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EFICIENTA TURNEELOR ALTE SURPRIZE IN TURNEUL DE BASCHET DE LA GALAȚI:

RAPID-DINAMO 78-72FOTBALIȘTILOR

Și

/Continuare tn pag. q 4-a)

PUȚINI BOXERI DIN LOT
AU SATISFĂCUT

MANIFESTĂRI IN CINSTEA

ÎN AMERICA DE SUD

ÎN GALA DE LA BRAȘOV

sportul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

O dată cu sosirea echipei Ra
pid s-a încheiat prima deplasare 
în America de Sud a unor e- 
chipe de club românești. Dina
mo București și Rapid se în
scriu în istoria fotbalului nos
tru drept pioniere ale drumu
rilor lungi și costisitoare, din 
toate punctele de vedere. în 
țările însorite și calde, în care 
fotbalul este un basm. Dacă ne 
referim la Brazilia, sportul cu 
balonul rotund ajunge acolo 
una din rațiunile de a exista 
pentru milioane de oameni, o 
stare de fapt pe care nu o pu
tem înțelege de aici, de depar
te, și care, chiar la fața locului 
pare curioasă, neverosimilă, co
pleșitoare.

De fapt, brazilienii primesc 
echipele europene pe timpul 
vacanței lor de vară (în lunile 
ianuarie și februarie ale fie
cărui an) pentru întreținerea 
pregătirii echipelor proprii, căci 
în restul timpului, în campio
natul lor, pofta de fotbal este

un 
din

Niță 
devină

Tmărul 
toate 
cîștig

rapidist 
șansele să 

prețios al turneului 
Brazilia.

potolită de rivalitățile sportive 
dintre suporterii marilor clu
buri. La un joc F.C. Santos — 
Manchester United ar putea ve
ni 40—50 000 de spectatori, însă 
la un meci F. C. Santos — F.C. 
Corinthians stadionul Morumbi 
din Sao Paulo, de 140 000 de 
locuri, se poate umple pină la 
refuz.

Nu mai departe decît acum 
doi ani era de neconceput un 
turneu al unor echipe românești 
de club în Brazilia. Primele 
breșe s-au făcut de către lotu
rile reprezentativei de fotbal 
a României,, singurele acceptate 
de un impresar care risca re
cuperarea integrală a celor 
50 000 de dolari, deviz minim 
necesar pentru un turneu de 
8—10 jocuri al unei echipe eu
ropene. Ceea ce a facilitat ex
pedițiile echipelor Dinam0 și 
Rapid, din această iarnă, a fost 
buna propagandă făcută de fot
balul nostru în anul trecut do 
către echipa națională în tur
neul din Brazilia și comporta
rea satisfăcătoare a fotbaliști
lor români la Guadalajara, în 
cadrul turneului final al cam
pionatului mondial. Aceste re
comandări au dus la contrac
tarea echipelor Dinamo și Ra
pid pentru turneele Încheiate 
recent în Brazilia.

Bilanțul rezultatelor este la 
îndemîna oricui. Dinamo Bucu
rești a făcut față onorabil tur
neului, unele jocuri au fost 
chiar foarte apreciate, in timp 
ce Rapid n-a avut o compor
tare pe măsura creditului ce i 
s-a acordat. De altfel, nici nu 
se putea un mai bun 
comparație a valorii 
nale ce o au aceste 
mâții fruntașe ale

GALAȚI, 23 (prin telefon).. 
Aseară, în sala Constructorul 
din localitate, s-au consumat 
ultimele partide din cadrul 
primului turneu al turului 
trei din campionatul națio
nal masculin divizia A, care 
au fost în general echilibra
te și au furnizat și două sur
prize : Rapid—Dinamo 78—72 
și Farul—I.E.F.S. 69—60.

DINAMO — POLITEHNI
CA GALAȚI 93—63 (disputat 
luni seara). Studenții au in
trat pe teren hotărîți să re
alizeze un meci mare, dar 
adversarii lor au fost mai

buni din toate punctele de 
vedere. Intîlnirea s-a menți
nut echilibrată doar în pri
mele cinci minute, apoi Dia- 
conescu, excelent și în acest 
meci, a tras după el întrea
ga echipă, care a realizat fa
ze spectaculoase, mai ales 
cînd Chivulescu, Haneș și 
Vizner au creat contraatacuri. 
O . remarcă specială pentru 
Cernea care, ceva mai calm 

lăsînd pe arbitri să con-
Paul IOVAN 
T SIRIOPOL 

coresp. principal

Aurel

Foto ! ESTADO DO PARANA

TURNEELE FEMININE
Șl RESTANȚELE

DIVIZIEI A LA VOLEI
Joi de la ora 9 începe, în 

sala Floreasca, primul tur
neu feminin de 4 zile în di
vizia A de volei. Cele 12 di
vizionare susțin etapele 
15, 16, 17 și 18, conform pro
gramului întocmit la începu
tul sezonului. Următorul 
turneu de 4 zile (etapele 19, 
20, 21 și 22), cu care se în
cheie campionatul feminin, 
este programat la Constan
ța între 4 și 7. martie. De 
asemenea, tot la Constanța, 
în ziua de 3 martie, se vor 
disputa meciurile restante 
C.S.M. Sibiu — Penicilina 
Iași și Farul — Universita- 
tatea Cluj.

criteriu da 
internațio- 
două for- 
fotbalului

NEAGU
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BRAȘOV, 23 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). în cea 
de a doua reuniune publică a lo
tului național de box, desfășurată 
în sala Tractorul în compania u- 
nei selecționate locale, s-a făcut 
risipă de energie dar, din pă
cate, dorința firească a selec- 
ționabililor de a se comporta la 
nivelul așteptat nu a fost satis
făcută. Lipsa pregătirii specifice 
corespunzătoare și-a spus cu- 
vîntul și în această reuniune. în 
plus, brașovenii, bine pregătiți și 
deciși să-și vîndă scump pielea, 
au servit o replică hotărîtă și cu
rajoasă. Ca și în prima reuniune, 
disputată la Galați, oaspeții au 
cedat în cîteva partide : I.’'Lunga 
a pierdut în fața lui Fr. Mol
nar, C. Stanef a fost declarat în
vins în fața lui C. Bumb (deși 
o decizie de meci nul reflecta

mai fidel realitatea), H. Stump 
a terminat la egalitate, după o 
luptă confuză, partida cu I. Pe- 
trea, iar P. Cîmpeanu a pierdut 
lamentabil în fața unui tînăr de 
20 de ani, I. Chifu.

Celelalte rezultate (primii sînt 
reprezentanți ai lotului) : A. Mi
hai b.p. V. Budulici, C. Gruiescu 
b.p. (neconvingător) C. Stănescu, ( 
C. Pometcu b.ab. III I. Pache, 
P. Nedelcea b.p. N. Toma, Gh. 
Ciochină, în cea mai bună formă, 
detașat de colegii săi de lot, b.p. 
I. Slmuleac, V. Silberman b. 
R.S.C. repr. II N. Streașină, Gh. 
Ene b.p. I. Trașcă, T. Nicolae 
b.ab. I K. Racz, I. Alexe b.p. 
M. Văcariu.

In numărul de mîine, vom re
veni cu amănunte.

Mihai TRANCA

SEMICENTENARlfEUI TELEFERICUL
DIN SINAIA

în vizită la echipa națională de juniori

SE APROPIE ORA U.E.F.A
„Dosarul " Helvei—închis 
pentru cîteva luni

& Bucaru speră să nu 
primească nici un gol!

® în Peru și Brazilia, Sandu 
Gabriel s-a îngrășat
cu 4 kg!

Azi, in dr. Staicovici, 
lotul intilnește pe Olim
pia și Dunărea Giurgiu

...Știam că lotul lărgit de 
juniori trebuie să numere 24 
de „convocați", dar socoteala 
mea, repetată, nu putea da 
greș! 21 de... treninguri a- 
lergau — pe unul din tere
nurile de zgură de la „23 
August" — strîngîndu-se sau 
împrăștiindu-se în jurlil a doi 
„poli" : antrenorii Constantin 
Ardeleanu și Vasile Zavoda.

Am numărat încă o dată, 
și rezultatul — 21 de jucă
tori — ax fost același.

LIPSEAU — aveam s-o aflu 
cîteva minute mai tîrziu — 
HELVEI, COJOCARU și VA
SILIU.

★
în timp ce băieții se încăl

zeau — „urmează un scurt 
joc la două porți și 1 500 me
tri de alergare", mi-a șoptit 
Vasile Zavocla —, iar mingile 
■așteptau parcă resemnată la 
centrul terenului, am sdcoțit

SIMULTANUL 
CARPAȚILOR

si-Participanții la marele 
multan de iarnă al Carpa- 
ților, organizat de F.R.T.A. 
în cinstea aniversării a 50 
de ani de la crearea Parti
dului, se află acum, în mare 
parte, în munți, pe traseele 
atribuite.

în cursul zilei de duminică, 
alpîniștii de la I.P.G.G. — 
București (ing. M. Săndu- 
lescu, ing. N. Tătulescu, prof. 
Gh. Peteu 
Petcu, 
gescu) 
siunea 
nenții 
șani (D., Bîrlida,

care și cele din campionatul 
județean, cărora li s-a acor
dat un handicap de două 
goluri.

Primele rezultate înregis
trate: Olimpia —C.F.R. Arad 
3—2 ; U.T.A. (tineret) — 
Vagonul 3—2. (prof, metodist 
S. Barbu).

A INTRAT ÎN
FUNCȚIUNEa

STNNICOLAUL MARE

și studenții V.
L. Popper, C. Geor- 
s-au angajat în ascen- 
Parîngului. Compo- 
echipei C.F.R. Petro-

Gh. Vră- 
jitoru și' M. Boda) au trecut 
luni prîn București, de unde 
s-au îndreptat spre 
Ei' vor parcurge 
Meridionali (pînă 
sula ne).

Sinaia.
Carpații 

Ja Her-

LUPENI

Sala de sport din Lupeni 
a găzduit un turneu de volei 
organizat de Consiliul muni
cipal al sindicatelor în cin
stea semicentenarului parti
dului și dotat cu „Cupa de 
iarnă".

Au participat șapte echipe 
masculine din Valea Jiului, 
impunîndu-se jucătorii Ști
inței Petroșani, care au cîș- 
tigat toate întîlnirile și și-au 
adjudecat trofeul. Pe locu
rile . următoare : Minerul— 
Lupeni, Energia — Paroșeni. 
(Șt. Băloi — corespj.

