închise. contlnuîn- 
du-se in acest fel pînă Înainte cu 
3—4 zile de a se prezenta la cîn
tar. Tot în această perioadă se 
reduc lichidele la jumătate și se 
consumă mai mult carne de vită. 
Greutatea trebuie să devină apro
piată celei de concurs cu 1—2 kg. 
Cu o zl înainte de competiție se 
efectuează baia de abur pentru a 
elimina și acest surplus. O dată 
ajuns în limitele categoriei, se 
evită lichidele, preferîndu-se ali
mente de mare consistentă.

prof. Ion CERNEA 
antrenor la Dinamo 

București

nu

reacție și cu reflexele 
Slăbirea bruscă și ne- 
dă sportivilor tulburări, 
o stare de surescitare 
După cîntar, cei care 

trebuie să consume

BULETINUL
TRANSFERĂRILOR
Teri după-amiază. Biroul 

deral a aprobat următoarele 
reri de transfer in vederea 
ceperii campionatului diviziei 
A : GRECO-ROMANE : FI. Râ- 
duț (Dinamo Buc.) a primit a- 
probare pentru IPROFIL Ră
dăuți ; C. Tăpîrjan (IPROF1L 
Rădăuți) la Dunărea Galați ; 
P. Hordovan (Vulturii Lugoj). 
N. Moșneag (Vagonul Arad). 
N. Caramelea (C.S.O. C-Lung 
Mușcel), C. Șerban (Vulturii 
Lugoj) la Steaua ; V. Gherghina 
(C-Lung Muscel), D. Calotă 
(Alumina Slatina) la Dihamo 
București) ; N. Olaru (Steaua) 
la C.S. Pitești : I. Gologan 
(C.F.R. Timișoara) la Tinărul 
siderurgist Oțelul Roșu ; I. 
Aăton (Rapid Buzău) la Școa
la sportivă nr. 2 Constanța. LI
BERE : M. Ciuciu (Progresul 
Brăila) Ia A.S.A, Brașov ; I. 
Varvari (Școala sportivă țleva) 
la Dunătea Galați : M. Fircă- 
labu și I. Anghel (Tractorul Că- 
lugăteni) la Progresul Bucu
rești : M. Plosearu (Rapid. Buc.) 
FI. Bartoș (Mureșul Tg. Mu
reș), N. Burgaza (Dunărea Ga
lați) la Dinamo București ; A. 
Szonl (Steagul roșu) la Lem
narul Odorhei ; P. Chelcea 
(Vulturii Lugoj) la Montorul 
Pitești ; Gh. Tăpălagă (C.F.R. 
Timișoara) Ia Tinărul siderur
gist Oțelul roșu.

PE SCURT

fc- 
ce- 
în~

• Tncepînd cu etapa 
miine se va aplica noul punc
taj stabilit de Federația in- 
tetitațională, la sfîrșitul anu
lui trecut, pentru competițiile 
individuale. Iată principale* 

“ la 
12

JUCĂTORII DE LA STEAUA 
AU PLECAT ÎN IUGOSLAVIA

PENTRU PRIMUL MECI
DIN SEMIFINALELE C.C.E.

Ieri 
calea 
lină de handbal Steaua, care 
duminică 21 februarie va dis
puta la Kăflovac primul meci 
din cadrul semifinalelor C.C.E. 
cu campioana Iugoslaviei, 
Partizan Bjelovăr. A făcut de
plasarea un lot de 14 jucători, 
printre care se numără Gruia, 
Gațu, Goran. Dincă, Popescu, 
Stockl, Marinescu, Birtolom, 
Coasă și alții. Reamintim că 
partida retur se va disputa 
la București, în sala Floreas- 
ca. vineri 24 februarie.

a părăsit Capitala, pe 
aerului, echipa mascu-

individuale. 1... . .
Ie modificărivictoriile 
diferențe mai mari de 
puncte Vor fi cotate cu 4—0 
p : păiTideie încheiate cu di
ferențe de peste 7 puncte, 
cu 3,5—0,5 p ; victoriile prin 
descalificarea sau abandonul 
unuia dintre luptători, cînd 
însă învingătorul a primit 
unul sau două avertismente, 
deciziă-'va fi de 4—1 sau, 
respectiv, 4—2 p : meciurile 
egale fără puncte tehnice vor 
fi punctate cu

•
pere 
nică

va începe la ora 8 și se va 
închide la 01-a 9.00.

3,-3 p.
Ora oficială de înce- 
a reuniunilor de dumi- 
este 10.
Cîntarul concurehților

Poiana Brașovului a găzduit 
concursul republican de schi 
fond al școlilor sportive. O 
organizare bună, un număr 
mare de participant! (în total 
au fost prezenti La startul pro
belor 
făcut 
schiori 
succes,

170 de concurențl) au 
ca întrecerea tinerilor 
să însemne un frumos 

__ .în ciuda faptului că 
zăpada nu a vrut să eontri- 

la totala reușită a 
La start au fost

buie SI .. ____ . ...
competiției. La start au 
prezente reprezentativele a 12 
școli sportive din toate cen
trele mai vechi sau mai noi 
ale schiului nostru. Rezulta
tele au scos în evidentă bună 
pregătire generală a elevilor

ca

șl elevelor, remarcîndu-se in 
mod deosebit Șc. sp. Brașovia 
(prin rezultatele obținute la bă
ieți), Șc. sp. Vatra Dornei (prin 
rezultatele, din probele femi
nine) șl Șc. sp. Rișnov (pe lo
cul secund în clasamentul ge
neral). Iată premianțil acestor 
întreceri : 10 KM JUNIORI I:
1. M. Girniță (Brașovia) 35:35,
2. Tomoș Samoilă (Brașovia) 
35:52, 3. Fața Iuliu (V. Dornei) 
36:09; 5 KM JUNIORI II : 1. 
F. Forlko (Brașovia) 16:40, 2. 
A, Perciog (Brașovia) 17:56, 3. 
M. Vaier (Petroșani) 18:07 : 3 
KM COPII I (băieți) : 1. M. Gîr- 
bacea (Brașovia) 10:42, 2. Ion 
Tret (Rișnov) 11:11, 3. Th. Fe-

La Poiana Brașov

DOUĂ CONCURSURI
Timpul, care continuă sâ 

fie deosebit de călduros pen
tru. această perioadă, pune 
mari probleme organizatori
lor competițiilor de 
Pieile din ultimele

schi, 
zile, 

transformate în lapoviță la 
1000 m altitudine și în nin-

Oe miine la Predeal
STUDENȚII SE ÎNTREC IN CADRUL

„CUPEI U.A.S.R."
pe Clăbucetul

___ găzdui dumini- 
luni și marți întrecerile

Pirtia de 
Taurului va- 

studenților schiori în cadrul 
Cupei U.A.S.R.

Competiție cu caracter 
național, Cupa U.A.S.R., în 
programul căreia figurează 
io probă de slalom spt'c.ial și 
o probă de slalom uriaș, va 
aduna la start pe cei mai 
buni schiori studenți din toa
te centrele universitare din 
țară. De altfel ei sint reu
niți încă de vineri la Predea! 
și peste 180 de concurenți 
vor fi prezenți la start. în- 
trucît pe partea inferioară a 
pîrtiei de pe Clâbucetul Tau
rului zăpada este insuficientă 
pentru o competiție, ambele 
întreceri se vor disputa pe 
prima parte a acestei pirtii, 
care poate asigura condiții 
bune de desfășurare a între
cerilor.

ALE FRUNTAȘILOR
mai sus de 1 200 m au 

ca doar in ultimul mo- 
să se stabilească pro- 

de la

soare 
făcut 
merit 
gramul întrecerilor 
sfîrșitul acestei săptămîni.

Pînă la urmă organizatorii 
celor două competiții din 
program, „CUPA ARMATEI" 
la probele alpine și „CUPA 
DINAMO" la probele nordi
ce, au hotărît. să păstreze 
locurile fixate inițial. Ga 
urmare toți schiorii fruntași 
(cu excepția biatlonijtilor 
care pleacă la un concurs in 
H. F. a Germaniei) Se vor 
infîlni azi și miine pe pîr- 
tiile de la Poiana Brașov. 
Mai precis pe pîrtiile de pe 
Postăvarul, în Poiană .raniî- 
nînd să se întreacă miine 
doar săritorii.

Programul întrecerilor 
cadrul „Cupei Armatei" 
vede o cursă de slalom 
ciad care se Va disputa
tăzi pe prima parte a pîrtiei 
Sulinar (startul de la cabana 
Cristianul Mare) și o cursă 
de slalom uriaș, care se va 
disputa miine pe iPîrtia Lu
pului (între cabana Cristia
nul Mare și Poienița Cristia
nului). Probele de fond din 
cadrul „Cupei Dinamo" se 
vor desfășura astăzi și mîine 
în Poiana Buia. Toate între
cerile promit să fie intere
sante, ele constituind' o ul
timă verificare a schiorilor a- 
flati în loturile naționale 
care se pregătesc pentru 
campionatele balcanice.

lin (Brașovia) 11:32 ; 5 KM JU
NIOARE I 1, V. Cristoloveanu 
(Rișnov) 21:21, 2. E. Tișcă (Bra
șovia) 21:23, 3. H. Laszlo (Gheor- 
gheni) 21:45 ; 3 KM JUNIOA
RE II 1. Iuliana Pața (V. Dor
nei) 11:00, 2. El. Ilie (Rișnov) 
12:12, 3. M. Andrei (Rișnov) 
12:25 ; 2 KM COPII I (FETE): 
1. Cornelia Mititelu (V. Dome!) 
10:45, 2. Ana Szekely (Gheor- 
gheni) 11:03, 3. Nicoleta Scut tu 
(Rișnov) 11:13; 2 KM COPII II 
(BĂIEȚI); i. I. Stoian (Brașo
via) 9:54, 2. L. Chifor (Predeal) 
10:17; 3. G. Sumedrea (Brașovia) 
10:29 ; 2 KM COPII II (FETEI : 
1. Maria Giurgi (Ș.S. Rișnov) 
10:20, 2. M. Truță (Ș.S. Predeal) 
10:24. 3. El. Ungureanu (S.S. 
Predeal) 11:02; ȘTAFETA 3X5 
KM. BĂIEȚI (17 echipe) : 1. Șc. 
sp. Brașovia I 58:13, 2. Brașovia 
II 1 Ii 00:44, 3. Brașovia ÎÎI 1 h 
02121, 4. Șc. sp. Gheorghemi, 5. 
Șc. sp. Brașovia IV. 5. Șc. sp. 
M. CiUc ; ȘTAFETA 3X3 KM, 
FETE (13 echipe) : 1. Șc sp. Va
tra Dornei 36:54, 2. Șc. sp. Brașo
via I 37:00, 3. Șc. sp. Ghcorgheni 
I 38:02. CLASAMENT GENE
RAL PE ȘCOLI : 1. Șc. sp. Bra
șovia 79 p, 2. Șc. sp. Rișnov 4t 
p. 3. Șc. sp. V. Dornei 27 p, 
4. Șc. sp. Gheorgheni 21 p. 5— 6. 
Șc. sp. Petroșani și Șc. sp. M. 
Ciuc 4 p.

in divizia A

ULTIMA ETAPĂ
DUPĂ

CLASIC,
SISTEMUL

LA FETE

în 
pre- 
spe- 
as-

Echipele 
campionatul 
duminică etapa a XlV-a, ul
tima programată după „canoa
nele" clasice, deoarece în con
tinuare returul urmează să 
se desfășoare după sistemul 
turneelor, primul fiind fixat 
între 25 și 28 februarie în 
Capitală. Iată program ui jocu
rilor de duminică : Penicilina- 
Farul, Universitatea Timișoa- 
ra-Ceahlăul P. Neamț, C.P.B.- 
C.S.M. Sibiu, Universitatea 
Craiova-Rapid, „U“ Cluj-Me- 
dieina București.