162 concurenți a reunit la 
starturile diferitelor probe, 
crosul organizat la Sînnico- 
laul Mare (jud. Timiș), în 
cinstea semicentenarului par
tidului. Cîștigători au fost:

Cat. copii — băieți: M. 
Szanto ; fete : Maria Ardelea
nu; cat. juniori III — băieți• 
M. Radu; fete : Emilia Șuș- 
treanu ; cat. juniori II — 
băieți: M. Penga; fete: Ma
riana Drăgrtji ; cat. juniori I 
— băieți: Gh. Ivașcu ; fete: 
Georgeta Drăgari. (prof. O. 
Gligorovici).

I

Turiștii grăbiți pot ajunge, 
acum, din Sinaia la Cota 
1400 în numai opt minute. 
■Aceasta este performanța no
ului teleferic cu cabine inau
gurat, duminică, într-un ca- 
'dru festiv. Noua linie de te
leferic este deservită de două 
cabine cu cite 36 locuri pu
țind transporta într-un singur 
sens cca. 350 persoane pe oră. 
Stațiile de plecare (lingă Ca
sa Pionierilor) și de sosire 
(lingă hotel „Alpin"), sînt in
stalate în clădiri moderne cu 
săli de așteptare confortabi
le, baruri etc. Curînd se va 
da în exploatare și tronsonul 
Cota 1400 — Vîrful Furnica 
al noului teleferic.

I. POPESCU 
Foto: N. DRAGOȘ

I SENTIMENTUL STATORNICIEII
I

ARAD
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16 martie echipa națională ia

• Pregătiri febrile pentru

lămuritoare o discuție-fulger 
cu noul medic al lotului, dr. 
Marcel Georgescu,

— Spuneți-mi, vă rog, de 
ce numai 21 de jucători ? Ce 
s-a întîmplat cu ceilalți ?

— Cojocaru și Vasiliu n-au 
venit, iar Helvei acuză du
reri mai vechi la genunchiul 
drept. După-amiază, vom 
cere avizul traumatologului, 
dar cred că sînt puține șan
se să-și continue pregătirile !

Spre seară, mult discutatul 
„caz" Helvei — jucător de 
real talent, veșnic inutiliza
bil din cauza accidentelor — 
și-a găsit un nedorit dezno- 
dămînt : dr. Vasile Iliescu, 
de Ia Centrul de Medicină 
sportivă, i-a diagnosticat SE
CHELE POST ENTORSĂ LA 
GENUNCHIUL DREPT ș 
probabil LEZIUNI ALE ME 
NISCULUI, declarîudu-1 in

disponibil pe timp de două 
luni.

Din nefericire, doctorul 
Georgescu nu se înșelase...

Ovidiu IOANIȚOAIA

In vederea pregătirii echi
pelor divizionare din jude
țul Arad, comisia de fotbal 
a C.J.E.F.S. a organizat o 
competiție dotată cu „Cupa 
Semicentenarului", Ia care 
participă 6 formații, printre

I
n aceste zile, pe crestele Gairpaților, țancurile 
cu muchii ascunse sub vata efemeră a. omătului, 
pădurile vibrîhd patetic sub arcușul yîniului, au 
simțit apropierea omului. Jn lumea înălțimilor pe 
care multi dintre noi se-ncumetă să le atingă doar 
în miez ae vară, au răsunai — zilele acestea — 

glasuri, au rămas urme de bocanci otv dîre de schiuri. Din 
Gutinul care păstrează amintirea lui Pirktea Viteazul, pîna la 
Dunăre, în apropierea giganticului zid >de beton al eoni; 
plexului hidroenergetic, de pe culmea domoală a muntelui 
Găina care devine pitoresc „Tîrg de fete" fatr-cf duminica 
de iulie si pînă la potcoava de Navă încremenită a Lau- 
manului, pretutindeni, alpîniștii au străbătut culmile șuia 
prezenței lor, de-a lungul cununii de piatră e țârii, o 
admirabilă semnificație -. efortul lor _— care , n-a fost 
de loc mic și pe care l-t»- fi dorit, sincer, mai mare — 
s-a contopit într-un amplu omagiu adus Partidului la cea 
de a 50-a aniversare de la crearea sa.

Acești sportivi, obișnuiți cu liniștea desâvîrșită a îrlpl- 
țimilor, deprinși so-și concentreze atenția asupra gestu
rilor — sigure, măsurate, precis» — prin care stăpînesc 
stînca în timpul escaladelor, au ținut să salute gloriosul 
semicentenar prirrtr-un gest simplu dar făptuit la tem
peratura înaltă a entuziasmului general pentru că el 
s-a repetat, ca un ecou, din culme în culme, de-a lun
gul întregului lanț al Carpaților noștri.

Priviți chipurile aipiniștilor cînd vor reveni de pe 
creștetul coloșilor de piatră ! Veți vedea pe ele urmele 
torentului arzător al razelor de soare, ale vîntului care 
taie răsuflarea, ale frigului mușcător. Dar, în același 
timp, veți putea citi în ochii lor credință nestrămutată 
în frumusețile acestei țări și în cei ce le sporesc fru
musețile. Ei coboară, de acolo, cu sentimentul durabi
lității, al ’ statorniciei.

I
*.I

Pe marginea conferinței C. J. E. F. S. Harghita

EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL
ACTIVITATE DE INTERES GENERAL Start! Printre cei care se vor lansa cu toată forța în noul 

sezon se află și talentatul fondist Constantin Grigore „Cursa Păcii'1

Ar fi nevoie de un spațiu 
prea mare pentru a putea zu
grăvi realitățile complexe ale 
sportului harghitean, -amplu a- 
nalizaie, într-un spirit realist 
și deschis, în darea de seamă 
prezentată conferinței de Ion 
Ferenczi, președintele C.J.E.F.S. 
Lucrul nu este posibil și de 
aceea am notat cîteva din as
pectele principale :

— Mișcarea sportivă harghi- 
teană a primit cel mai frumos 
cadou din partea conducerii de 
partid și de stat, prin intrarea 
parțială (deocamdată) in ex
ploatare a patinoarului artifi
cial din Miercurea Ciuc, denu
mit Palatul de gheață. S-a îm
plinit, astfel, o veche și arză
toare dorință a populației a- 
cestui oraș.

— 39 de asociații sportive sin
dicale, 115 școlare și 51 sătești 
se ocupă de organizarea și 
conducerea activității sportive 
de masă. Numai în mediul șco
lar peste 30 000 de elevi cunosc 
binefacerile sportului și au in- 

.ceput să guste și din emoțiile 
întrecerilor.

— Gimnastica de dimineață, 
practicată inițial la școala pro
fesională din Toplița și liceele 
din Miercurea Ciuc și Gheor- 
ghieni, a fost generalizată în 
toate căminele și internatele 
județene.

— Trofeul „A.B.C.-ul hoche
iului” a fost introdus chiar pen
tru elevii claselor I—IV din 
școlile generale.

— Baza materială este în 
continuă dezvoltare. Nu există

comună sau unitate școlară fără 
bază sporită proprie : 147 tere
nuri de sport. 7 terenuri de ho
chei iluminate, 8 trambuline- 
școaiă și de performanță, bazine 
cu apă termală la Toplița, com
plexe sportive școlare la 
Miercurea Ciuc, Gheorghieni, 
Ditrău, popicării la Gălăuțaș, 
Toplița și Borsec, baze simple 
amenajate cu fonduri și mij
loace proprii la Bălan, Sîntim- 
bru, Dănești, Cîrța, Lăzarea.

— 223 de instructori sportivi 
voluntari, 135 de arbitri, 15 an
trenori, 63 de profesori de e-

Mihai B1RA

CU RUTIERII, ÎNAINTEA

STARTULUI ÎN NOUL SEZON
Rutierii și-au luat „rămas 

bun" de la iarnă. Orice sur
prize le va rezerva de acum 
încolo anotimpul alb, ei sînt 
hotărîți să-și desfășoare acti
vitatea pe șosele. Startul în 
noul sezon il vor lua dumi
nică dimineața, pe clasica va
riantă Buftea, cu o întrecere 
programată de-a lungul a 80 
km, la care și-au anunțat 
participarea toți membrii lo
turilor naționale, precum și

o serie de rutieri de la clu
burile bucureștene. și provin
ciale.

Așadar, start în activitatea 
competițională a rutierilor.

CE ÎNTRECERI PROGRA
MEAZĂ PRIMA PARTE A 
NOULUI SEZON ? tn primul 
rînd, o suită de concursuri de 
adaptare la ritmul compel!-, 
țional ; joia — întrecere pe 
circuit (40—60 km), duminica 
— alergare pe șosea (80—120

km).
care
„Cursei Păcii'
Berlin — Praga), programată 
la începutul lunii mai. sezo
nul întrecerilor internaționa
le începe foarte curînd. La 
16 martie, reprezentativa Ro
mâniei se va prezenta la 
startul „Turului Algeriei", 
competiție de lung kilome
traj care programează 13 e- 
tape șj reunește un pluton

Pentru lotul național 
se pregătește în vederea 

“ "1“ (Varșovia —

valoros de rutieri europeni și 
africani. In același timp si 
rutierii ceilalți, membri ai lo
tului național, vor participa 
la cîteva concursuri în Bul
garia, programate între 27 
martie și 4 aprilie, țn aceas
tă perioadă, programul con
cursurilor bisăptâinînale ră- 
mîne, firesc, valabil pentru 
alergătorii din afara loturi
lor.

LUNA APRILIE ESTE A 
ÎNTRECERILOR DE SELEC
ȚIE. în „Cupa Steaua" (7—9) 
și „Cupa F. R. Ciclism" 
(11—14) va fi definitivat — 
în funcție de performanțele 
și forma sportivă a selecțio- 
nabililor — lotul pentru 
„Cursa Păcii", și se va cris
taliza în bună parte nucleul 
pentru formarea cvartetului 
în proba olimpică de 100 km 
contratimp, pe echipe.

„CUPA ELIBERĂRII" 
(Roma, 25 aprilie) și compe
tiția internațională „Cupa Me
talul" (2—3 mai) vor, com
pleta pregătirea și vor da 
formă -definitivă echipei care 
la 4 mai va pleca la Var
șovia.

Hristache NAUM

(Conttri'm'e tn pag, a la 
la rubrică}
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PUNCT FINAL IN

’ dentele 
atletice

.acoperit 
chemat

„kle anul trecut, au titlul de 
/campionate) participarea la 
întrecerile de la Sofia nu va 
mai fi restrînsă la cei mai 
buni 20 de atleți europeni, la 
fiecare probă, ca în sezonul 
precedent ci va fi utilizat a- 
celași sistem de la „europe
nele" în aer liber, adică al 
haremurilor. Așa cum am mai 
anunțat, aceste performanțe 
se cer a fi realizate chiar în 
sezonul actual de competiții 
indoor. Iată de ce apropia
tele întreceri din cadrul con
cursului internațional al Ro
mâniei („Cupa de cristal") 
capătă o semnificație în plus. 
Si aceasta nu numai pentru 
atleții români, ci și pentru li
nii dintre oaspeți. Șl unii și 
ceilalți vor avea acum pri
lejul să obțină acele perfor
manțe care să le dea drep
tul să evolueze sub cupola 
sălii Festivalna din 
■Bulgariei.

Federația sovietică 
tism a 
atleților care vor

(sîmbătă 
București. între aceștia se 
află cîțiva performeri 
marcă : Evgheni Danoviko —

Spre deosebire de precc- 
ediții ale competiției 
continentale pe teren 
(fie că acestea s-au 
jocuri sau, începînd

capitala

de atle- 
numele 

concură 
și duminică

comunicat
la

de

PREGĂTIRILE PENTRU „EUROPENE"
sărifftt cu prăjina, de 5,20 m, 
Alexandr Boiko — 16,10 m 
la triplu, Alexandr Dennis — 
6,5 pe 50 mg, ș.a.

La întrecerile acestor in
ternaționale și-au anunțat 
participarea și doi atleți ita
lieni. Este vorba de săritorii 
cu prăjina Righi și Mariani.

în vederea acestui eveni
ment, bineînțeles, atleții ro
mâni au făcut pregătiri spe
ciale, ceea ce ne face să ere-

dem intr-o comportare bună 
și în posibilitatea obținerii 
unor cifre de valoare care să 
le îngăduie abordarea cu 
succes a viitoarelor întreceri 
continentale din 13 și 14 mar
tie. Intre aceștia și campioa
na olimpică Viorica Vis«opo- 
leanu, care așteaptă totuși 
decizia medicului, după ac
cidentul pe care l-a suferit 
recent în R. F. a Germaniei.

SELECȚIE PENTRU CROSUL BALCANIC

CONCURSUL „CUTEZĂTORILOR4*
în organizarea clubului 

tezătorii“ a avut loc un reușii 
concurs de scrimă rezervat ce-j 
lor mai mici floretiști, băieți 
și fete. Iată clasamentele fi* 
nale. Fete • 1. Adriana Băcio- 

Elena
3.

Lucia Stoica (Steaua) 3 v. ;
Ioana Bîcă (Progr.) 2 v.

4 OPÎNIÎ DESPRE DIVIZIA B

iu (S.S.l) 4 v.d.b.j,. 2. 
Dragotă (Progr.) 4 v.d.b., ;

POST-SCRIPTUM
LA SPORT TOTO

_______ ___ . .. .
Ioana Bîcă (Progr.) 2 v. î 5. 
Roxana Cochirleanu (Steaua) 1 
v, J 6. Violeta Preduț (Steaua) 
1 v. Băieți : 1. N. Marinescu 
(S.S. 1) 5 v. ; 2. E. Roșu (CPMB) 
4 v. ; 3. Al. Moga (Progr.) 3 v. ; 
4. Em. Nuță (CPMB) 2 v. ; 5. L. 
Drăghici (Cutez.) 1 v. ; 6. M. 
Chiriță (Cutez.) 0 v.

La concurs au luat parte 36 
de trăgători. Primilor clasați li 
s-au decernat diplome și pre
mii. Organizarea concursului 
reprezintă o inițiativă frumoasă 
care poate fi repetată.

In legătură cu prima eta
pă a campionatului diviziei 
B care s-a desfășurat zilele 
acestea 
semnat 
pe-am permis să adăugăm 
tina proprie referitoare la 
derbyul etapei.

D. TEPȘAN, secretar ge
neral al F.R. Scrimă I „Evo
luția trăgătorilor s-a situat, 
în general, la un nivel me
diu. Aștepăm să-i vedem în 
progres la următoarele eta- 
pe .

s-a desfășurat zilele 
la Ploiești am con
trei opinii la care

Anul acesta disputele tra
diționalului Cros balcanic vor 
fi organizate în Bulgaria și 
anume în localitatea Sliven. 
De fapt, acest oraș este cel 
mai puternic centru de aler
gări al bulgarilor. De aici 
s-a ridicat o pleiadă de 
atleți renumiți, în frunte cu 
campionul european la 3000 
m obstacole, Mihail Jelev. 
Organizatorii au luat toate 
măsurile pentru ca alergă
rile din cadrul celor cinci 
probe să se desfășoare în 
cele mai bune condițiuni. Cel 
mai important amănunt este 
acela că pe întregul traseu, 
pe teren variat, a fost așe
zat un strat de zfjură bine 
bătătorit! Din acest motiv, 
Federația noastră a decis ca 
selecția atleților români să

nu se mai facă în București, 
așa cum era propus inițial, 
ci ' pe hipodromul cu zgură 
din Ploiești. La startul dife
ritelor probe de duminică 
vor fi prezenți între alții ; 
Nicolae Mustață, Ilie Cioca. 
Ion Rusnac — seniori, Ellsa
beta Baciu, Natalia Andrei, 
Maria Linca. Rafira Fița — 
senioare, Petre Lupan, Cornel 
Dima, Vasile Migliiu, Dumi
tru Nicolae — tineret, Florea 
Șandru. Andrei Dincscu, 
Gheorghe Ghipu — juniori 
și Liliana Leau, Cornelia Ho
lub, Elena Sălăjean — ju
nioare.

Distanțele de alergare sînt: 
10 000 m — seniori, 6 000 m 
— tineret, 4 000 m juniori, 
2 000 m — senioare, 1 000 m 
junioare.

Considerînd că datele ob
ținute despre turneul inter
național de sabie „Sport-Toto 
de la Plovdiv au fost insu
ficiente, am solicitat condu
cătorului lotului, prof. L, Gli- 
,șcă, amănunte suplimentare. 
Iată ce am mai aflat ;

„Inadvertențele de arbitraj 
au influențat rezultatele. 
Decj nu-1 putem jude
ca pe scrimerii noștri exclu
siv prin prisma locurilor o- 
cupate. Mocanii, eliminat în 
turul II, a tras bine, totuși, 
.pentru debutul său peste ho
tare. Pop și Marin au înce
put mai slab dar au tras ex
celent în semifinale. Marin a 
și terminat competiția prin
tre finaliștl (locul VI). La 
proba pe echipe trebuie să a- 
daug un rezultat : România— 
Italia 9—2 (în semifinale). E- 
lementul nostru de bază a 
fost H. Bădescu".

Prof. D. APOSTOL, d; 
torul concursului» „tnlil - 
rile s-au desfășurat dvm - 
că în condiții nesatishi. 
toare din lipsa spațiu1:;'. 
C.J.E.F.S.—Prahova ar i 
trebuit să ne prevină </'•< 
timp ca să mutăm concursul 
la București".

Șt. CSIPLER, antrenor la 
Olimpia Satu Mare: „Am 
cunoscut o deosebită satis
facție în această etapă. Mi-a 
oferit-o 
Marcelei 
doar 14 
mari de

TITULATURA DE DERBY 
al etapei inaugurale se cu
vine, credem, întîlnirii Poli
tehnica Timișoara—Politeh
nica Iași (floretă masculin). 
Ieșenii au condus cu 6—1, dar 
au pierdut cu 10—6. O ade
vărată „lovitură de teatru" 
care i-a situat pe timișoreni 
în postura de lideri. (S. B.)

TRANSFERĂRI
Aproape 30 de transferări 

s-au efectuat la acest’ început 
de an în „mica lume“ a scri
mei noastre. Iată-le' pe cele 
mai importante: Ana și Nina 
Halchin — de la Farul Con
stanța la Universitatea Bucu
rești; I. Sepeși — de lâ Stea
ua la Olimpia Sa tu Mare; 
N. Istrate de la Steaua la

I.E.F.S. : E. Makkai de la Po
litehnica Iași la C.S.M. Cluj; 
A. Cioară de La I.E.F.S. la 
Crișul Oradea; Ellsabeta 
Doară de la Șc. sportivă nr. 1 
Buc. la Universitatea. Buc.; 
M. Lupuțiu de la Victoria 
Cărei la Universitatea Bucu
rești.

I!

buna comportare fi 
Moldovan care are 

ani și perspective 
afirmare".

LICEUL SPORTIV" DIN ORADEA

INTRE REALITATI Șl CERINȚE

TRIUNGHIULAR INTERNAȚIONAL 
ÎN CAPITALA

INTENSĂ ACTIVITATE LA SFÎRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI
POIANA BRASOV 

GĂZDUIEȘTE 
PRIMELE CAMPIONATE 

NAȚIONALE
Cobortnd alte cîteva sute de 

metri, iarna permite, în sfîrșit, 
schiorilor să-și intensifice activi
tatea și chiar să dispute primele 
■campionate naționale. începutul 
iva aparține ultimelor zile din fe
bruarie în care, pe pîrtiile de la 
Poiana Brașov va începe com
petiția, la probele de fond (pen
tru seniori și tineret) și la cele 
de sărituri pe trambulina mijlo
cie.

Programul întrecerilor este ur
mătorul :

Vineri 26: 30 km seniori și 10 
km senioare ;

sîmbătă 27 : campionatele na
ționale de sărituri, seniori ;

duminică 28 : 15 km seniori și 
tineret și 5 km senioare ;

— campionatele naționale de să
rituri juniori.

Dacă pînă la data concursului 
nu va mal ninge, probele de fond 
se vor disputa în Poiana Ruia 
unde există trasată o pîrtie d<* 
5 km. După cum se poate ob
serva, lipsesc din program pro
bele de ștafetă. Ele se vor dis-

pută ta 12—14 martie. în paralel 
cu campionatele de Nation șl 
campionatele juniorilor.

întrecerile săritorilor vor 
loc pe trambulina mijlocie 
Poiana, urmînd ca al 2-lea 
pionat (pe trambulina de 
să fie reprogramat Șj să se 
șoare la Borșa, tn prima 
tate a lunii martie.

avea 
din 

cam* 
90 m) 
desfă- 
jumă-

JU-CONCURS PENTRU 
NIORI PE POSTĂVARUL

In completarea programului de 
la Poiana Brașov, simbătă și du
minică se va disputa pe pîrtiile 
de pe Postăvarul un concurs re
zervat juniorilor și junioarelor, 
tn program figurează un slalom 
uriaș și un slalom special.