La masculin, se dispută e- 
țapa a XV-a, cu următoarele 
întîlniri: Politehnica Timișoa- 
ra-I.E.F.S., Explorări B. Ma- 
re-Rapid, Tractorul Brașov- 
Politehnica Galați. Petrolul 
Ploiești-Viitorul Bacău.

participante la 
feminin susțin

SÎMBĂTĂ

nele la armele cu glonț șl alice : ____ ______ ____ _ „
ca Să niiimai vorbim de J.O. de la Muncben. din 1972. De aceea, pre- 
gătlrUA sk desfășoară cu multă asiduitate. Iată de pildă, component 
loturiî»»^ republicane și olimpice au efectuat pregătiri și in aerul 
montan de la Clăbucet — plecare. In cadrul antrenamentelor complexe, 
desigur, un loc însemnat l-a avut șl pregătirea tehnică. In fotografie, 
după citeva serii de tragere, de la stingă. Marcel Roșea (medaliatul 
cu argint din Mexic la pistol viteză). Anișoara Matei (locul secund 
la pistol cu aer comprimat in Cupa Europei de anul trecut), antreno
rul \ iorel Maciu .și Petre Șandor (campionul continental la armă cu 
aer comprimat). înreglstrînd — se pare cu satisfacție — rezultatele În
scrise pe ținte.

mergem

re trăgătorii noștri fruntași i) 
așteaptă în acest an competiții 
de mare importanță : campionate
le continentale la probele cu aer 
comprimat : Mezlbori (Cehoslo- 

, vaeia), 16—20 martie, și europe- 
Suhl (R.D. Germană). 22—20 august.

Rubrică realizată de
Cosfin CH1RIAC

VA REPETA GLORIA PERFORMANȚA DE JOI?

Odată cu primul turneu al 
ultimului tur masculin de 
baschet de la Galați se intră 
în linia dreaptă a finișului 
campionatului național do 
baschet. Sala I.C.O.R. din lo
calitate va primi timp de 
trei zile elita baschetului 
masculin din întreaga țară. 
Spectatorii gălățeni vor avea 
prilejul de a vedea evoluînd 
pe cei mai renumiți jucători, 
.printre care amintim de Albit 
Diaconescu, Novac, Em. Ni- 
culescu. Tarău, Dimancea, Vi
ciu, Cimpeanu, Popa, Demian. 
Iată programul celor trei zile 
de pasionante dispute de la 
Galați. Duminică, ora 9,30 
Politehnica Cj. — Politehnica 
Bv, 11,00 Politehnica Gl. — 
Rapid, 15,00 Farul — Univer
sitatea Cj, 16,30 Steaua — 
T.E.F.S., 18,00 Politehnica
Buc. — Universitatea Tim., 
19,30 I.C.H.F. — Dinamo. 
Luni, 9,30 Universitatea Cj — 
Politehnica 
Farul 15,00 
Politehnica 
T.E.F.S. — 
litehnica Gl. — Dinamo. 19.30 
Universitatea Tim. — I.C.H.F. 
Marți, de la ora 9,30 în con
tinuare. Farul — I.E.F.S, 
Steaua-Politehnica Cj, I.C.H.F.
— Politehnica Bv, Rapid — 
Dinarno, Politehnica Buc — 
Universitatea Cj, Politehnica 
Gl.—Universitatea Tim. Cla
samentul înaintea turneului 
de la Galați: 1. Dinamo 42 
p 2. Steaua 38 p 3. Politeh
nica Buc 38 p 
tea Tim 37 p !
6. I.C.H.F. 34 
nica Gl. 33 p 
tea Cj 33 p 9.
10. Poltehnica
Politehnica Bv 
rul 25 p.

Cj, 11,00 Steaua — 
Politehnica Bv —

Buc, 16.30 
Rapid, 18,00 Po-

4.
5.
P
8.

Universita-
Rapid 35 p
7. Politeh-
Universita-

I.E.F.S. 30 p 
Cj 26 p 11. 
25 p 12. Fa-

ÎNTRECERILE DE LA TUȘNAD AMÎNATE CU 0 Zl
niăi“ pentru juniori Și seniori 1» 
patinaj viteză, care urinau să în
ceapă vineri dimineața, s-aii arijț- 
nat pentru sîmbătă. Atei, tempe
ratura este acum în scădere iar 
gospodarii acestei baze sportive 
de iarnă lucrează intens la pre
gătirea pistei și astfel sînt spe
ranțe ca gheața să fie bună de 
concurs.

Fină acum citeva zile pista de 
gheață a lacului Clucaș din Tuș
ii ad a rezistat la capriciile acestei 
ierni călduroase. Miercuri o ploaie 
măruntă șl joi un soare primăvă
ratec au înmuiat însă gheața, in 
special în turnante, făcînd-o im
practicabilă. Jn consecință, finala 
campionatului național de seni
oare și întrecerile „Cupei Romii-

Duminică, o nouă etapă in 
„Cupa de iarnă", această bi
nevenită repetiție în vederea 
returului campionatului divi
ziilor A și B. Utilitatea între
cerii a ieșit în evidență încă 
de la primele jocuri, f 
echipele rnanifestînd un 
interes pentru verificarea 
diului lor de pregătire.

Etapa de duminică are 
grartiat tot un cuplaj, pe .... 
dîohiil Steaua, începînd de la 
ora 9,45. în deschidere, se 
Vor întilni formațiile Rapid și

toata 
viu 

i sta

pro- 
sta-

sas

ECHIPAMENTUL SPORTIV LA EL ACASA
Interviul nostru cu directorul fabricii I. P. M. Sport Reghin

te
In sfîrșit, primii bocanci de schi cu ștramere • Ghe- 
cu crampoane demontabile pentru fotbaliști • Ne- 
concordanțâ între merceologi și cererile pieței

La I.P.M. Sport Reghin se fa
brică 93 de sortimente sportive, 
din totalul celor 152 existente pe 
piața noastră.

— TOVARĂȘE DIRECTOR — 
ne-am adresat inginerului IOAN 
PETRE — V-AM RUGA, PEN
TRU ÎNCEPUT, SA NE SPU
NEȚI CARE ESTE SPECIALI
TATEA FABRICII DV. ?
— La I.P.M. Sport Reghin sînt 

confecționate toate sortimentele 
de încălțăminte sportivă existente 
pe piața noastră, în afara pan
tofilor de tenis și a ghetelor de 
baschet. Dintre articolele fabri
cate de noi putem aminti : bo
cancii de schi, ghetele de fotbal, 
pentru hochei, patinaj artistic și 
turism, pantofii pentru atletism, 
în afară de aceste produse de 
Încălțăminte, not mai fabricăm și 
un larg sortiment de marochină- 
rie, din care putem cita :
sacurile, gentile de vînători și sa
coșele sport.

— IN CE MĂSURĂ ȘI-A REA
LIZAT ÎNTREPRINDEREA DV. 
PLANUL PE ANUL 1970 ?
— Cu toate că fabrica noastră 

a stat cîtva timp sub apă. tn pe
rioada inundațiilor, la sfîrșitul 
anului 1970 I.P.M. Sport a produs 
peste plan materiale în valoare 
de 5 milioane lei. S! ca să fim 
mai coneteti. iată un exemplu : 
tn 1070 fabrica noastră a livrat 
pieții 30 000 de perechi de încăl-

ruc-

țăminte pentru sport, cu fețe din 
piele, peste plan. Ca randarnentul 
fabricii noastre să apară .șl mai 
clar, vă voi prezenta, prin com
parație, cifrele realizate la Încăl
țăminte : 1966 — ISO mil de pe
rechi, 1970 — 520 mil de perechi !

— CU TOATE ACESTEA. AM 
AFLAT CA PENTRU ANUL 
1970 V-ATI ANGAJAT SA PRE
ZENTAȚI PE PIAȚA UN NOU 
TIP DE BOCANCI DE SCHI, 
CU ȘTRAMERE. CARE TOTUȘI 
N-A APARUT ÎN COMERȚ. 
CE S-A ÎNTÎMPÎ.AT ?
— în confecționarea acestui tip 

de bocanci au apărut două pro
bleme care nu fuseseră rezolvate 
șl nu depindeau de fabrica noas
tră : ștramerele Insesi (fabricate 
dintr-un aluminiu special) șl ma
terialul întăritor, termoplat. care 
provenea din Import. Cele două 
materiale, de mare importantă In 
confecționarea noului tip de bo
canci. neparvenindu-ne, 
că bocancii n-au putut 
ționați și livrați. La 
acestui an a soluționat, 
blema. întreprinderea 
Satu Mare, llvrîndu-ne. 
parte a lunii Ianuarie, 
cantitate de ștramere (1 500 bu
căți), tn vreme ce termoplastul 
(care a Început să fie fabricat 
din acest an la ..Bănatul" Timi
șoara). ne-a sosit la 25 ianuarie. 
O dată cu primirea lor, am și

evident 
fi eonfee- 
tnceputul 

însă. pro- 
Mâi" 

tn prima 
prima

de 
mare

trecut la fabricarea noului tip 
bocanci care va avea o 
pondere In producția anului 1971.

— SÎNTEM INFORMAȚI CA 
ANUL ACESTA AȚI CONTRAC
TAT CU 2 700 DE PERECHI DE 
bocanci pentru schi mai 
PUTIN DECtT ANUL TRECUT. 
CARE ESTE CAUZA ’
— Problema contractăriFor 

mai depinde de noi. Noi fabricăm 
prototipul. îl prezentăm 
mercelologit comanda.

nu

Gloria. Un meci echilibrat, în 
perspectivă, în care rugbyștii 
antrenorului Mihai Naca sînt 
dispuși să repete performanța 
de joi...

In continuare, Steaua, lide
ra campionatului actual, va 
întilni' pe Știința Petroșani. 
Un meci de tradiție și, spe
răm, de bun spectacol.

Tot duminică vor evolua și 
participantele in „Cupa Tine
reții", etapa a It-a. Iată pro
gramul: pe terenul Aeronau
tica, începînd de la ora 10,

Aeronautica va întilni forma
ția Constructorul, în timp ce 
Lotul reprezentativ <le ju
niori va juca cu XV-le Ș. N. 
Oltenița pe stadionul 
de la ora 12,30.

.Comisia municipală 
by (organizatoarea 
două întreceri) are următoa- 

componență: președinte — 
Danciu; vicepreședinți — 
AlbeScu și Gh. Veștemea- 
; responsabil cu propagan- 

— V. Penescu; secretar 
D. Lucescu.