„CUPA ORAȘULUI SINA
IA" TN BUCEGI

In Capitală s-a desfășurat 
un concurs internațional de 
gimnastică modernă, la care 
au participat formații de club 
din Cehoslovacia, Polonia și 
România. In întrecerea pe e- 
chipe, prima s-a clasat Slo
van Fraga. cu 113,95 p, ur
mată de Politehnica Bucu
rești 111,95 p și Start Gdynia 
109,35 p. Iată primele clasate 
la individual compus : Jana

Vonaskova (Slovan) 29,10, Ma- 
rilena Pegulescu (Politehnica) 
28,80, Irena Stankova (Slo
van) 28.45. Primele clasate 
pe aparate : cerc — Vonas
kova 9,60, minge — Vonas
kova 9,80, coardă — Pegu
lescu 9,75

Ne aflăm la Liceul nr. 4 din 
Oradea, care cuprinde și o secție 
cu program de educație fizică. 
Discutăm despre sport, despre 
perspectivele apariției unei pleia
de de gimnaști și gimnaste care 
să continue în orașul Oradea și în 
județul Bihor o recunoscută tra
diție în această disciplină olim
pică. -

Oamenii cu care purtăm dis
cuția, toți profesori de speciali
tate, unii dintre ei pedagogi și 
dascăli cu o îndelungată experien
ță, cum este cazul lui Emeric Reti, 
își manifestă deschis neîncrede
rea.

Ce am putut desprinde din 
acest dialog ?

în primul rînd. un viciu de 
fond : este o aberație să începi 
munca de pregătire a unor viitori 
gimnaști de performanță cu elevi 
care au împlinit vîrsta de 11 ani. 
La această vîrstă, copiii dintr-a 
V-a nu mai prezintă nici un fel

.

B o x

PUGILIȘTII DINAMOVIȘTI
W 5%

'»•

alpini, inclusiv loturile 
de seniori șl juniori 
pregătire pentru cam- 
balcanlce, vor începe 
(slalom uriaș și slalom 

" . ........... de

S-A ÎNCHEIAT 
„CUPA U.A.S.R."

PREDEAL, 23 (prin telefon). 
A treia ediție a concursului 
de schi dotat cu „Cupa 
U.A.S.R.", s-a bucurat de o 
bună organizare și a prilejuit 
întreceri interesante, disputate 
pe o zăpadă proaspătă care a 
pus concurenților serioase 
probleme de ceruire. Cursele 
alpine au avut loc pe Clăbu- 
cet. iar cele de fond în Valea 
Poliștoacei. Rezultate :

SLALOM URIAȘ băieți — 
„Memorial Mircea Munteanu" 
—: 1. St. Bortnik (Brașov) 
49,4; 2—3. A. Lungu (Timi
șoara) și C. Gorea (Iași) 49,7; 
fete: 1. Mariana Andreeseu 
(Brașov) 32,9; 2. Edda Streit- 
fert (București) 35,7; 3. Dana 
Vasilache (Iași) 36,1; SLALOM 
SPECIAL băieți: 1. N. Ma- 
lanca (Iași) 71,1; 2. St. Bort
nik 72,5; 3. C. Gorea 74,5 ; 
fete: 1. Mariana Andreeseu 
65.6; 2. Ada Braun (Brașov) 
73,6 ; 3. Edda Streitfert 77,2 ; 
FOND 5 km băieți: 1. D. 
Chițu (Brașov) 20 : 19 ; 2. V. 
Moraru (Iași) 22 : 34 ; 3. D. 
Manta (Iași) 22:49; 3 km fete: 
1. Dana Vasilache 13 : 40 ; 2. 
Edda Streitfert 16:00; 3. Mio- 
rica Călbureanu (Brașov) 17:26.

Seniorii 
naționale 
aflate în 
pionatele 
concursul 
special) care va fi găzduit 
pîrtiile de la Vîrful cu Dor. Con
cursul are loc sîmbătă și dumi
nică șl va fi dotat cu „Cupa Ora
șului Sinaia". Dată de disputare 
a fost schimbată pentru a se 
putea face o ultimă verificare 
schiorilor selecționați pentru Bal
caniadă. Menționăm că lotul de 
Juniori va participa la concurs 
tocmai pentru o mai bună pre
gătire. alături ele seniori, ceea ce 
— fără. îndoială — va face mai . 
interesantă întrecerea șț ne va 
oferi posibilitatea unei compara
ții directe.

ASTĂ SEARĂ LA BRĂILA
Astă-seară la Brăila, în ca
drul unei reuniuni pugilisti
ce, va avea loc proiectatul 
meci dintre Calistrat Cuțov 
și Costel Gutui, meci contînd 
pentru clasamentul catego
riei. In cadrul aceleiași gale, 
boxerii localnici vor înfrunta 
cîțiva reprezentanți ai clu
bului Dinamo București, prin
tre care Ștefan Boboc, Tudor 
Chtrilă, Nicolae Cordoș, Eu
gen Gorea. Marin Constanți- 
nescu și alții.

A FOST STABILITĂ COMPONENTĂ LOTURILOR REPREZENTATIVE
DE CĂLĂRIE 51 PENTATLON MODERN

Ședința Comitetului F. R. C. P. M.

A»,

£■

- ■

1

CAMPIONATUL NATIONAL

Ieri a avut loc ședința Co
mitetului Federației române 
de călărie și pentatlon mo
dern, care a analizat activita
tea desfășurată în perioada 
februarie 1970—ianuarie 1971. 
De asemenea, a fost aprobat 
planul de măsuri care pre
vede sarcinile principale pe 
anul în curs pentru ridicarea 
nivelului de pregătire în ca
drul cluburilor și loturilor 
naționale. A fost stabilită, cu 
această ocazie, componenta 
loturilor reprezentative : CA- 
LARIE obstacole : Cornel IIin, 
Dumitru Velea. Aurelian 
Stoica, Dan Mihăilescu, Ale
xandru Bozan, Oscâr Recer. 
Andrei Costea, Anghel Io
nescu, Cornel Cormanenc-u ; 
antrenori: Petre
Gheorghe Antohi 
Nicolae Gheorghe,
Burtea, Gheorghe Popescu, 
Irina Cîocmata, Dania Po
pescu, Nicolae Vlad, Victor 
Conțiu, Rodica Uîfalvi, Gio- 
conda Pînzarti, Iuliu Orha 
(juniori) : dresaj : Nicolae Mi- 
halcea, Iosif Molnar. Dumitru 
Velicu, Adolf Frdlich, Eugen 
Gotan, Sorin Bădnlesca : an
trenori • Gheorghe Andrei, 
Nicolae Mihalcea; proba 
completă: Constantin Vlad, 
Oscar Recer, Gheorghe Moi- 
seanu, Eugen Ionescu Andrei 
Kadar, Enache Boiangiu, Ale
xandru Bozan, Harald Miiller, 
Dumitru Roșea, Andrei Cos
tea. Ion Popa, Anghel lones- 
cu ; antrenori: Petre Andre-

Roșea,
(seniori), 

Marius

>

$

Virgil Bărbuceanu;
Marian

AL COPIILOR
Aminat pînă acum din cauza 

lipsei de zăpadă, campionatul na
țional al copiilor, la probele de 
fond, se va disputa duminică în 
organizarea comisiei de schi a 
C.J.E.F.S. Maramureș. Locul fixat 
inițial — orașul Baia Sprie — ne
oferind nici la această dată ză
padă suficientă, organizatorii au 
holărît ca întrecerile celor mai 
mici fondlști să aibă loc pe polo
nele din jurul cabanelor „Izvoa
re", situate sub muntele Igniș, la 
aproape 1 000 m altitudine și la 
cea 30 km de Baia Mare. La în
treceri vor participa reprezenta
tivele județelor în care se prac
tică schiul și în care s-au orga
nizat fazele premergătoare ale 
acestei populare întreceri.

ianu, 
pentatlon 
Cosmescu, 
Constantin 
Covaci, Alexandru Nagy Flo
rin Mureșan, Constantin Că
lina, Ivan Bănet, 
Ralick, Gheorghe 
antrenori: Gheorghe Tomiuc, 
Ion Bîrloiu, Ion Tripșa, Ște
fan Ionescu. Ștefan Slăvescu, 
Nicolae Marinescu.

în cadrul plenarei au fost 
adoptate și unele măsuri or
ganizatorice. Tovarășul gene
ral locotenent Petre Constan- 
tinescu, președinte al 
F.R.C.P.M., a solicitat elibe
rarea din funcție, cerere care 
i-a fost satisfăcută. In func
ția de președinte a fost ales 
tov. general maior VICTOR 
STĂNCULESCU. Din biroul 
federal mai fac parte:1 Leo
nida Ionescu. Ion Apahideanu. 
(vicepreședinte), Dumitru Ne- 
delea (secretar general al fe
derației), Radu Ștefănescu, 
Anghel Teodorescu, Ion Bădi- 
țoiu, Alexandru Purcherea, 
Ion Mureșanu, Ion Bîrloiu, 
Dumitru Dumitrescu. Augus
tin Cenan, Sergiu Nicolaescu 
(membri).

modern :
Dumitru Spîrlea,

Zamfir, Albert

Gheorghe 
Dumitru ;

■

-

(Urmare din pag. I)

Ciclismul românesc com
bate — în sezonul compeli- 
țional 1971 — pe două fron
turi : a) formarea «nul pu
ternic team în proba de 100 
km contratimp pe echipe și 
realizarea normei de timp 
(2H09) pentru intrarea în ve
derile selecționerilor echipei 
olimpice a României (Balca
niada de la Solia va fi tes
tul hotărîtor) și b) obținerea 
unor rezultate valoroase 
marile întreceri 
„Cursa Păcii", 
viei", „Turul 
de F Avenir" 
ială, ambele 
dificile. îndeosebi primul. Dat 
fiind că experiența reușită a 
anilor ’63—64 nu a fost con
tinuată, refacerea unei echi
pe de contratimp (care pre
supune alergători de gabarit 
aproximativ asemănător, de 
forțe egale — la un nivel 
foarte ridicat, sincronizare 
perfectă ș.a.m.d.) este o ac
țiune temerară. Veștile primi
te pînă acum pledează în fa 
voarea reușitei. Antrenorul 
Nicolae Voicu și colegul său 
Șt fan Lemândroiu se decla
ră mulțumiți de rîvna elevi
lor de pregătirea efectuată 
dc ar-știa în scufele stagii 
de la Predea! și H » colane.

în 
pe etape : 

„Turul Iugosla- 
Turciei", .„Tour 
etc. Fără îndo- 
obiective sînt

Ultimul cuvînt îl vor avea 
însă întrecerile...

Pentru proba olimpică_este 
cap de afiș" “ 

despre care în ultimul timp 
auzim lucruri bune, atît în 
ceea ce privește sîrguința cît 
și seriozitatea. Dintre cei ti
neri sau foarte tineri, antre
norii își pun speranțe în Ion 
Cosma, Cristian Tudoran, Nî- 
colae David, Cristian Camer, 
Bădilă, Puterity și alții. In 
celălalt lot — al „Cursei Pă
cii" — care pe parcursul 
pregătirilor și al evoluțiilor 
se va mări și se va modifica, 
șefi de promoție sînt Vasile 
Teodor și Constantin Grigo- 
re. împreună cu ei, alți ru
tieri talentați : Vasile Sele- 
jan, Nicolae Ciumeti, Vasile 
Burlacu, Alex. Sofronie, Con
stantin Ciocan etc.

Consfătuirea antrenorilor 
de ciclism, începută ieri la 
sediul F.R.C. — care conti
nuă astăzi și mîine ■— pre
cum și ședința Comitetului 
federal — programată vineri 
26 februarie — vor contribui 
fără îndoială la găsirea ce
lor mai eficiente metode, a 
căilor spre realizarea celor 
două obiective mari ale ci
clismului românesc în anul 
1971. La început de sezon, ci- 
cliștitor și antrenorilor să le 
urăm suec.s deplin !

Emil Rusii,

0 BARCA,
Flancat de Tarasov și 

dreapta), ștrocul schi fului 
FAN TUDOR — conduce

LA POIANA..
Bațchi (în stînga), de Ivanov (în 
nostru campion mondial — ȘTE- 
prima „barcă" a canotorilor pre

zenți în Poiana Brașov. Undeva, în afara obiectivului foto
reporterului Dragoș NEAGU, se află o a doua barcă. Ea are 
în frunte pe medaliatul cu aur al „mondialelor" din Canada 
— maestrul emerit al sportului PETRE CEAPURA. „Plusul", 
omul care cîntărește „fix 50 kg", blondul care a condus acest 
echipaj la ultimele C.M. — GH. GHEORGHIU — apare ici, 
colo, prin omătul ce-l depășește: 1,50 m (înălțimea „plusu
lui", nu a zăpezii!).

Așadar, pregătiri — sub îndrumarea antrenorului DUMI
TRU POPA — pe culoarele de argint ale iernii. Se înțelege, 
în vederea viitorului sezon nautic, pentru mult așteptata 
„coborîre" spre apele limpezi ale lacurilor, în lumea întrece
rilor. a recordurilor.

Pe marginea conferinței C.J.E.F.S. Harghita
(Urmare din pag 1)

ducație fizică asigură procesul 
de instruire și educație.

— Referindu-se la planul ac
tivității de performanță, darea 
de seamă a consemnat reali
zări remarcabile (18 secții în 
diviziile naționale A, B și C, 
20 de sportivi selecționați în 
loturile naționale de hochei, 
schi, luple, handbal, volei, bas
chet și fotbal, doi sportivi la 
lupte nominalizați pentru Jocu
rile Olimpice de la Miinchen), 
dar mai ales a evidențiat crea
rea premiselor materiale și or
ganizatorice pentru o mai mare 
afirmare în viitor, în special la 
acele sporturi care beneficiază 
și de condiții și de audiență în 
rîndul tineretului : hochei, schi, 
patinaj, volei, handbal, fotbal.

Atît darea de seamă, cit și 
numeroșii vorbitori au subliniat 
importantele realizări sportive 
județene, dar, în același timp, 
au punctat critic și autocritic 
lipsurile constatate, au făcut 
propuneri prețioase, capabile să 
impulsioneze întreaga activitate 
sportivă, în scopul cuprinderii 
maselor în practicarea diversi
ficată a exercițiului fizic și spor
tului. Din colaborarea 
între 
sindicale 
zultat 
în domeniul 
le și al sportului

existentă 
organele 
au re- 
succcse 

materia- 
de masă, 

în viitor, este nevoie de o și 
mai mare concentrare de forțe, 
de o coordonare a acțiunilor și 
răspunderilor pentru soluționa
rea sistematică și pe un front 
larg a complexelor probleme 
sportive.

Activitățile de iarnă și cele 
turistice au un r • e viitor în 
județul Ha» glii’., s-'i1 linia to-

C.J.E.F.S.,
și U.T.C. 

remarcabile 
bazei

varășul MIRON OLTEANU, 
secretar al C.N.E.F.S., și spre 
ele trebuie indreptată toată a- 
tenția. Baza materială este in 
plină dezvoltare. Prin folosirea 
intensivă a bazei existente, ae- 
ționindu-se cu convingere și 
sistematic pe linia atragerii 
maselor spre sport și mișcare, 
și cu o intensificare a mun
cii de îndrumare și control a 
organului județean pentru edu
cație fizică și sport, Harghita 
se poate înscrie, și pe plan spor
tiv, pe linia remarcabilelor sale 
realizări din domeniile econo
mic și social-cultural.

în încheierea lucrărilor, a lu
at cuvîntul tovarășul LUDOVIC 
FAZEKAS, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Harghita al 
P.C.R., președintele Consiliuiui 
popular județean care, după ce 
a exprimat adînca recunoștință 
pentru ajutorul acordat de con
ducerea de partid și de stat, a

felicitat pe toți cei care, prin 
strădanie și pasiune personală, 
au contribuit la obținerea reali
zărilor județene. în continuare, 
vorbitorul a subliniat necesita
tea lărgirii sferei de practicare 
a sportului, printr-o muncă de 
convingere și prin antrenarea 
tuturor factorilor responsabili, 
la toate nivelele.

Reliefind o serie de insufi
ciențe ale activității sportive de 
masă și de performanță, dînd 
indicații și soluții de îmbună
tățire esențială a muncii, eil- 
vîntul primului secretar al Co
mitetului județean P.C.R. a dat 
lucrărilor o deosebită greutate 
și importanță.

Prin înțelegerea arătată, prin 
tratarea matură și lucidă a pro
blemelor fundamentale sporti
ve. conferința C.J.E.F.S. Har
ghita constituie un important 
moment mobilizatoric, de la 
care vor demara realizările vi
itoare.

INTRtPRINDfREA ECONOMICA DE ADMINISTRARE
A BAZfLOR SPORTIVE

din București, b-dui Muncii nr. 37—39, sector, 3, 
telefon 21.39.71

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ
— vopsitor auto cat. 5—6
— instalator sanitar
— fochist autorizat medie presiune
— electrician (pentru poligonul Tunari)
— magaziner principal
— organizatori principali loturi sportive,

 Ăl»

de garanție că ar putea ajunge, 
la absolvirea liceului, decit pînă 
la categoria a II-a de clasificare. 
Or, în condițiile în care, în 
nașii ca mondială, 
de liceu lucrează — ------
maestru, este lesne de înțeles di
ferența de valoare care se creează 
și implicit handicapul pe care îl 
acceptăm încă din start.

Pentru a se respecta actualele 
cerințe ale gimnasticii, ar trebui 
ca la examenul practic de intrare 
în clasa a V-a-elevii să cunoască 
exerciții pentru categoria a Tll-a 
de clasificare. Or. în realitate, 
primirea elevilor în această clasă 
se face după criterii de-a dreptul 
de neînțeles, față de rolul și im
portanța unui liceu CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICA: examina
torii au în vedere, în exclusivi
tate. dezvoltarea somatică a co
piilor și nu gradul lor de cunoș
tințe, în disciplina în care se vor 
specializa.

De ce o asemenea optică în
gustă ?

Fiindcă liceul orădean — este 
vorba, evident, de secția cu pro
gram de educație fizică — a avut, 
încă de Ia înființare, dificultăți 
permanente în acoperirea numă
rului de elevi repartizați fiecărei 
clase. Așa stînd lucrurile, n-a 
mai putut fi vorba de o selecție 
în accepțiunea deplină a terme
nului, concursurile de admitere 
rezumîndu-se la o simplă opera
ție administrativă.

Acest spirit de largă concesie 
față de materia de specialitate a 
rămas amorf chiar și atunci cînd 
elevii au ajuns la porțile clasei 
a IX-a. Anul acesta, de pildă, la 
concursul pentru clasa a IX-a au 
luat? parte doar 60 de candidați 
pentru 30 de locuri. Prin urmare, 
cîte doi candidați pentru un loc. 
Se poate aprecia ușor cam ce fel 
de .selecție s-a putut realiza !? Și 
în acest caz, ca și la intrarea 
în clasa a V-a. candidaților nu 
li ș-a pretins ni ti o clasificare 
sportivă (logic, la nivelul vîrstel, 
ar^fi trebuit-.să. lucreze cel puțin 
la nivelul categoriei a II-a), ci = 
numai condiția de a fi sănătoși... 

. Iată explicația care fundamen
tează și ,-,rezultatei^* secției cu 
program de educație fizică a Li
ceului nr. 4 din Oradea : din anul 

’1963, anul înființării sale si pînă 
acum, nici un gimnast în lotul 
național, nici un sportiv de per
spectivă pentru lotul olimpic !?

Este o stare de lucru care ge
nerează, în cazul tuturor profe
sorilor de specialitate — încorse
tați de normele amintite — un 
sentiment de neîmplinire. Fiindcă, 
de bună seamă că fiecare dintre 
ei ar dori să aibă, la nivelul cla
selor a Xl-a și a XH-a, gimnaști 
care să aspire la un loc în lotu
rile reprezentative, tineri în mă
sură să se facă cunoscuți șl apre-

un absolvent 
la categoria

UN TRIAL UTIL LA ARME
CU AER COMPRIMAT
Iert a luat sfîrșit cel de al 

doilea concurs de selecție al 
anului la armele cu aer com
primat, avînd ca scop depis
tarea. celor mai în formă tră
gători care să ne reprezinte 
luna viitoare la „europenele11 
din Cehoslovacia.

In cea de a doua manșă a 
întrecerilor concurenții s-au 
străduit să obțină rezultate 
bune și unii dintre ai au și 
reușit. In general, cîștigătorii 
din prima zi și-au menținut 
șefia în clasamente. Excepție 
fâcînd doar L. Giușcă care 
l-a învins pe I. Pieptea și a 
ocupat el, după cele două 
manșe, locul I. Giușcă a tras 
constant în ambele zile, cîte 
374 p șt a ocupat locul I pe 
merit. S-au mai remarcat la 
acest trial campionul euro
pean al probei de pușcă cu 
aer comprimat, P. Șandor, 

Veronica Stroe, Anișoara Ma
tei și Ana Ruțu.

Rezultatele după două manșe 
— pușcă — seniori : 1. P. 
Sandor (Steaua) 758 p, 2. M. 
Ferecatu (Dinamo) 751 p, 3. 
M. Marin (Metalul) 740 p; 
senioare: 1. Veronica Stroe
(Dinamo) 748 p, 2. Melania 
Petrescu (Dinamo) 737 p, 3. 
Edda Baia (I.EiF.S.) 736 p ; 
juniori: 1. Marina Vasiliu (Di
namo) 738 p, 2.1. Codreanu 
(Steaua) 723 p, 3. C. Manole 
(Steaua) 717 p. Pistol—seniori: 
1. L. Giușcă (I.E.F.S.) 748 p, 2. 
I. Pieptea (Dinamo) 746 p, 3. V. 
Atanasiu (Steaua) 742 p; 
senioare: 1. Anișoara Matei 
(Dinamo) 731 p, 2. Ana Buțu 
(Olimpia) 729 p, 3. Monica 
Șerban (Dinamo) 687 p; ju
niori: 1. I. Corneliu (Steaua) 
719 p, 2. I. Munteanu (Meta
lul) 709 p, 3. M. Moraru (Me
talul) 687 p. (T.R.).

ciați nu numai în cuprinsul jude
țului, ci și al țării. Or, în cei 7 ani 
de existență al secției cu program 
de educație fizică din Oradea n-a 
ieșit nicî un element care să spar
gă barierele anonimatului. Și dacă 
este să privim lucid lucrurile, fo
losind în continuare același sistem 
de organizare a acestei instituții, 
o asemenea năzuință, o cerință 
firească totodată, nu se va îm
plini nici în următorii ani...