Steaua,

de rug-
•acestor

rea
I.
N. 
nu 
da

nul acesta, comanda a fost 
mai mică. Greșeala este 
însă a acelora care comandă. Și 
e o racilă veche... Nu mai de
parte. decît anul trecut, am fost 
Intr-o situație similară, contractă
rile noastre — insuficiente ia în
ceput — se completau cu timpul 
prin sosirea unor cereri de su
plimentare (cum a fost, de exem
plu, cazul Brașovului care ne-a 
solicitat, în decembrie, un plus 
de ghete pentru patinaj .artistic, 
pe care le-am confecționat 
prompt). Ar trebui ca acei care 
comandă să se gîndească 
bine atunci
pentru că nu totdeauna cerințele 
de suplimentare pot fi. onorate, 
mal ales dacă ne găsim într-o 
perioadă aglomerată. Și atunci 
cumpărătorii, piața, suferă,

mai
clnd contractează

pectivele produse lipsind din ma
gazine.

— CE PRODUSE
PREZENTA ANUL
MAGAZINE ?
— în primul rînd, 

pentru fotbaliști : 
ghete cu crampoane 
din material plastic, 
tea nu constă numai _ _________
înlocuirea .crampoanelor va fi fă
cută prin înșurubare : ele vor fi 
aplicate pe o talpă de duroflex, 
care prezintă avantajul că este 
mai rezistentă și nu se moaie în 
contact cu 
sint evidente. .... . ._ ..
mai mic deelt la vechile modele.

La capitolul . , ___
tem vorbi de pantofii pentru 'în
călzire cu talpă inatrițatâ (mult 
mai comozi și mai rezistențl), 
noul tip popular de bocanci de 
schi (pe baza cererii federației 
de specialitate), ghetele de tu
rism din piele întoarsă cu talpă 
matrlțată și un nou model de 
ghete-patinaj artistic. Deci, 5 mo
dele In premieră pentru 1971, la 
care se adaugă, ' ’ 
așteptațli bocanci 
ștramere !

— AM VIZITAT
DV. DE DESFACERE ___
ORAȘ ȘI AM RĂMAS PLĂCUT 
IMPRESIONAȚI DE VARIETA
TEA ȘI CALITATEA PRODU- 
--------- PUSE ÎN VINZARE. NU 

GlNDIT SA DESCHI- 
ASEMENEA MAGAZINE 
ORAȘELE MARI ?

o problemă 
ne-am propus-o încă 
trecut. dar implică 
jin din partea altor Instituții cu 
care, deocamdată, sîntem tn tra
tative. Fără îndoială că deschide
rea unor asemenea unități în ma
rile orașe din țară ar aduce be
neficii fabricii sl ar stimula, tot
odată. contractările.

Hoția ALEXANDRESCU

NOI VEȚI 
ACESTA ÎN

o noutate 
pantofi și 
demontabile 
Dar nouta- 

în faptul că

apa. îmbunătățirile 
iar prețul va fi

,noutăți" mai pu-

evident, mult 
de schi cu

MAGAZINUL
DIN

SELOR 
V-AȚI 
DEȚI 
ȘI IN
— Este pe 

de
Șl

care 
anul 
spri-

ATLETISM : Sala „23 August", 
de la ora 16 : concurs organizat 
la clubul Rapid.

BOX : Sala Dinamo, de la ora 
18 : Dinamo — Metalul (seniori).

HOCHEI : Patinoarul artificial 
„23 August", ora 15.30 : I.P.G.G.
— Agronomia Cluj (restanță din 
campionatul național), ora 13.30 : 
ROMANIA — ELVEȚIA.

POPICE : Arena Giulcști : Ra
pid București — Dermagant Tg. 
Mureș (f). ARENA LAROMET : 
Laromet București — Voința Con
stanța (f), ARENA clubului uzine
lor Republica : Gloria București
— Flacăra Cîmpina (m). 
de divizia A. Meciurile : 
ora 16.

DUMINICĂ

. partide 
Încep la

ATLETISM : Stadionul Dinamo, 
de la ora 10 : competiție de cros.

BOX : Sala Casei de cultură a 
sect. 6 (calea Rahovei 171). de la 
ora 10 : reuniune in cadrul cam
pionatului național al Juniorilor.

FOTBAL : Stadionul Progresul 
(str. dr. Staicovici), ora 10 : Pro
gresul (tineret-rezerve) — Univer
sitatea Cluj ; ora 12: S.N. Olte
nița — T.M. București.

GIMNASTICA MODERNA : sala 
Căminului studențesc nr. 1 al 
Inst. Politehnic (str. șt. Furtună 
140) de la ora 17 : triunghiularul 
Politehnica București. Slovan Fra
ga și Start Gdynia (Polonia).

HOCHEI : Patinoarul artificial 
„23 August", ora 15.30 : I.P.G.G. 
— Agronomia Cluj (restanță din 
campionatul national); ora -----
ROMÂNIA — ELVEȚIA.

lupte : Sala Progresul, 
ora 10 : reuniune în cadrul 
pionalului diviziei A de ! 
Participă echipele : Prc=____
București, C.F.R. Timișoara și O- 
limpia Satu Mare.

RUGBY : Stad. Steaua, ora 
9.45: Rapid — Gloria ; ora 11,15 : 
Steaua — știința Petroșani (me
ciuri în cadrul „Cupei de iarnă"); 
ora 12.30 : Lotul național de tu
mori — S.N. Oltenița ; TEREN 
AERONAUTICA, ora 10 : Aero
nautica — Constructorul (meciuri 
în cadrul „Cupei Tinereții").

SCRIMA : Sala Floreasca 
ora 8.30 : concurs organizat 
clubul „Cutezătorii" (floretă 
leți și fete).

18.30:

de la 
. cam- 
libere. 

Progresul

IT.
de 

bă-

ora
Cute-

VOLEI : Sala Giulești, de la
8.30 : Liceul M. Basarab 
zătorii, Rapid — Șc. so. 2 (m.J.). 
C.P.B. — c.S.M. Sibiu (.■...-.) , 
SALA PROGRESUL, de la ora 0: 
Progresul — Șc. sp. 1, Steaua — 
Dinamo (m.j.): SALA DINAMO, 
de la ora 8 : Șc. sp. 2 M. Basa
rab — Dinamo (f.j.), Tînărul Di- 
namovist — Șc. sp. 3 șt viitorul
— Liceul Găești (m.j.); C..Z...
PALATUL PIONIERILORr de la 
ora 8 : Șc. sp. 3 — Șc. sn. 1, Cu
tezătorii — Constructorul. ...
Gh. Lazăr — Viitorul, Șc. sp. 2
— Liceul 3 Tîrgovi;te (f.j.).

(A.f.):

SALA

Liceul
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bilanțul rezultatelor este sa
tisfăcător. Puțin a lipsit ca 
el să fie chiar mai bun, noi 
pierzînd, după cum se știe, 
cu F.C. Sao Paulo in ultimul 
minut.

— Totuși, Mircea, debutul 
a fost... cu stlngulî 1—4 ! 
Ce-au scris ziariștii din Peru? 
Cum explici această neplă
cută înfrîngere, întrucît de 
la jocul cu Universitario 
Lima nu prea ne-au parvenit 
amănunte?

— In primul rînd, trebuie 
Să spun că timp de 70 de 
minute, rezultatul a fost egal, 
1—1. Apoi, echipa a căzut

— Gremio a jucat foarte 
bine, obținînd un succes me
ritat. Scorul însă nu reflectă 
întocmai desfășurarea jocului. 
După 0—1, noi am fost ne- 
voiți să jucăm fără Nelu 
Nunweiller — accidentat se
rios — și sistemul defensiv al 
echipei n-a mai funcționat 
ca pînă atunci, din cară cau
ză apărarea a mai primit, 
cu ușurință, încă două goluri, 
I.a j—0, firește, meciul era 
jucat.

— Există un decalaj valoric 
intre apărare și atac? Ce s-a 
desprins în această privință 
în timpul turneului?

— Cum să vă spun... Au 
fost uhele jocuri, ca de pil-

prestigiu, nici o echipă nu 
mai concepe să piardă jocul 
cu una cu două fh condițiile 
în care adversarul lor vine 
de peste hotare. însăși Con
federația de sport braziliană 
a atras într-un fel atenția în 
această direcție...

— Ce primire și ce condi
ții de turneu ați avut?

— Am mai spus mi se pare 
că brazilienii ne-au primit cu 
brațele deschise, cu simpa
tie, Fiecare club cu care am 
jucat a fost: organizatorul 
primirii noastre și am fost, 
foarte mulțumiți de condițiile 
hotelurilor (de primul rang) 
și a hranei (bucătăria brazi
liană este gustoasă și bogată).

Impresarul Zacour nu s-a 
dezmințit nici de această 
dată.

— Ca un jucător de frun
te al fotbalului nostru, și 
căpitan al echipei naționale, 
ce crezi: va da roade actuala 
politică a federației de spe
cialitate de a trimite numai e- 
chipe de club la turneele de 
peste hotare ?

— Eu sînt convins că a- 
eeastă tendință va aduce, mai 
devreme sau mai tirziu, re
zultatele pe care le dorim cu 
toții. Cu o Singură condiție, 
însă: reprezentantele fotbalu
lui nostru, la nivel de cluburi, 
să fie pregătite pentru acea
sta. Altfel...

Doi la doi : Cheran și Ștefan în luptă cu atacanții Toninho II și Parana de ta F. C. Sao Paulo
fizic, poate din pricina insu
ficientei acomodări, și în 20 
de minute a primit trei go
luri. în al doilea rînd, nu tre
buie omis faptul că, din punct 
de vedere al maturității în 
joc, în sinul echipei exista 
un decalaj, foarte miciți ju
cători — Constantinescu, 
Cheran, Stoenescu, Sălceanu, 
Doru Popescu ș.a. — aflîn- 
du-se la primul lor turneu în 
America de Sud. Nu se poate 
ca, la început, să nu fii domi
nat de complexe în fața unor 
vrăjitori ai balonului. Și, 
cred că nu mă înșel, fotba
liștii perUvieni sînt cel puțin 
egali cu cei din Brazilia la 
capitolul virtuozitate tehnică. 
Descătușați, în bună măsură, 
de trac, în cel de al doilea 
meci băieții au fost parcă 
alții. Constantinescu, de pil
dă, a apărat fără greșeală, 
întreagă linie de fund s-a 

(descurcat, de asemenea, foar
te bine, deși avea în față 
un atac de internaționali care 
beneficia de aportul celebri
lor Soții și Cubillas.

— De la meciul cu com
binata Alianza-Municipal, cîș- 
tigat cu 2—1, Dinamo a mers 
din victorie în victorie (trei 
la număr), pînă la partida cu 
Gremio. Și aici, rezultatul 
de 1—3 solicită parcă o ex
plicație...

dă și acesta cu Grămio, de 
care vorbeam, cînd, din di
verse motivă, apărarea a co
mis și erori. In altele însă Vina 
ne-a aparținut nouă, înain
tașilor, care am ratat foarte 
multe ocazii. Cînd efortul și 
randamentul a fost uniform, 
cînd echipa a acționat ca un 
bloc, și rezultatele au fost 
dintre cele mai bune. Așa am 
reușit, de exemplu, egalul cu 
Coritiba (n.n. 1—1) echipă 
care, cu puțin timp înainte, 
dispusese cu 2—1 de repre
zentativa Franței.