Ce s-ar impune pentru a se ieși 
din actualul impas ?

în primul rînd se face simțită 
necesitatea funcționării .secției cu 
program de educație fizică înce
pînd cu clasa I. Numai așa elevii 
vor ajunge ca în clasa a V-a sA 
lucreze la nivelul categoriei a 
III-a de clasificare, iar în clasa 
a IX-a în limitele categoriei a 
11-a. Și, evident, în ultimii ani ai 
liceului să aspire la categoria I 
și maeștri. Numai așa se va pu
tea realiza mult doritul salt ca
litativ.

Pînă la materializarea unei ase
menea forme organizatorice, suge
răm o modalitate de tranziție : 
secția cu program de educație 
fizică a Liceului nr. 4 din Oradea 
să aibă acces în cîteva școli ge
nerale situatei în perimetrul ei 
geografic. Profesorii ar urma să-și 
selecționeze copiii încă din clasa 
I, să lucreze cu ei în orele libere, 
apropiindu-i cit mai mult de ce
rințele gimnasticii.

într-un fel, o asemenea manieră 
de lucru folosește prof. Emeric 
Ban. El și-a selecționat, în decurs 
de mai mulți ani, o grupă ele 
gimnaste care, pornind de la 
vîrsta de 7 aniv au ajuns acum, 
la 12—13 ani, la un nwel care 
Vizează cît de curînd categoria 
maestre Micile gimnaste sînt ele
ve ale Liceului „Al. Moghioroș’’ 
și practică disciplina îndrăgită sub 
culorile Școlii sportive. Este a- 
devărat, însă, că cele 9 fetițe ale 
prof. Ban reprezintă echivalentul 
unui proces de selecție care a 
cuprins aproape 1 000 de eleve. 
Și la fel de adevărat este că ZIL
NIC grupa de gimnaste a acestui 
profesor execută cîte TREI ore 
de antrenament...

Tiberiu STAMA
P.S. Cazul secției cu program 

de educație fizică a Liceului nr. 
4 din Oradea nu este, poate 
singular. Tocmai de aceea or
ganele de resort ale Ministeru
lui Invățămîntulu! ar putea studia 
aspectele semnalate și, evident, 
elimina neajunsurile. Altfel, lice
ele eu program de educație fizică 
nu își pot justifica, în toate cazu
rile, caracterul de unități de spe
cialitate, ci cel mult ele se pot 
rezuma la rolul de școli pentru 
menținerea sănătății. Dar, oare, 
prin crearea lor numai un aseme
nea obiectiv s-a urmărit ?

— Tenis —

Cupa Steaua

FAVORIȚII SE DETAȘEAZĂ..*

Meciurile disputate marți, 
în a doua zi a întrecerilor 
de tenis pe teren acoperit, 
dotate cu Cupa Steaua nu au 
furnizat Spectacole pasionan
te. Tenismanii porniți favoriți 
și-au depășit relativ ușor ad
versarii. Dovadă grăitoare în 
acest sens este și faptul că 
absolut toți jucătorii care au 
trecut de preliminarii și de 
primul tur au terminat învin
gători în cîte două seturi. în
cercările cîtorva tenismani de 
a opune rezistență nu au lip
sit, dar acestea nu au afectat 
rezultatele finale.

Pînă marți seara se dispu
taseră doar două întîlniri din 
concursul rezervat fetelor. Se 
așteaptă intrarea în întreceri 
a Marianei Simionescu, An- 
căi Floreșteanu, Elenei Ta
kacs și Adrianei Călina — 
revenite de la Budapesta —, 
pentru ca în felul acesta și 
disputele lor să capete miză. 
Iată cîteva din rezultatele cu 
care s-au încheiat meciurile 
de marți: P. Almăjan (C.S.U. 
Construcții) — Ii. Soare (Stea
ua) 6—2, 6—2, A Suto (C.S.U.)
— D. Bînă (Cutez.) 6—2, 6—3, 
N, Mirea (Dunărea Gl.) — M. 
'Robu (Progr.) 6—4, 6—3, A.
Bădin (Dinamo)—M. Rusu 
(Cutez.) 6—1, 6—1, C. Curcă 
((Progr.) — C. Fetianu 
(Cutez.) 6—4, 6—2, A. Leonte 
(C.S.U.) — S. Cernăianu (Sc. 
sp. 2) f. j., Z. Nemeth (Progr.)
— C. Ionescu (Dinamo) 6—3, 
6—1 (I.G.),

LOTO-PRONOSPORT
TRAGERILE LOTO OBIȘNUITE ATRIBUIE SAPTAMÎNAL 

CÎȘTIGURI MARI
Săptămîna de săpătămînă, 

tragerile Loto înregistrează 
cîștiguri de mare valoare în 
bani și autoturisme, care sînt 
atribuite participanților per
severențe Astfel, de la înce
putul anului și pînă la 12 fe
bruarie a.c. au fost obținute 
6 cîștiguri de cîte 100.000 lei, 
2 cîștiguri de cîte 95.880 lei și 
alte numeroase cîștiguri peste 
50.000 lei.

Pentru a putea figura pe 
lista marilor cîștigători, parti- 
cipanții pot juca la tragerea 
Loto de vineri care acordă 
autoturisme la alegerea cîș- 
tigătorilor precum și cîștiguri 
în bani.

în continuare și în lunile 
martie, aprilie și’ mai 1971, la 
toate concursurile obișnuite

Pronoexpres și Pronosport și 
tragerile Loto se atribuie — 
săptămînal — autoturisme, la 
alegerea cîștigătorilor.

Dar iată lista autoturisme
lor oferite: Moskvici 408 cu 
radio și rulotă (63.420 lei), 
Dacia 1100 (55.000 lei), Skoda 
S. 100 (53.090 lei).

Precizăm că participanții au 
posibilitatea să obțină autotu
risme și cu variante de 2 Jei 
(la Loto) și 3 lei (la Pro
noexpres).

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 8 DIN 21 FE

BRUARIE
categoria l : (13 rezultate) 1 

variantă 50% a 39 022 Iei și 1 va
riantă 23*/» a 19 511 lei;

CATEGORIA a II-a : (12 rezul
tate) 6,75 variante a 10 406 iei ;

CATEGORIA a III-a : (11 rezul
tate) 101,65 variante a 1 03S lei,
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CRIST ACHE Șl MARCU— 
TITULARI PENTRU RETUR!

TURNEU SCURT, DAR 
FOARTE UTIL...

L.a această oră, Uelvei se 
odihnește intr-unui din pa
turile spitalului Brîncove- 
nese, iar antrenorul Ardelea- 
nu pierde — in „asediul" 
U.E.F.A. — o piesă de mare 
importantă.

★

Convorbire „Pe picior1* cu 
Bucaru, portarul titular, des

ORA U.E.F.A.
pre care știam — cu certitu
dine — cu cîteva zile îna
inte că e... indisponibil.

Pare atît de bine dispus și 
e așa de plin de... noroi — 
prețul unor plonjoane teme
rare — încît dacă n-aș ve
dea bandajul elastic din ju
rul gîtului, aș ciede că to
tul n-a fost decît o poveste.

— La meciul amical cu Pe
trolul (n.n. Bucaru apără 
poarta Metalului București) 
m-am ciocnit cu Dridea și 
mi-am pierdut cunoștința. Am

— Crezi că ai acumulat în-
tr-adevăr ceva in țara lui
Pele ?

— Oh, desigur 1 Multe fn-
vățăminte despre fotbal
patru kilograme !

...Abia acum înțelegeam de 
ce Sandu Gabriel a zăbovit 
pe teren — de unul singur 
— după ce coechipierii săi, 
osteniți de alergarea acelui 
kilometru și jumătate, lua
seră drumul salvator al ca
binelor.

Abia revenit, luni seara, 
din turneu, Gheorghe CON
STANTIN, antrenorul secund 
al Stelei, ne-a vizitat la re
dacție, cu amabilitatea-i re
cunoscută.

Iată încredințat hîrtiei, 
scurtul dialog dintre reporter 
și... „profesor" i

— Așadar, 6 meciuri: 2 — 
in Liban, restul — în Iran. 
SA recapitulăm rezultatele...

— La Beirut, 4—2 cu Ra
cing și 3—0 cu Homenetmen. 
La Teheran, 2—0 cu CGOAP, 
1—2 cu P.A.S., 1—0 cu re
prezentativa de tineret a I- 
ranului și 1—0 cu T.A.J., 
campioana țării și deținătoa
rea Cupei campionilor Asiei.

— Ne spuneți cîteva cu
vinte despre... meciul pier
dut?!

— De la bun început, aș 
vrea să știți că fotbalul ira
nian posedă echipe valoroa
se, aflate în permanent con
tact cu formații de renume 
de peste hotare. Astfel, cu 
cîteva 'zile înaintea noastră 
fusese în turneu Sparta Pra- 
ga care n-a cîștigat nici unul 
din cele 3 meciuri! Dar, să 
revin la întrebare t în parti
da cu P.A.S., am utilizat cîți
va dintre jucătorii de rezervă 
— Georgescu, Sameș, Negrea, 
Suciu — și rezultatul s-a vă
zut. Nu regretăm, însă, prea

mult t aceasta a fost rațiunea 
turneului, de a utiliza între
gul lot, în vederea cristaliză
rii formației cu care vom a- 
borda returul.

— Și s-a cristalizat ?
— In linii mari, da. CO- 

MAN — SATMAREANU, 
CIUGARIN, HALMAGEANU, 
CRISTACHE, DUMITRIU IIT, 
VIGU PANTEA, TATARU, 
ȘTEFÂNESCU, MARCU.

— Iată cîteva noutăți! 
Cristache și Marcu au deve
nit titulari, iar Vigu „a ur
cat" în linia de mijloc. în 
schimb, lipsește Iordănescu!

— Cristache a jucat bine 
tot timpul, iar Vigu a mun
cit foarte mult, fiind la fel 
de util și în apărare, și în 
atac. De altfel, a marcat 2 
goluri 1 Cît despre Iordănes
cu, deocamdată își mai cau
tă echilibrul.

— Iar Marcu ?
— Atît cît l-am putut folo

si — a făcut o întindere la 
primul meci din Iran — 
Marcu ne-a lăsat tuturar • 
bună impresie. Viguros, tena
ce...

a fost 
turneu-

el a în
de în-

„CONFERINȚA

— Care credeți că 
principalul cîștig al 
lui ?

— în primul rînd, 
lăturat unele semne
trebare legate de „unspreze- 
cele" de bază. Apoi, a de
monstrat că Steaua este o e- 
chipă cu resurse, capabilă să 
facă o bună propagandă fot
balului nostru.

Ov. I.

După cum am anunțat, Pro
gresul București s-a înapoiat 
Juni seara din Liban, unde a 
Întreprins un turneu de 7 zile. 
Ieri dimineața, P. Moldoveanu, 
antrenorul principal al Progre
sului, ne-a dat unele amănunte 
despre acest turneu.

— Ce concluzii ați tras după 
acest turneu ?

— In primul rînd, trebuie să 
arăt că el ne-a dat posibilita
tea de a continua pregătirile în 
condiții foarte bune, în ceea ce 
privește clima și terenurile de 
joc. Cele 4 meciuri susținute 
într-un interval scurt și, mai 
ales, ultimele două, jucate în 
două zile, au constituit mijloa
ce excelente de verificare a sta
diului de pregătire pe care-l au 
în prezent jucătorii noștri. Noi 
sintem mulțumiți că majorita
tea jucătorilor au rezistat pro
gramului ce l-am avut în aceas
tă săptămînă de ședere In Li
ban. pentru că în afara celor 4 
Intîlnirl. s-au efectuat și 6 an
trenamente cu o durată între 90 
și 120 de minute.

— Ce s-a lucrat la antrena
mente 7

— S-a urmărit atingerea mai 
multor obiective: dezvoltarea 
vitezei, sub toate formele ; îm
bunătățirea procedeelor tehni
co-tactice executate în viteză ; 
manevre tactice în situațiile de 
apărare și atac. Antrenamentele 
șt meciurile susținute au con
curat la găsirea unei formule 
de echipă, care să aplice noua 
tactică preconizată pentru retu
rul campionatului.

— S-a cristalizat ,,ll"-le Pro
gresului ?

— Da. Iată-1: Manta — V. 
Popescu, Măndoiu, Grama, 
Dumbravă, Tănăsescu, Raksi, I.

Sandu, Dudu Georgescu, Năs
tase, Matei.

— Despre ceilalți component! 
ai lotului ce ne puteți spune ?

— Sperăm că în cel mai scurt 
timp va fi recuperat Beldeanu. 
care a reînceput pregătirile. 
Candidează la un loc în echipă 
și D. Popescu. Zamfir, R. lo
nescu, M. Sandu. Ad. Constan- 
tinescu, I. Dinu și Gherghtl. 
Totul depinde însă de ei. Dacă 
se vor pregăti, în continuare, 
cu seriozitate, vor intra în for
mație. dacă nu...

— Ce prevede programul de 
pregătire pînă Ia reluarea acti
vității competiționale oficiale?

— Vom lucra, în primul rînd, 
pentru desăvîrșirea pregătirii fi
zice și a celei tehnico-tactice, 
în ședințe zilnice. De asemenea, 
în această săptămînă, vom sus
ține două jocuri de verificare, 
probabil cu Automatica Bucu
rești (joi) și cu Politehnica Ga
lați (sîmbătă sau duminică la 
Galați). Sintem deciși să luăm 
un start bun, Incepînd chiar 
cu „16”-imile „Cupei României”.

P. VINTILA

DE PRESA"
A LUI RADUCANU

O „conferință de pre
să” ad-hoc, ieri diminea
ță, pe sălile Federației 
române de fotbal. Seches
trat de gazetari, Răduca- 
nu, portarul Rapidului, a 
răspuns nenumăratelor 
întrebări care i s-au pus 
în legătură cu turneul 
din Brazilia și. mai ales, 
cu... golurile pe care le-a 
primit. Neașteptat de 
multe pentru un portar 
Pe lingă care mingea a- 
proape că nici n-are loc 
să treacă. Și nici n-a tre
cut. în atîtea meciuri, 
care au făurit gloria 
portarului rapidist.

De data aceasta. Insă, 
Răducanu n-a fost... Ră
ducanu.

— Nu sînt vinovat de 
primirea a 8 goluri, cum 
s-a spus, dar, oricum, 
cred că 3 sau 4 le am pe 
conștiință. Mai dă omul 
(fără să vrea) și rebu
turi 1 Nu poți apăra în
totdeauna de nota 10. Es
te. însă, foarte greu, să 
nu te lași păcălit de îna
intașii brazilieni — care 
fac adevărate scamatorii 
cu balonul — în condi
țiile unor meciuri sus
ținute pe propriul lor te
ren. Cu riscul de a-ml 
supăra simpatizanții, tre
buie să spun că, la unul 
din goluri, înscris cu de
osebit rafinament, am și 
zîmbit. De necaz ? De 
neputință ? De admira
ție ? Știu și eu ? îmi 
voi lua, însă, revanșa în 
Campionatul european. 
Și, ca să-i liniștesc pe 
suporterii Rapidului, și 
în campionatul nostru I

MECIURI
F.C. CARACAL — META

LUL TIRGOVIȘTE 1—1 (1—0). 
Autorii golurilor t Mincioagă 
(min, 28) pentru F.C. Cara
cal, Pavlovici (min. 73) pen
tru Metalul. (Gh. Donciu, co
resp.).

TROTUȘUL ORAȘUL GII.

ALTE ECHIPE DE DIVIZIA A
IN TURNEE PESTE HOTARE

efi
IN■ ”

Astăzi pleacă în R. D. Ger
mană — unde va susține 
două jocuri amicale — echipa 
F. (3. Argeș.

Fotbaliștii piteșteni vor evo
lua la Halle (vineri — cu 
Chemie) și Jena (duminică — 
cu Motor).

Fao deplasarea 17 jucători, 
printre care Bobrin, Olteanu, 
Vlad, Frățilă, Pigulea, Pre- 
purgel, Jercan.

Lotul este însoțit de antre
norii Titus Ozon și Ion Dima.

F. C. ARGEȘ 
R. D. GERMANA

C.F.R. TIMIȘOARA 
IN IUGOSLAVIA

Ieri 
echipa 
șoara. 
mitru

F.C. GALAȚI - 
T.J. GOTTWALDOV

0-1 (0-1)
GALAȚI 23 (prin telefon). 

Aproximativ 6000 de specta
tori au asistat la întîlnirea 
între F.C. Galați și formația 
cehoslovacă T. J. Gottwaldov. 
Jocul a fost de bun nivel 
tehnic și s-a încheiat cu vic
toria oaspeților cu scorul de 
1—0, prin golul marcat de 
Cipro (min. 4). După marca
rea golului, gălățenii au do
minat, dar steril. A arbitrat 
corect G. Bîrsan. •

Gh. ARSENIE, coresp.

AMICALE
GIIEORGHIU-DEJ — POLI
TEHNICA GALAȚI 1—3 
(0—2). Au marcat t Popanlcă 
(min. 38, 40), Dima (min. 71) 
pentru Politehnica, » Turcu 
(min. 49) pentru Trotușul. 
(Gh. Grunzu, coresp.).

Mîine, în Ciulești

RAPID—METALUL TIRGOVIȘTE
înapoiată luni din turneul 

efectuat în Brazilia, echipa 
Rapid și-a reluat pregătirile 
acasă în vederea returului. In 
cadrul lor, feroviarii bucu- 
reșteni vor susține mîine un

joc de verificare în compania 
formației de divizia B Meta
lul Tîrgoviște-

Meciul va avea loc pe sta
dionul Giulești, de la ora 
15,15.

a plecat în Iugoslavia 
de fotbal G.F-R. Timi- 
Elevii antrenorilor Du- 
Macri și Ion lonescu 

vor juca ia Niș (astăzi) și
(vineri).

Aa făcut deplasarea 16 
cători. (Petre ARCAN 
resp principal).

Bor

Ju-
co-

antrena-

se

Secvență finală surprinsă de fotoreporterul nostru Theo M ACARSCH1 
mentul lotului național de juniori: Vasile Zavoda la un „supliment" cu portarii. Bucaru 

în ' ' ’ '

UN RĂSPUNS DIN PARIEA ȘTIINȚEI BACĂU
In urma declarațiilor pu

blicate în ziarul nostru de 
către antrenorul C. Rădulescu, 
de la Sport Club Bacău, la 
întoarcerea echipei din tur
neul din Liban, primim din 
partea clubului sportiv univer
sitar Știința Bacău următoa
rele precizări:

„...Nu sîntem de acord cu 
metodele și expresiile folosite 
de către antrenorul Rădules- 
cu în problema transferării 
unor jucători i „în viitor — 
declară antrenorul lui S. C. 
Bacău — voi promova de la 
echipa Știința Bacău pe ju
cătorii Margasoiu și Pelea".

Antrenorului Rădulescu tre
buie să-i reamintim că, deo
camdată, echipa de fotbal 
Știința Bacău nu este nici 
echipa de tineret, nici echipa 
de juniori a lui Sport Club, 
d& unde eventual ar putea 
hotărî promovarea. în a) doi
lea rînd, pentru a-i promova 
pe jucătorii „remarcați", 
Sport Club trebuie să înde
plinească cel puțin două con- 
dițiit asentimentul jucătorilor 
respectivi și al echipei de care

aparțin, condiții neîndeplinite 
deocamdată

De asemenea, ne exprimăm 
surprinderea că din echipa 
de tineret-rezerve (cîștigătoa- 
rea titlului de campioană, 
anul trecut) antrenată chiar 
de domnia sa. C. Rădulescu 
nu găsește unul sau doi jucă
tori pentru echipa I, anunțînd 
„promovări" — și acționînd 
în această idee — aflate în 
dizgrația regulamentelor în 
vigoare.

în încheiere, bucurîndu-ne 
de ospitalitatea ziarului 
„Sportul", am vrea să-i in
formăm pe susținătorii echi
pelor băcăuane că problema 
transferărilor și a schimbului 
de jucători dintre cele două 
cluburi locale a fost discutată 
în repetate rînduri și că vii
toarea colaborare va trebui 
să satisfacă interesele ambe
lor

plonjon
stat internat în 
zile.

— Și-acurn ?
— Acum mă 

Apăr, sper... Să 
nici un gol în

dovedește imbatabil... 
spital două

simt bine, 
nu primesc 

preliminarii I

cluburi".

Semnează
Th. DUMITRACHE 

secretar al Clubului sportiv 
universitar Știința Bacău

★

în timp ce Năstase, Sandu 
Mircea și Costaș se mai aflau 
încă — la ora vizitei noas
tre — în turneu peste ho
tare, cu echipele lor de club, 
Sandu Gabriel, căpitanul re
prezentativei de juniori, 
proaspăt înapoiat din Brazi
lia, era plin de impresiile 
cele mai variate.