— Tn acest meci s-a acci
dentat și Doru Popescu. E- 
chipa a resimțit apoi lipsa 
acestuia ?

— Da, după părerea mea, 
deoarece în jocurile care au 
urmat noi n-am mai avut po
sibilitatea să acționăm cu 
două vîrftiri de atac verita
bile. înlocuitorul lui, Mol
dovan, este talentat, are per
spective frumoase, dar 
pare că el e croit pentru
nia de mijloc.

se
li

— Ce 
gătură 
liană?

ne poți spune în 
cu ambianța

le- 
brazi-

RAPID
MÎINE

SE
IN

INAPOIAZA
CAPITALĂ

cu în sîntern infor- 
de fotbal Ră- 
întreprins

După 
mâți, echipa 
pid, care a 
turneu în Brazilia, se 
înapoia în țară mîine 
avionul, venind de 
Paris.

Un 
va 
cu 
la

— Comparînd cu anii tre- 
cuți, pot să vă spun că, a- 
cum, după cîștigarea defini
tivă a „Zeiței", atmosfera in 
jurul fotbalului nu cunoaște 
precedent in Brazilia. Fiecare 
cetățean în parte trăiește, 
parcă, numai și numai pen
tru sportul-rege, și zi și. noap
te fu această imensă (ară se 
joacă fotbal, pe teren sau pe... 
micul ecran, deschis aproape 
toată noaptea, pentru milioa
nele de brazilieni. Pe de altă 
parte, succesul din Mexic i-a 
făcut pe jucători și mai tru
fași ca înainte, mai conștiehți 
de valoarea lor. Fapt expli
cabil. Avînd de apărat tiu

in premieră
Cînd jucătorii sînt bine 

pregătiți, ei pot susține și 
două examene pe zi. De a- 
cest lucru ne-au convins 
fotbaliștii de la Petrolul'- 
Joi după amiază, la cîteva 
ore după efectuarea testului 
Âstrand, jucătorii de la Pe
trolul s-au prezentat în fața 
unei noi verificări : TESTUL 
COPPER.

Așadar, premieră la Plo
iești în testarea Ipregătirii 
efectuate în perioada dina
intea sezonului competițio- 
nal. Deci, (,ora testului Cdo- 
pet“ a venit.

Prezent la Ploiești, antre
norul federal Angelo Nicii- 
lescu ne-a împărtășit la re
venirea în Capitală, cîteva 
impresii de la probele pe 
care lc-a urmărit.

— Unde-a avut loc testul ?
— Pe pista stadionului 

Petrolul. Se știe că în 12 
minute, fiecare jucător tre
buie să facă 8 turc, par- 
curgînd minimum 3200 m.

— Cum dpțfediați rezulta
tele fotbaliștilor ploieșteni ?

— tu general, bune. A- 
proâpe toți sportivii și-au 
îndeplinit norma, arătând o 
pregătire fizică corespunză
toare. o sporită capacitate 
de efort. Rezultatele demon
strează că jucătorii noștri au 
mari posibilități fizice, care 
trebuie dublate, însă, de 
voință, de concentrare în 
Joc.

— In cazul jucătorilor 
care n-au îndeplinit bare
mul, într-adevăr. F.R.F. va 
proceda, imediat, la sancți
uni ?

— Nu, nu se va tre.Ce. 
mecanic. Ia penalizare. De
pinde de caz. De pildă, să-l 
luăm pe Mircea Dridea. La 
treizeci și ceva de ani. a 
alergat 3180 m. Oâte. pentru 
211 de metri trebuie să se 
facă acum caz ? Nici pe de
parte. Sau Mocanu. La 3050 
m s-a sufocat, datorită rit
mului greșit de alergare.

- PETROLUL’
Dar, noi știm că Mocanu 
este un fotbalist conștiin
cios. că c bine pregătit.

— Totuși. cei ce n-au 
îndeplinit baremul (e vorba 
de diferențe mai mari la 
norma de parcurs), vor a- 
vea prilejul unei noi încer
cări ?

— Desigur, după un inter
val de o lună, ca și cei in
disponibili în momentul e- 
fectuării testului, cum a fost 
Grozea.

★
Din caietul de însemnări 

al antrenorului Angelo Nicu- 
lescu ne-am notat ..perfor
mantele” jucătorilor de la 
Petrolul. In Cele 12 minute 
s-au realizat următoarele re
zultate : Oprisan 3 '.">() m,

LA F.C.
ieri dimineață, pista stadio

nului de atletism din Pitești 
a fost pusă la dispoziția fot
baliștilor de la F.C. Argeș. 
Motivul? Susținerea testului 
Cooper.

tn grupe de cite 6—7, au 
luat startul 2l> de jucători. 
Patru dintre piteșteni, Nieu- 
lescu, Ivan 11, Cîrslea și Ne- 
delcti. nu s-au prezentat de
oarece sînt indisponibili. 1!) 
dintre fotbaliștii argeșeni care 
au alergat cele 12 minute ale 
testului Cooper au primit 
calificativul de trecere. Iată 
pe cîțiva dintre aceș
tia : Vlad. Pigulea. Fra- 
ți.lă, Cîrciumărcseu. Radu. M. 
Popescu. lancu, Prepwgel, 
Jercan, Roșu. Ceilalți 7 (Ol- 
tcanu, Dobrin, Crăciuneseti, 
Ștefănescu. Ariciu, lonescu, 
Dinu) vor trebui să ia un nou 
start pină la 14 martie, adică 
înainte de începerea returu
lui campionatului, diviziei A.

După-amiază, ani tenorul 
TITUS OZON ne-a vizitat la 
redacție și am avut o scurtă 
discuție in legătură cu „era-

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
MllNE, NOI MECIURI AMICALE La Pitești: F.C. ARGEȘ SPARTAK SUBOTIȚA

iri continuarea pregătirilor 
pentru noul sezon, echipele 
din diviziile A, B și C vor sus
ține noi partide de verificare.

Iată cîteva dintre întîlnirile 
ce se vor desfășura mîine;

• Pe stadionul Grisul din 
Oradea, liderul seriei a 11-a 
a campionatului diviziei 
Crișul, va juca 
divizionarei A, 
șoara.

B,
în compania 
C.F.R Timi

• La
Steagul 
echipei

Brașov, 
roșu va .
Sport Club Bacău.

echipă locală 
primi replica

• Cuplaj pe terenul Pro
gresul (str. dr. Staicovici) din 
Capitală. De la ora 10. for
mația de tineret-rezerve Pro-

Pentru un turneu de 3 jocuri

PETROLUL PLEACĂ
MllNE IN ALGERIA
Mîine, urmează să pără

sească Bucureștiuh pe calea 
aerului, echipa de fotbal 
Petrolul Ploiești, care va în
treprinde un scurt turneu în 
Algeria. După cum sîntern 
informați, fotbaliștii ploieș
teni vor susține trei partide, 
în compania unor formații 
din prima divizie algeriană.

4t

greSul va juca cu Universita
tea Cluj, care se înapoiază 
ăz! din Albania. De la
12 ! Ș. N. Oltenița — T. 
București.

ora
M.

• La Tg. Jiu, de la 
11.30: Universitatea Craiova 
Jiul Petroșani.

ora

SPORT CLUB BACĂU —
CEAHLĂUL P.NEAMT 3-1 (1-0)

Primul meci din ăcest an 
desfășurat pe teren pro
priu. Cu tot terenul moale, 
jocul a fost Interesant. Au 
marcat: Florea (min. 31), D. 
Ene (min. 62), Sorin Avram 
(min. 86), respectiv Chirițescu 
(min. 89).

In formație a rcaoărut Rti- 
gîubei, căruia antrenorul Ra
dulescu îi mai acordă credit.

Ilie IANCU — coresp.-
principal

Mîine, la Pitești, echipa 
F. C. Argeș va evolua pentru 
prima dată în acest sezon in 
fața propriilor suporteri. întî) -

nind echipa iugoslavă Spar
tak Subotița. Meciul va avea 
loc ia ora 15, pe stadionul .,1 
Mai“.

La Constanța: FARUL
La Constanța, echipa lo

cală Farul va intîlrii pe T.J. 
Gbttwaldov, din campionatul

PROGRESUL BRĂILA
In cadrul turneu.hu pe care 

îl întreprind în țara 
fotbaliștii cehoslovaci 
luat joi la Brăila in 
niă divizionarei P —:

T.J. GOTTWALDOV
primei divizii a R. S. Ceho
slovace.

T.J. GOTTWALDOV 1-2 (0-2)
noastră, 
au evo- 

i corn pa 
7. Progre

sul, pe care au întrecut-o cu 
2—1 (2—0). Aproape 6 000 de 
spectatori au urmărit un joc 
frumos, dinamic. Prima re
priză a aparținut oaspeților, 
cate an reușit să concretizeze 
prin kuceVa (rhin. 7) șl Urban 
(thin. 35) — două dih hume- 
roasele situații favorabile. La 
reluare, brăiienii au acționat 
mai decis, au dominat uneori

insistent, dar au ratat cîteva 
ocazii clare. Totuși, în fața 
.vestei presiuni, oaspeții au 
fost ncvoiți, în min. 69, să 
comită up penalty, care a fost 
transformat de Stănoaie.

i. HAt'i’AG — coresp.

MIIÂNUL CARPAT1L0R I
i

(Urmare din pdg. 1)

Fe bază unei estimări initiaj 
le, organizatorii prevăzuserâ 
ca acțiunea să cuprindă Gar- 
pații orientali și meridionali 
(de la munții Gutinului și 
pînă ia Dunăre). Ulterior, ei 
au trebuit să extindă simul
tanul și în restul lanțului car
patic pentru a da posibilita
te tuturor echipelor înscrise 
să parcurgă o porțiune din 
munții noștri.

A. S. Armata Bra- 
a Ii-a) i munții 

ai Vrancei ; I’oli-

ECHIPFXE ȘI ZONELE 
ATRIBUITE

Tată echipele care au con
firmat participarea și zonele 
ce le revin i

Constructorul — SigH®fn* 
Marmației: munții Gutinului 
și ăi Țibleșului; Unirea — 
Cluj: munții Rodnei ; Elec
trica — Baia Mare : milnții 
Suhardului ; Universitatea — 
Iași (echipa ă Il-a) i munții 
Bistriței ; Ciocanul și Lemna
rul — Tg. Mureș: munții 
Giurgetilui și ai Hăghima- 
șului ; Universitatea Iași (e- 
chipa I) : munții Nașcalat și 
ai liăghimașuiui;
maia

A. S. Ar-
Brașov (echipa I); mun-

ții Ciucului; 
șov (echipa 
Oituzului și 
tehnica Brașov : munții Pen- 
teleuiui, Siriului și Ciucașu- 
lui ; Dinamo Brașov 
și Voința Ploiești : 
Baiului: Salvamont 
toni: munții Bucegi ; Musce
lul — Sănătatea — Voința 
Câmpulung Muscel: munții 
Iezer — Păpușa ; Celuloza — 
Zărnești (tineret): munții 
Piatra Craiului (crestele su
dică și nordică); Celuloza — 
Zărnești (seniori) i munții 
Piatra Craiului și Făgărașu
lui (pină la Sîmbăta); Sănă
tatea — București: munții 
Făgărașului (Bîlea — Sîm
băta) ; Dinamo Brașov (se
niori) t munții Făgărașului 
(Bîlea — Surul); I.P.G.G. — 
București: munții Parîngu- 
lui, Câpățmei și Buila — 
Vinturarița ; Voința și C.F.K. 
Sibiu : munții Cibinului ;
Corvinul Hunedoara : munții 
Retezatului ; Politehnica — 
Timișoara ; munții Reteza
tului ; (vf. Tulișa — Buta) 
Sănătatea București II : 
munții Cernei și Godeanu ; 
C.F.R. Petroșani : Sinaia 
Herculăne ; Sănătatea 
C.S.U. Oradea: munții 
puseni.

(tineret) 
munții 

— Buș

A-

Cotigă 3250 . m, Petruț 3200 
m Ciucu 3300 m, Ciupitu 
3050 m, Dridea 3180 m, 
Dincuță 3300, Moraru 3350 m. 
Crîngașu 3250 m, Stroe 
3300 rn, Spiridon 3250 m, 
Iuhasz 3250 m, Mocanu 
3050 m, N. lonescu 3300 m, 
Bădin 3300 m, Unchiașu 
3100 m, Gruber 3250 m, 
Mierluț 3250 m, Florea 
3200 m, Toma 3400 m — 
cel mai bun rezultat — șl. 
în sfîrșit, portarii M. Ione- 
scu și Stelian, 1600 șl, res
pectiv, 2400 m.

Citind aceste cifre, remar
căm faptul că majoritatea 
fotbaliștilor de la Petrolul 
și-au planificat norma și 
cam atît, cei mai multi 
depășind cu puțin 3200 m 
și nedîndu-ne prilejul să 
le cunoaștem capacitățile
maxime.

C. ALEXE

ARGEȘ
menul" susținut dimineața de 
elevii lui.

— Testul Cooper este a- 
tît da dificil, îneît nu poate 
fi trecut de toți jucătorii?

— Este o probă grea. însă 
voința ‘trebuie să-și spună 
cuvântul. Pe unii jucători ii 
sperie gindul că trebuie să 
parcurgă de 8 ori pista. Spor
tivul care a trecut de jumă
tatea distanței termină foar
te bine.

■— Care este cauza că 7 
jucători n-au terminat traseul 
impus?

N-au găsit ritmul cores
punzător de alergare. Așa s a 
intîmplat cu cei. 7. Cind au 
văzut că plutonul s-a distan
țat. ei au abandonat. Intr-o 
asemenea situație, nu trebuie 
să se renunțe, deoarece pe 
parcurs sint momente difi
cile, insă ele pot fi depășite. 
Din cei 7 care n-au terminat, 
proba doi au gripă : Criziu- 
nescu și Olteanu, care totuși 
au vrut să treacă testul. Vo
ința lor nu s-a împlinit însă.

V. POMPILIU

TEHERAN, 19 (prin tele
fon). Echipa Steaua și-a în
cheiat turneul din Iran eu 
două victorii repurtate in 
fața Unor formații valoroa
se. Miercuri, la Teheran, 
Steaua a dispus cu 1—0 
(0—0) de Selecționata de ti
neret. a Iranului. Golul a 
fost marcat de Tătarii (min. 
89). care a fructificat o lo
vitură liberă de la 18 m.

Tn ultimul joc. Steaua a 
întilnlt campioana Iranului 
si ciștigfitoafca Ultimei edi
ții a Cupei campionilor Asi
ei. echipa Taja. Victoria a 
revenit fotbaliștilor români 
cu aceiași scor de 1—0 (1—0). 
tot. Tătarii fiind autorul go
lului (min. 40).

Duminică, la Beirut. Stea
ua Va sUsțihe Un meci cu 
formația Hortientrtfen’. Llihi 
seara fotbaliștii români so
sesc in Capitală.

JENEI ANTRENOR LA STEAUA
După atîtîa ani de activitate 

competițională (in ultimul 
timp a jucat în campionatul 
diviziei secunde din Turcia), 
IM ERICH JENEI a revenit

0 COLABORARE KCfSARA: ANIRENOIFARBITRU
Luînd cuvîntul 

cute,

AȘTEPTAM RECOLTA 
DE IMPRESII..

Tn marea lor majoritate, 
participanții la Sinîultânul 
Cârpaților s-au prevăzut cu 
aparatura necesară pentru 
realizarea de fotografii, dia
pozitive. iar, după informa
țiile ptimite, cei din 
Oradea, probabil și 
duc cu ei și aparate 
mat.

Se știe că alpiniștii 
bișhuiesc să 
mult, totuși Ci vor trebui să 
țină un „jurnal de expedi- 
ție“, în care evenimentele 
își vor găsi reflectarea 
tr-un stil — desigur — 
pîdar.

Cu recolta de imagini 
de impresii, strînse pe cres
tele ffiunțildr, ei se vor pre
zenta — în cadrul ___ :
simpozion organizat la Bucu
rești — în fața publicului 
care va putea cui 
mensiunile reale ale unei 
asemenea acțiuni, dar si 
entuziasmul și hotărîrea pe 
care alpiniștii din întreaga

Sibiu, 
Cluj, 

de fil-

nu o- 
vorbească

în- 
la-

Și

unul

i
I
I
I
I
I
I
I
I

noaște di- I 
ale unei I

Ialpiniștii din î /__
tară le aduc prinos la marea 
sărbătoare a Partidului.

Le urăm ____
bun, deplina reușită’în rea
lizarea traseului ce le re
vine 1

tuturor, drum I

la clubul Steaua care l-a con
sacrat ca fotbalist. Aici Jenei 
se va ocupa, împreună cu 
Ștefan Onisie; de pregătirile 
echipei de tineret.

Așadar, după Constantin, 
Steaua lansează în rîndurile 
antrenorilor un alt fost in
ternațional. pe unul dintre cei 
ce au reprezentat-o pe tere
nurile de fotbal mai bine de 
un deceniu.zilele tre-

1A consfătuirea
A,

arbi
trilor de divizia A, antre- 

emerit Emerich Vogi 
a subliniat că ridicarea ca
litativă a fotbalului nostru, 
scurtarea și, în cele din 
urmă, dispariția distanței 
care desparte încă soecerul 
nostru de cei 
este numai o problemă de 
concepție și de instruire, ci 
totodată și o problemă de 
arbitraj. De-a lungul anilor, 
dar mai 
timp, s-au 
dințe noi 
joc axate 
fizică din 
mare, în ideea de 
ține o mai bună 
competițională.

norul

mondial. nu

ales în ultimul 
făcut simțite ten- 
tehnico-tactice în 
pe o

ce în
capacitate 

ce mai 
a se ob- 
eficiență 

competițională. Aceste ele
mente nou 'apărute în joc. 
firește, trebuie sprijinite. De 
cine? Bineînțeles, în primul 
rînd de antrenori. Dar șî 
arbitrii au un roi important 
în această direcție. Numai 
prin colaborarea dintre a- 
cești doi factori, se poate rea
liza introducerea și consoli
darea noului, respectarea re
gulamentului de joc în litera 
și spiritul 
plan tehnic 
spectacolului

Care este.
De foarte mult timp — a 

recunoscut ~ 
vorbind în numele Colegiu
lui central al antrenorilor — 
între arbitrii, care se consi
deră REPREZENTANȚII RE
GULAMENTULUI, și i 
nori, care se socotesc 
PREZENTANTI AI 
LUI, în locul unei 
rări strînse, există, 
un antagonism.

Intr-un fel, asistăm la o 
luptă pentru... supremație, 
în care nu știm ce pri-

lui, reușita pe 
și disciplinar a 
fotbalistic.
însă, situația ?

Emerich Vogi,

antre-
: RE- 

JOCU- 
colabo- 
practic,

saumează : regulamentul 
jocul?

De fapt, problema 
pune în mod greșit, 
iamentul adaptîndu-se 
lui și jocul, în ciuda schim
bărilor pe care le-a cunoscut, 
neieșind niciodată din matca 
regulamentului. Prin tonte 
prevederile sale, vechi și 
noi. regulamentul nu urmă
rește decît ECHITATE/?, pu
nerea celor două echipe, a 
celor 22 de fotbaliști, IN 
CONDIȚII EGALE DE JOCI. 
Dacă acești trei factori — 
jucători, arbitri, antrenori — 
ar ține 
moral 
fotbalul 
cîștigat.

Este, 
ficat, 
dintre cei 
regulile 
rința 
orice 
cauză, 
de necrezut, 
devărat, că MU 
REGULAMENTUL, 
știu, de pildă, cînd 
și în ce situații le 
terzis să atace 
cum se produce 
ca să nu 
cazurile în care jucători in
ternaționali, 
vitură de la 
reluat, tot ei, 
nită din bară, 
felul acesta 
prin jucarea 
mingii.

Antrenorii 
treacă pe planul preocupă
rilor minore această pro
blemă. Pentru unii dintre ei 
se punC, ca. și pentru ju
cători. reîmprospătarea cu
noștințelor, punerea la punct 
cu ultimele decizii ale 
F.I.F.A., pe linia regulamen-

se 
rejju- 
jocu-

seama de fondul 
regulamentului, 
avea decît de

ni
n-ar

un fapt verl-însă.
că mu>ți jucători, chiar 

fruntași, încalcă 
numai din do

ri obține.
cî.știg

n u 
de 
mijloace, 
ci

prin 
de 

și pentru faptul 
dar absolut a- 

CUNOSC 
Ei nu 
au voie 
este in- 

portarul, 
obstrucția, 

ne referim și la

executînd o lo-
11 metri, au 
mingea re ve
in că icînd în 

regulamentul, 
de două ori a

nu trebuie să

tului de joc. ARBITRUL 
ESTE (EL (ARE APLICĂ 
REGULAMENTUL, DAR 
P fi E V ED E RIL E AC EST UIA 
TREBUIE SA FIE CUNO
SCUTE DE CĂTRE TOTI 
CEI CE IAU PARTE LA 
REALIZAREA S P EC T A CO

LULUI FOTBALISTIC : JU
CĂTORI. ANTRENORI ȘI 

— DE CE NU? — SPEC
TATORI.

Dar — mal 
amintim ? — 
mai eficace a 
trebuie să se , 
domeniul disciplinei. De aici 
știm că porriește totul, 
multe oH. antrenortiî, 
față în față cu rezultatul, 
își uită rolul de pedagog, 
de exemplu viu, și intră în 
hdră eu jucătorii nediscipli- 
nnți, fn ' “ ’ ‘ '
Colegiul 
rilor a i 
asemenea 
multe oii, 
rile cu exigența 
Sancțiunile au lipsit sau au 
fost prea blînde, în timp 
ce, în Italia, fostul jucător 
Picchi, acum antrenor la 
Juventus, a fost pus la in
dex pînă la 10 aprilie, pen
tru manifestări de loc mai 
grave decît. le-a avut an
trenorul Victor Stănculescu, 

Universitatea 
A fost, 
Noi nu 

așa ceva.
..învingă- 

ne-

LOTO-PRONOSPORT
MllNE, TRAGEREA CON
CURSULUI EXCEPTIONAL 

PRONOEXPRES !

e necesar să 
prezența cea 

antrenorului 
producă în

De 
pus

i loc să-i combată, 
centra) al antreno- 

intervenit, uneori, în 
cazuri. Dar, de 
n-a privit lucru- 

necesară.

Victor 
meciul 
— Progresul, 

sancționat? 
nimic despre 
nu 
în

la 
Cluj 
oare 
știm

Să 
tori"
firească, 
că atît. 
trenorii 
ultimă
tul. sînt cu toții în 
jocului.

t căutăm 
această dispută
Să ne însușim ideea 
arbitrii, cît și an- 
și jucătorii și. în 

instanță, regulamen- 
slujba

CONCURSUL EXCEPTIONAL PRONOEXPRES 
21 FEBRUARIE 1971

atribuie AUTOTURISME, EXCURSII $1 CÎȘTISURI ÎN BANI
Cu variantele de 15 lei participați la toate extragerile. 

Mai multe bilete, mai multe șanse de cîștig. 
AZI, ULTIMA ZI pentru procurate» biletelor.

■■.lUlimiUI ...«IU......... . ..................................... ..................... .. ................... ...... ... ........................... .

Tragerea concursului excep
țional Pronoexpres din 21 fe
bruarie a.c. va avea loc la 
București în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 
18,45.

Tragerea va fi radiodifuza
tă ‘

• Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor 
la concursul Pronosport nr. 8 
din 21 februarie 1971.

• Publicăm mai jos progra
mul concursului Pronosport 
nr. 9 din 28 februarie 1971: 
I t Bologna—Foggia; TI: Ca
gliari — Internazionale; III : 
Catania—Sampdoria : IVt Mi
lan — Juventus ; Vi Napoli — 
Fiorentina ; Vii Roma — Va
rese : Vllt Torino—Lanerossi: 
VIII I Verona—Lazio: IX > Li
vorno—Atalanta ; X i Masse- 
se—Cesena: Xlt Monza—No
vara; XII: Reggina—Brescia; 
Xflli Casertana—Pisa.
NUMERELE EXTRASE 
GEREA LOTO BIN

niE

GENERAL 
lei din care

19
LA TRA- 
FEBRtlA-

PREMII :DE
173.311 lei re-

FOND
1.593.493 
port.

EXTRAGEREA I : 13 7 59 5S 37 
63 Z« 7'.' 81». Foiri de premii: 
71)3.402 lei din care 114.540 lei. re
port caf. 1. EXTRAGEREA a rt-a: 
81 71 14 «8 85 74 21. Fond de ple- 
raii : 800.080 lei din care 90.763
import eat. A.

Plata premiilor va începe in Ca
pitală de la 27 februarie pină la 
5 aprilie : in (ară de la 3 martie 
pină lâ 5 aprilie 1071 inclusiv.J«ck 8ERARIU

turneu.hu


După infringerea voleibaliștilor de la Steaua în C.C.E

său coechipier Saurambaev la un atac al lui Barta.
Kravcenko (4) încearcă să suplinească la blocaj aportul mai 
scundului

Fotoi V. BAGEAC

și Steaua se poate 
eliminată din

Așadar, 
considera 
„Cupa campionilor europeni". 
Căci la Alma Ata e greu să 
se întîmple minuni! Sigur, 
neșansa campionilor români 
de a ajunge mai departe în 
competiție a fost poate am
plificată de faptul că au în- 
tîlnit (ca și Penicilina Iași, 
la fete) pe deținătoarea tro
feului, Burevestnik, echipă 
solidă și foarte bine pregă
tită. Infringerea de joi a for
mației Steaua a fost o lecție 
aspră, dar binevenită. Ea ne 
arată că voleiul nostru mas
culin nu se află la nivelul 
la care speram, chiar dacă 
în toamna trecută reprezen
tativa română a ciștigat întîl- 
nirea cu echipa U.R.S.S., la 
mondiale.

De ce a pierdut Steaua i 
pentru că a jucat slab sau 
pentru că între ea și Bureve
stnik există o diferență valo
rică evidentă? O mare parte 
dintre cei prezenți, la meci 
înclinau să creadă, la sfîrși- 
tul jocului, că Steaua s-a 
comportat la un nivel necore
spunzător.
și părerea noastră. Exceptînd setul V in ■-■■■■
mai jucat, 
pierdută orice 
calificare, în cele patru ante
rioare, campioana noastră a 
evoluat aproape de limitele 
potențelor sale, în condițiile 
în care avea în față un ad
versar superior în atac și la 
blocaj, foarte realist și ambi
țios în joc. Șî nu doar în setul 
ultim s-a văzut superioritatea 
studenților din Alma Ata, ci 
și în celelalte patru, în care 
ambele echipe au luptat pe

măsura puterilor lor. Este 
adevărat că steliștii au greșit 
mai mult, dar aceasta s-a 
datorat mai degrabă situa
țiilor dificile în care au 
fost puși de adversari, 
pornind chiar de la ser
viciu și terminînd cu atacul 
extrem de percutant, mai a- 
les prin „roata" lui Goncea- 
rov și bombele lui Krav
cenko.

Momentul crucial al parti
dei a fost în finalul primului 
set, în care bueureștenii n-au 
izbutit să cîștige după ce 
conduseseră cu 13—11, apoi 
cu 14—13 și 15—14. Cauza ? 
Imposibilitatea de a stăvili 
atacurile adversarilor, 
unei mobilizări totale (care

lipsa

avea să ducă în setul ultim 
la renunțare) în momentul 
în care Steaua a simțit că 
are în față o echipă supe
rioară

Deși învingătoare în urmă
toarele două seturi, Steaua a 
arătat că se află, totuși, sub 
nivelul adversarilor. La în
cheierea partidei, antrenorul 
Tănase Tănase ne spunea că 
echipa sa a jucat, totuși, mai 
slab, fiindcă nu a efectuat 
suficiente antrenamente în 
vederea acestui meci, din 
cauza lipsei de înțelegere 
din partea federației, care nu 
a îngăduit jucătorilor de la 
Steaua, selecționați în Iot, să 
revină mai devreme la club 
pentru pregătirea 
genizare.

Părerea noastră 
prea mult nu s-ar 
realiza nici în aceste condiții, 
în fața deținătorilor trofeului. 
De altfel, doi dintre jucătorii 
care au participat la pregă
tirile lotului (Enescu și 
Barta) au avut comportarea 
cea mai bună. Și, atunci, de 
ce să mai inventăm motive?

Jucînd ca joi seara, Steaua 
putea însă cîștiga cu 3—0 în 
fața oricărei echipe din cam
pionatul intern.

De aceea, credem că o a- 
naliză a evoluției echipei 
Steaua în meciul cu Bure
vestnik trebuie extinsă asu
pra voleiului nostru mascu
lin, în general. în compara
ție cu actuala elită mondială, 
jucătorii români sînt handi
capați din punctul de vedere 
al taliei (mai redusă), al pre
gătirii tehnice, fizice și psi
hologice. Toate acestea ies în 
evidență în totalitate sau pe 
rînd, în funcție de stilul 
joc al 
ternici.

Pînă 
cate la 
lă volumul și» calitatea antre
namentelor și, prin aceasta, 
valoarea campionatului in
tern, va fi zadarnică speran
ța revenirii voleiului româ
nesc în plutonul fruntaș. De 
asemenea, nu trebuie evitate 
întâlnirile cu cele mai bune 
formații din lume, de la care 
avem încă mult de învă
țat. ț

Aurelian BREBEANU

de omo-

este că 
fi putut

de
adversarilor mai pu-

cînd nu vor fi ridi- 
scara mondială actua-

La Oradea a început

f)

Nu aceasta este

care steliștii nu au 
deoarece au văzut 

speranță de

INTERNAȚIONALELEli

(Urmare din pag. 1)

puține acestea) pentru ca 
cea de-a Xl-a ediție a „inter
naționalelor" să se desfă
șoare în condiții optime.

Cele 3 loturi oaspete (Ce
hoslovacia, Iugoslavia și R.D. 
Germană), se află de acum 
în localitate, far sportivii au 
și luat un prim 
apa. Față de cele 
anterior, lotul 
mai cuprinde pe
Fischer (62,0 în bazin scurt) 
care vine să se adauge unei 
companii selecte a speciali
știlor acestui procedeu. In 

venit 
(Iugo-

contact cu 
anunțate 

cehoslovac 
brasistul

schimb nu au mai 
Bjedov și frații Miloș 
slavia).

Urmărind ultimele 
tiri ale reprezentanților noș
tri se poate ușor intui că 
astăzi și mîine bazinul reși- 
țean va fi martor al unor 
rivalități sportive pasionante, 
cum sînt cele ale brasiștilor și 
brasistelor, ale craulistelor și 
spatiștilor, cărora prezența 
unor performeri de peste 
hotare ca M. Segrt, Kurbano- 
vici (Iugoslavia), S. Hohne, 
M. Pohl, Flackner (R. D. Ger
mană), Faitlova sau Fischer 
(Cehoslovacia) le oferă un 
puternic stimulent.

Iată, de altfel, și o decla
rație a prof. /. Schuster, an
trenorul gazdelor: „Tot ce vă 
pot spune este că elevii mei 
sînt toarte bine pregătiți și 
'foarte ambițioși. Aimer vrea 
să scoată un rezultat mare 
(nu fac pronosticuri asupra 
performanței) la 400 m liber, 
dar tot atît de mult i-ar su- 
rîde și o victorie asupra lui 
Slavic la 200 m. Dacă va ti 
alături de bucureștean pină 
la 150 m, primul loc nu-i va 
mai scăpa".

In sfîrșit, o știre de ulti
mă oră: în afara celor două 
trofee „REȘIȚA 200", care 
vor răsplăti pe cîștigătorii 
probelor de 400 m craul, au 
mai fost oferite și alte cupe 
frumoase de întreprinderile 
și instituțiile orașului.

Programul întrecerilor cu
prinde astăzi, de la ora 13, 
cursele de 100 m la toate 
procedeele, 200 m mixt și 
400 m liber, iar mîine de la 
ora 17,30 întreceri pe distan
țele de 200 m, la toate pro
cedeele și 400 m mixt.

pregă-
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UN NOU TUR IN DIVIZIA I 

IFEMININĂ A DE BASCHET

ECHIPELE CALIFICATE IN SEMIFINALELE
C.C.E. LA BASCHET

Corespondența din Zagreb

Akade- 
Madrid 

Ț.S.K.A.

Au luat sfîrșit întrecerile 
celor două grupe „sferturi" 
de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la baschet 
masculin. în ultimele meciuri 
disputate, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 
mik Sofia — Beai 
73—66 (32—25) ;
Moscova — Standard Liege 
111—70 (52—33); Slavia Pra
ga — Olympique Antibes 
100—80 (43—48), Olympia
Ljubljana — Ignis Varese 
73—71 (31—41). în urma a- 
cestor rezultate, clasamentele 
finale ale celor două grupe 
sînt următoarele :

GRUPA A : 1. Ignis Varese 
— 6 
s p;

— 4 p; 4. Olympique Anti
bes — 3 p;

GRUPA B : 1. Ț.S.K.A.
Moscova — 6 p ; 2. Real Ma
drid — 5 p; 3. Akademik 
Sofia — 4 p; 4. Standard 
Liege — 3 p. Primele două 
echipe clasate în fiecare serie 
s-au calificat pentru semifi
nalele competiției.

în semifinale se vor întîlni 
Ț.S.K.A. Moscova cu Slavia 
Praga și Ignis Varese cu 
Real Madrid. Primele me
ciuri se vor disputa la 6 
martie, iar partidele retur 
sînt programate în ziua de 
13 martie.

La fotbal
p ; 2. Slavia Praga
3. Olimpia Ljubljana

ECHIPA BUDAPESTEI
ÎNVINGĂTOARE LA TORINO

HANDBALIȘTII DE LA PARTIZAN 
BJELOVAR SÎNT OPTIMIȘTI

JORGEN HAASE (R, 0. GERMANĂ) 
ClȘTIGĂ CROSUL DE LA GENEVA

ZURICH 19 (Agerpres) —
Cea de-a 23-a ediție a tra

diționalului cros internațio
nal de la Geneva a fost cîș- 
tigată în acest an de atletul 
Jurgen Haase (R.D. Germa
nă), cronometrat pe distanța 
de 8,500 km cu timpul de 
23:45,8. Pe locul secund s-a 
clasat Sviridov (U.R.S.S.) — 
23:49,2, urmat de Mecser 
(Ungaria) — 23:54,0,

Pe echipe victoria a reve
nit formației U.R.S.S.

• Pe stadionul municipal 
din Torino echipa de fotbal 
a orașului Budapesta a dis
pus de selecționata ligii ita
liene cu 1—0 (0—0), prin go
lul marcat de Dunai II în 
minutul 52.

• Turneul de juniori de la 
Viareggio a programat ulti
mele „sferturi". Fiorentina 
— Roma 2—1 (0—1), Inter- 
nazionale — Cagliari 4—3 
(după executarea loviturilor 
de pedeapsă).

• O rejucare în „32-imile“ 
de finală ale Cupei Franței! 
Bordeaux — Grenoble 1—0 
(după prelungiri).

Jucătorii echipei Partizan 
Bjelovar se află de luni în 
localitatea Karlovaț, simpati
cul orășel situat la 50 km 
de Zagreb, unde, duminică 21 
februarie, la orele 11, vor în- 
tîlni în prima partidă semi
finală echipa bucureșteană 
Steaua. Jucătorii sînt cazați 
chiar în clădirea centrului 
sportiv, care pe lingă sala ce 
poate primi 4 000 de specta
tori, are diferite baze spor
tive și un mic hotel. Dar și ju
cătorii oaspeți nu vor fi ca
zați prea departe, deoarece 
hotelul „Korana", reședința 
lor, se află doar la 50 de me
tri de centrul sportiv, pe ma
lul rîului Korana.

Biletele pentru partida de 
duminică s-au epuizat din 
prima zi cînd au fost puse în 
vînzare. Vor veni la Karlovaț, 
cu trenuri speciale, autobuze 
și mașini, susținătorii cei mai 
aprigi din Bjelovar, ca și a- 
matorii de handbal din Za
greb, Rijeka etc. Cu toții sînt 
convinși că-i așteaptă un spec
tacol handbalistic de clasă, 
pentru că vor putea urmări 
pe Gruia și coechipierii săi, 
campionii unei țări care de
ține titlul suprem.

Echipa Partizan Bjelovar a 
disputat sîmbătă și duminică 
două partide în cadrul cam
pionatului de iarnă al orașu
lui Zagreb. Ea a învins cate-

goric cu 25—12 și 23—3 pe 
Metalaț și, respectiv, pe Bo- 
raț, ambele echipe din „Liga 
croată". Iată formația care va 
juca contra bucureștenilor i 
Eradici, I. Iandrokovici, Smil- 
janici, Iakșekovici, Pribanici, 
Z. Iandrokovici, Horvat, Vido- 
vici, Pecina, Djuranec, Mili- 
novici, Djerici. în afara lui 
Pecina și Djerici, toți au fost 
sau sînt componenți ai națio
nalei iugoslave.

în aceste zile, este foarte 
greu de „smuls" o declarație 
de la jucători, deși antrena-' 
mentele și pregătirile dove
desc o stare de optimism care 
generează multă încredere în 
victorie și calificare. Antre
norul Zeliko Seles ne-a spus i 
„Vom învinge cu siguranță 
la Karlovaț, dar nu știu la 
ce diferență".

Pentru revanșa de la Bucu
rești, jucătorii lui Partizan vor 
pleca spre capitala României 
miercuri 24 februarie, cu a- 
vionul companiei 
sa" și se vor 
greb sîmbătă.

„Lufthan-
întoarce la Za-

„Sportske
Reno VINEK

Novosti" — 
Zagreb

UN CAMPION

RENUNȚA

ȘANSELE CANDIDAȚILOR
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH 
IN CALCULELE SPECIALIȘTILOR

ORADEA, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Miza me
ciurilor disputate vineri seara 
în sala Armatei în cadrul ul
timului turneu al celui de al 
doilea tur al diviziei feminina 
A și-a pus vădit amprenta 
negativă asupra calității ma
jorității partidelor. determi- 
nînd jocuri de slabă valoare 
tehnică. Să derulăm însă fil
mul acestor întâlniri.

SANATATEA SATU MARE 
— CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 70—63 (34—18). Tine
rele sătmărence, evident mai 
bine pregătite decît la tur
neul precedent, de la Tg. Mu
reș, au dominat de la cap la 
cap, dar mai ales în prima 
repriză în care bucureștencele 
au fost departe de valoarea 
reală, ratînd exasperant și 
apărîndu-se formal.

I.E.F.S. — A.S.A. CLUJ 68— 
53 (38—22). întrecerea a fost 
decisă în primele minute în 
care clujencele au ratat — 
uneori de sub coș — 9 (!) si
tuații favorabile. Studentele 
au dominat net.

MUREȘUL TG. MUREȘ - 
VOINȚA BUCUREȘTI 54—48 
17—20). După o repriză peni
bilă ca nivel tehnic, ambele 
formații și-au revenit, 
zînd faze spectaculoase, 
reșencele au obținut o 
rie meritată, datorată 
mult mobilizării, dar și 
toarele de la . Voința 
conducerea de pe margine au 
facilitat insuccesul bucureș- 
tencelor. Din echipă a lipsit 
Buduveanu. suspendată tem
porar de clubul Voința, din 
cauza unor abateri discipli
nare, iar Ionaș, jucătoare de

cea li- 
. Mu- 
victo- 

mai 
jucă- 

ca și

bază, a fost ținută prea mult 
pe banca rezervelor, 
ral, însă. Voința a 
comportare cu mult 
sibilități.

CRIȘUL ORADEA 
INȚA BRAȘOV 69—43 (42— 
21). Felicitări orădencelor pen
tru victoria categorică, reali
zată în urma unei evoluții 
excelente, dar nu putem să 
nu criticăm comportarea sub 
orice critică a brașovencelor. 
E suficient să amintim că 
între min. 7 și 16 Voința nu 
a înscris decît un punct, ceea 
ce a determinat ca scorul să 
să se răstoarne de la 11—10 
pentru oaspete la 30—11 pen
tru gazde. în continuare, în
trecerea a fost pur și simplu 
o formalitate.

POLITEHNICA — RAPID 
66—64 (35—38). Derbyul cam
pionatului a salvat reuniunea 
de aseară prin valoarea teh
nică și spectaculozitatea jo
cului practicat de ambele e- 
chipe. în plus evoluția sco
rului și mai ales finalul au 
contribuit la succesul acestei 
dîrze întreceri Clasament: 

1 Politehnica 31, 2. T.E.F.S. 
30, 3. Rapid 29, 4—5. Sănăta
tea și Crișul 23, 6. 1 
Brașov 22, 7—9. Constructo
rul, Voința București și Mu
reșul 21, 10. A.S.A.. 19.

Programul partidelor 
sîmbătă : Sănătatea - 
Constructorul — Voință Bra
șov, I.E.F.S. — Mureșul, Vo
ința București — Rapid și 
Politehnica — Crișul.

In gene
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După nou) sistem de dis
putare a ultimei faze a cam
pionatului mondial de șah 
(descris intr-un articol prece
dent) s-au jucat pină acum 
două serii de meciuri . ale 
candidaților — în 1965 și 1968. 
Ambele au fost cîștigate de 
către actualul campion mon
dial, Boris Spasski —perfor
manță cu totul remarcabilă, 
asupra căreia trebuie să ne 
oprim puțin.

Pentru a ajunge la meciul 
pentru campionatul mondial, 
Spasski a trebuit să depă
șească în 1965, pe Keres, 
Gheller și Tal, iar în 1968 
pe Gheller, Larsen și Kor
cinoi. Simpla înșirate a aces
tor nume, care reprezintă 
(cu excepția lui Fischer), eli
ta șahului mondial, consti
tuie o indicație asupra difi
cultății sarcinii ce stă în 
fața oricărui candidat la 
titlu, ca și asupra valorii in
contestabile a performanței 
lui Spasski. El a urcat de 
două ori această seară difi
cilă, înlăturînd din calea sa 
6 adversari, animați fiecare

sînt șansele
Problema 

publică 
jurul ei 

cu aprindere în pre-
Desigur,

concuren- 
preocupă 

șahistă 
se dis-

întrecerea candîdaților se 
va desfășura în meciuri. A- 
vînd în vedere că între jocul 
de turneu și cel de meci 
există o destul de mare de
osebire, după părerea lui M. 
Botvinnik, de pildă, diferen
țele de valoare între partici- 
panți vor fi modificate și 
nu sînt

Fe de 
bule să 
factorul 
a campionatelor 
arată că nici un jucător n-a 
devenit campion al lumii 
după vîrsta de 36 de ani, și 
nici înainte de 25 ani, iar 
virsta performanțelor maxi
me se situează între 30—36

excluse surprize, 
altă parte, mai tre
se țină seama de 
vîrstă. O statistică 

mondiale

LA TITLU

| ® Bobby Fischer in fruntea listei coeficienților „Elo
® Virsta poate fi decisivă? ® Un pronostic pentru semifinale
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I
I

de ambiția imensă de a ajun
ge la partida cu campionul 
lumii, Cît de greu a fost, o 
arată declarația făcută de 
Spasski înaintea celui de-al 
doilea meci al său -cu Petro
sian : „Orice s-ar întimpla, 
nu voi mai lua parte la 
al treilea ciclu de meciuri 
candidaților..."

Problema care se pune 
fața celor 8 candidați ai
clului ce urmează să înceapă, 
este de a reedita performan
ța Iui Spasski (sau, mai exact, 
jumătate din ea) și de a cîș- 
tiga 3 meciuri consecutive, 
în condiții la fel de grele.

un
ale

în 
ci-

Care 
ților? 
opinia 
și în 
cută
sa de specialitate, 
experții sînt prudenți în a- 
precieri, atît din motive

RICHEY SI ZEDNIK - 
PRIMII SEMIFINALISTI 

LA SALISBURY

SITUAȚIA LA ZI IN CUPA MONDIALA LA SCHI
NEW YORK 19 (Agerpres). 

Proba masculină de coborîre 
din concursul de schi de la 
Sugarleaf (S.U.A.) a fost cîș- 
tigată de elvețianul 
hard Russi cu 1:31,41. 
triacul Karl Schranz a 
pat locul 11 cu 1:32,44. 
proba 
primul 
Marie 
timpul

In urma acestor rezultate

Bern- 
Aus- 
oc ki

ln 
similară feminină, pe 
loc s-a clasat Anne 
Proell (Austria) cu 
de li 20,27.

clasamentele Cupei Mondiale 
au următoarea înfățișare. 
MASCULIN i 1. Patrick 
Russel
Henri
p.: 3.
— *15 
gert (Fr.) 
hard Russi (Elv.)
6. Edmund Bruggmann (Elv.)
— 73 p etc. ; FEMININ i 1. 
Anne Marie Proell (Austr.)
— 158 p; 2. Michele Jacot

următoarea
1.

(Fr.) - 125 p;
Duvillard (Fr.) — 
Gustavo Thoeni 
p ; 4. Jean Noel

107 p ; 5. 
‘ — 95

2. 
121 
(It.) 
Au- 
Ber-' 
p;

(Fr.) — 133 p; 3. Isabelle 
Mir (Fr.) — 110 p; 4. Wil- 
trud Drexel (Austr.) — 108 p; 
5. Franțoise Macchi (Fr) — 
102 p ; 6. Britt Laforgue (Fr)
— 90 p etc.

în clasamentul pe națiuni, 
continuă să conducă detașat 
Franța cu 1 143 p, urmată de 
Austria — 675 p, Elveția — 
355 p, S.U.A. — 240 p, Italia
— 157 p, etc.
tn fotografie, Anne Marie 
Proell

plomatice", cît și pentru că, 
deși șahul nu este rotund (ca 
balonul), totuși surprizele nu 
sînt excluse...

O apreciere a șanselor poa
te fi făcută, totuși, și chiar 
din mai multe puncte de 
vedere. In primul rînd, desi
gur, ele pot fi apreciate prin 
prisma valorii statistico-ma- 
tematice a rezultatelor pre
cedente. Federația internațio
nală de șah utilizează în a- 
ceăștă privință sistemul de 
coeficienți propus de profe
sorul american A. El o.

Conform ultimei liste ofi
ciale, prima șansă o are Fis
cher, al cărui coeficient „Elo" 
(2720) întrece și pe cel al 
campionului lumii (Spasski 
are 2670). Coeficienții celor
lalți candidați, în ordine, 
sînt : Korcinoi 2670, Petrosian 
2650 Larsen 2630, Gheller 
2620, Taimanov 26G0, Uhlmann 
2,570 și Hiibner 2510. Dar a- 
cești coeficienți sînt calculați 
în cea mm mare parte pe 
baza rezultatelor din turnee, 

amănunt esențial —

„Sînt prea bătrin pentru < 
a fi campion mondial ? Nu ’ 
cred..." — pare a spune . 
Tigran Petrosian (42 ani), ) 
care pornește la recucerirea ( 
titlului. j

ani. Și din acest punct de 
vedere, Fischer are șanse su
perioare, avînd 29 de ani, 
față de Gheller 47, Taimanov 
46, Petrosian 42 Korcinoi 41, 
Larsen și Uhlmann 37, iar 
Hiîbenr șe află sub limita 
inferioară, avînd 24 ani.

In lumina rezultatelor de 
pină acum și ținînd seama 
de factorul vîrstă, meciul cel 
mai disputat al primei etape 
va fi, probabil, cel dintre 
Korcinoi și Gheller. Petro
sian are prima șansă contră 
lui Hiibner, Fischer trebuie 
să-l depășească pe Taima
nov, iar Larsen pe Uhlmann. 
în eventualitatea unor rezul
tate „normale", ar urma că 
în turul al doilea să asistăm 
la o întîlnire deosebit de in
teresantă între Larsen și 
Fischer, Petrosian urmînd 
să joace cu învingătorul me
ciului Korcinoi — Gheller. 
Acesta este însă doar cal
culul hîrtiei...

Un nou scandal, cu impli
cații destul de grave, este 
pe punctul de a fi declanșat 
în lumea boxului profesio
nist. Recent, pugilistul bel
gian Lion Veen a anunțat 
federația de specialitate din 
tara sa că renunță la titlu
rile de campion la catego
riile semigrea și grea, retră- 
gîndu-se din 
competitională. 
motivează 
totul neobișnuită, printr-o 
serie de declarații cu ade
vărat senzaționale, făcute 
presei belgiene. lată-le, în 
esență :

„Anul trecut. înaintea me
ciului amical de la Las Pal
mas, cu Jose Urtain, mă 
aflam în formă excelentă și 
sneram într-o victorie care 
mi-ar fi îmbogățit substan
țial cartea de vizită. în timp 
ce îmi făceam încălzirea, 
s-au apropiat de mine doi 
necunoscuti care m-au „sfă
tuit" să mă culc la podea în 
cel de al doilea rund (!). Pe 
loc. am refuzat această pro
punere rușinoasă, care-mi a- 
sieura. totuși, o sumă fru
mușică. Dar. în drumul spre 
ring. managerul meu mi-a 
spus că. dacă voi cîstiga me
ciul. nu mai plecăm... vi’ 
din acel oraș. în fața unei 
asemenea alternative, am ce
dat. Tn a doua repriză, am 
simulat receptionarea unei 
lovituri puternice, rămînînd 
la podea. Astăzi, regret infi
nit gestul făcut, fapt pentru 
care m-am decis să renunț 
definitiv la activitatea pe 
ring 1“ ...

Declarațiile lui. Lion Veen, 
care urmează să fie și pro
bate. au stîrnit o vie reac
ție in sinul federației bel
giene de box. Aceasta a des
chis o anchetă în scopul elu
cidării tuturor fantelor. "Este 
evident că ne aflăm în fața, 
unei noi mese de adăunat 
„dosarului Urtain", prin care 
s.-ar iust.ifica si acuzațiile 
precedente aduse spaniolului, 
fost campion continental la 
categoria, grea. în legătură 
cu unele partide care au 
premers cuceririi titlului.

Sinceritatea, chiar tardivă, 
a lui Lion Veen este de ad
mirat. Fa. va contribui deci
siv. poate, la categorisirea 
exactă a. acestui atît de con
troversat boxer spaniol. Josă 
Maanuel Tbar Urtain, pentru 
care au curs rîuri de cer
neală. Ca si Primo Camera 
— cum s-a spus cîndva — 
Urtain a fost, probabil, un 
simplu „bluff*. Vom afla 
adevărul.

Cite alte obscure afaceri 
ale boxului profesionist, cu 
meciuri vîndute, nu vor ră- 
mine, însă, pentru totdeauna, 
ascunse ochilor justiției ?

activitatea
Veen 

hotărîrea,
î?i 
cu

Dorian SAVA

S. SAMARIAN

1st dill! Hid w OIH p m d

Campionatele internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale S.U.A. 
au continuat la Salisbury cu sfer
turile de finală. Jucătorul ?o’u- 
slovac Vladimir ZedniK l-a în
vins cu 7—6. 6—2 pe englezul Pe
ter Curtis, iar americanul Cliff 
Richey !-a eliminat cu 6—2, 6—2 
pe brazilianul Thomas Koch. Și 
tenismanul român Ilie Năstase a 
jucat ieri (cu americanul Tom 
Gorman), dar datorită diferenței 
de fus orar, pînă la închiderea 
ediției nu ne-a parvenit rezul
tatul.

PERFORMANȚE ATLETICE
• în concursul de atletism pe 

teren acoperit de la Riga, B. Sep- 
pard (S.U.A.) a sărit la înălțime 
2,14 m. El a fost urmat de sovie
ticul Plvtkov. Iurl Silovs a aler
gat 5,6 pe 50 m tar la femei, pe 
aceeași distanță Johns (S.U.A.) 
a ciștigat cu 6.2.
• La Houston (Texas) echipa 

universității din Wisconsin (Mark 
Wlesenreid, Charles Curtis, Char
les Baker și Don Vaudrey) a sta
bilit cea mal bună performanță 
mondială pe teren acoperit in 
proba de ștafetă 4x880 yarzl cu 
timpul de 7:19.8.

EUSEBIO LA MARSEILLE?
Trecîod prin Paris, după 

ciul cu Belgia, 
sebio a declarat 
că intenționează 
ceperea nouțul 
pique Marseille, 
fost însă dezmințită de un 
tător de cuvînt al Federației por
tugheze. potrivit căruia, 
tul Iui Eusebio cu Benfica expiră 
abia în 1972.

me- 
portughezul Eu- 
presei franceze, 
să joace la tn- 
sezon, la Olyrn- 
Declarația sa a 

pur-

contrac-

TURNEUL 
DE LA

DE TENIS 
LYON

în „sferturile" 
probei de dublu _
drul turneului internațional 
tenis pe teren acoperit de la Lyon, 
cuplul Mureșan (România) — Clif
ton (Anglia) a ciștigat prin ne- 
prezentare In fața perechii sue
deze Zahr — Johansson.

de finală 
bărbați din

ale 
ca
de

A FOST FIXATA DATA 
MECIULUI...

baschet dintre selecționat» 
și --------------- “
5

...de
italiei
ropel.
Din lotul _______ _______
fac parte Belov (U.R.S.S.), Jur
kiewicz (Polonia), Zedniak (Ce
hoslovacia) ș.a.

reprezentativa Eu- 
iunle, la Borna, 

selecționatei Europei

RECORDUL LUI ALEKSEEV 
LA TOTALUL CELOR 
3 PROBE NU VA FI 

OMOLOGAT
Secretarul general al Federației 

internaționale de haltere și cultu
rism, Oscare State, a declarat că 
recordul mondial doborît de Va
sili Alekseev la Paris (63o kg) nu 
va fi omologat, deoarece el a fost 
realizat tn afară de concurs. Ast
fel, actualul record al lumii la 
total este de 625 kg șl aparține 
aceluiași sportiv. In schimb, cele
lalte trei recorduri ale lumii rea
lizate la Paris sînt omologabile : 
222,5 kg la Împins, 177,5 kg (a 
patra Încercare), la smuls și 230 
kg la aruncat.

S-AU ÎNCHEIAT ÎNSCRIE- 
RILE LA C.M. DE TENIS 

DE MASA
Aseară «-au Încheiat Înscrierile 

la C.M. de tenis de masă 
Nagoya. La competiție și-au 
nunțat prezența sportivi 
de țări. Tragerea la sorți 
alcătuirea grupelor pe 
(masculin și feminin) va 
loc la 25 februarie.

ia
a-
40din 

pentru 
echipe 

avea
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