Să-l ascultăm i
— Deși n-am jucat nici un 

minut, cred că am cîștigat 
foarte mult, văzîndu-i pe 
brazilieni. N-aș fi crezut nici
odată că jucători atît de teh
nici pot alerga cu atita vi
goare !

Pe cînd îmi notam progra
mul lotului în zilele urmă
toare — MIERCURI, JUNIO
RII JOACA CU OLIMPIA SI 
DUNĂREA GIURGIU. pe 
Dr. Staicovici (de la ora 
14,00), IAR DUMINICA, LA 
CIMPINA, 
(tineret) ȘI POIANA (de la 
ora 10,00) — cei doi antre
nori schimbau primele im
presii, cu glas scăzut, tăinuit, 
ferindu-se parcă de urechile 
curioșilor i

— Ce zici, Vasile, încercăm 
cu Aelenei pe dreapta 7

După o clipă de tăcere — 
prelungă — am auzit vocea 
taciturnului Zavoda, cumpă
nită !

— Neapărat, Păcat de Hei- 
vei...

Din nou liniște. Apoi i
— Numai să iasă bine 1 
...Amurgul cobora peste 

parcul „23 August", îmbrâți- 
șînd deopotrivă bucuriile și 
grijile celor ce 1 populau.

CU PETROLUL

EFICIENȚA TURNEELOR

FOTBALIȘTILOR

Pe măsură ce zilele lui martie se apro
pie, crește și nerăbdarea tuturor pasionați- 
lor fotbalului de a-și vedea din nou echi
pele favorite „la lucru", de a retrăi în at
mosfera tonică a stadioanelor. Toți sintem 
dornici să urmărim cu un ochi competent 
si critic (șî care spectator din tribună nu 
este dublat ce un specialist pe cît de in
failibil, pe aiît de exigent ?...) pe jucătorii 
reveniți de pe alle meridiane ale globului, 
spre a ne da seama cum și-au însușit „noui" 
din folbalul patriei lui Pele, din țările afro- 
asi.afice, din cetățile eline de la poalele 
Olimpuîui și ale Acropolei sau de pe sta
dioanele dir» Durres și Tirana.

Acum, echipele sînt supuse 
operației de verificare a a- 
cumulărilor realizate la obse
dantele teste Cooper și 
Astrand, cu măsurători pre
cise, ce au început să ne fur
nizeze multiple surprize: ______
trec ușor examenul și tineri care aben- 
donează proba la jumătate de drum, din 
lipsă de voință, dar și de respirație... Oare, 
Io meciurile oficiale tot așa vor părăsi te- 
terenul după o singură repriză ?

A sosit timpul ca pe platforma de lan
sare a fotbalului nostru să aducem toate 
piesele, toate elementele (și sînt atît de 
multe I) ce urmează a fi asamblate spre a 
da forma definitivă rachetei, destinate 
„cursei lungi' a campionatului și a compe
tiției K.O., care este „Cupa". Pentru deschi
derea sezonului — cu avanpremiera 16-imi- 
lor, în hora cărora intră și echipele divi
ziei A, — folbalul își începe numărătoarea 
inversă s 24 februarie... 7 martie... 14 mar
tie... Fiecare zi care ne apropie de eveni
mentele fierbinți este echivalentă cu un nou 
examen al potențialului jucătorilor. Iar me
ciurile cu parteneri din alte categorii nu pot 
avea decît un obiectiv precis : să scoată la 
iveală lacunele — unele mai vechi, altele 
mai noi — la a căror acoperire trebuie să 
se lucreze de aici înainte cu tot simțul de 
răspundere. In același timp, prin jocurile de 
rodai, echipa urmează să-și capete și omo
genitatea necesară, pentru a acționa ca un

veterani care

singur bloc în ambele faze fundamentale 
— de atac și de apărare.

Dacă pînă acum a avut prioritate grija 
pentru ob'inerea unor buni parametri la 
„condiția fizică", nu înseamnă ca în puți
nul timp ce ne-a mai rămas să fie negli
jați ceilalți factori : tehnic, tactic, morcl-
volitiv și teoretic, ce se cer cu toții ridicați 
la aceeași înaltă cotă. Se impun, în pri
mul rînd, antrenamente individualizate pen
tru corectarea execuțiilor tehnice stîngace 
sau lente, care nu fac casă bună cu jocul 
mereu mai rapid, mai dinamic cerut în zi
lele noastre. Or, fără o iehnică ireproșabilă 

nu poate fi concepută o bună 
orientare tactică și cu atît 
mai puțin locul eficient, care 
implică execuții în viteză, 
reacții prompte. Demarcarea 
in atac, cu constituirea „plă- 

și „nucleului ofensiv", sau 
apărare, cu dublajul oportun, 
sigure ----*— J------- 1— *x
secrete

pentru deposedare, să 
pentru nici un jucător 
fotbalului nostru.

și de aceste numeroase 
făcute decît în condi-

cii turnante" 
marcarea în 
cu intervenții 
nu mai aibă 
din toate eșaloanele

Avem, deci, nevoie 
teste, care nu pot fi 
ții de joc. Ne trebuie, în special, verificări 
frecvente, serioase la capitolele : precizia 
paselor, tăria șutului la poartă, execuția cu 
efecte tactice a loviturilor impuse (cît de 
mari deficiențe întilnim aici I), elanul și dă
ruirea totală în joc, fără a exclude 
examinarea aprofundată, prin întrebări

nici 
. ......... _______________ _ „..............  și 
răspunsuri, la factorul teoretic (regulile de 
joc, evoluția sistemelor tactice, procedee ivite 
în țocul marilor echipe etc.) care, toate la 
un loc, contribuie la făurirea personalității 
adevăratului fotbalist.

In perioada ce-o mai avem la dispoziție 
pînă la „proba de foc" a campionatului și 
„Cupa României", să facem și aceste ultime 
probe, la fel de vitale pentru progresul fot
balului. Echipele să dispute pînă la 7 mar
tie partide cît mai numeroase, pentru a nu 
se mai invoca scuza, la începerea competi
țiilor oficiale, că ele n-au destule jocuri 
picioare".

Virgil ECONOMII

(Urmare din paq. I)

nostru, decît recentele turnee 
de peste Ocean. în timp ce Di
namo, cu 5—6 jucători de va
loare internațională, a făcut o 
bună impresie, chiar dacă a 
suferit citeva eșecuri. Rapid, cu 
un număr mai mic de valori, 
dar și acestea cu dese oscilații 
de formă și de potențial 
joc, a înregistrat un bilanț 
gaiiv.

Aceasta nu înseamnă că 
pid. în 
nerală, de 
să învingă 
pionat. dar 
tunel cînd 
internațională a fotbalului nos
tru este nivelul la care o echi
pă fruntașă de club se poale 
prezenta la examene severe cu 
formații consacrate șl la exa
mene foarte severe, cum este 
un turneu în Brazilia.

Dacă Rapid a ratat o 
nea experiență, aceasta 
seamnă că turneul nu 
eficientă pentru echipa și jucă
torii giuieșteni. De vreme ce la 
turneul de acum un an, din 
Brazilia, majoritatea componen- 
ților echipei naționale au cîș
tigat în valoare și acest fapt 
s-a constatat la campionatul 
mondial, iar pe alții, ca pe Du
mitru. de pildă, i-a lansat este 
de presupus că toate cele văzu
te și constatate acolo vor deter
mina pe mulți jucători rapidiști 
să-și revizuiască noțiunile, 
concepțiile lor despre valoare, 
pregătire și fotbal. Dacă un 
jucător tînăr puțin cunoscut, 
ca Niță, a fost o revelație în 
turneul din Brazilia, Răducanu 
are la ce să se gîndească în 
mod mult mai temeinic decît 
pînă acum. Aproape sigur că 
bravarea evidentă din declara
țiile lui („pentru mine, turneul 
a fost o vacanță plăcută") as
cunde o îngrijorare nemărturi
sită, însă probabil bine simțită.

Pe viitor, va fi necesar să 
fim și mai pretențioși cu jucă-

de 
ne-
Ra- 
ge-ambianța noastră 

acasă, nu ar putea 
pe Dihamo în cam- 
ceca ce contează a- 
dorim o consacrare

aseme- 
nu lu- 
a avut

torii noștri fruntași. înaintea 
satisfacțiilor pe care ni le pro
duc in campionatul nostru, in 
condiții mai simple, lipsite de 
o concurență deosebit 
roasă, să le apreciem 
tea internațională !

De obicei, jucătorii 
majoritate tineri, nu_ ____
dat de-a lungul anilor impor
tanță acestei „concurențe" re 
plan extern. Cite o reușită sau 
alta i-a făcut, și nu numai pe 
ei. să se autoliniștească. pînă 
ci nd cite un duș rece îi readu
cea la realitate.

Cine a fost în Brazilia s-a 
putut convinge de măiestria fot
balistică. în proporție de masă, 
a tinerilor de pe acele melea
guri. măiestrie care 
minat pe ziariștii 
să serie că mii
neri fotbaliști de 
Copacabana din 
Janeiro ar putea juca în e- 
chipele divizionare din Franța 1 
Fără îndoială, o asemenea afir
mație luată ca atare este exa
gerată, insă impresia aceasta 
este inevitabilă atunci cînd iei 
primul contact cu realitatea fot
balistică braziliană. Așa a fost 
cazul și cu antrenorul echipei 
Rapid. Marin Bărbulescu, a că
rui declarație că „a văzut 1 (100 
de Dumitru și Lupescu in Bra
zilia" trebuie interpretată in 
sens larg, ca o manifestare de 
admirație pentru valoarea de 
masă a fotbaliștilor brazilieni. 
Din păcate, intr-un articol pu
blicat în rubrica de fotbal a 
ziarului nostru, s-a dat decla
rației antrenorului rapidist o 
cu totul altă interpretare. în
gustă, și s-a ajuns chiar ia jig
nirea antrenorului, atitudine 
regretabilă, care nu este de fel 
caracteristică ziarului tril".

De altfel, ideea de 
realizării turneelor din 
lia. utilitatea pe planul

de va!<>- 
capacita-

noștri, în 
au acor-

i-a deter- 
francezi 
de ți

pe plaja 
Rlo de

„Spor-

START LANSAT PENTRU CEI MAI BUNI
/w

sezon au

Adrian VASILI’J Mîrjana Segi l în plin efort

Aimer. Bucureșteanul, 
stăpîn pe posibilită-

tetratlon ! 
talent alm. 1:59,8—200 m li-

sportiv, 
bun în noul 
cei trei brasiști bucu- 
(Soptereanu. Teodores-

ÎNOTĂTORI ROMÂNI ÎN NOUL SEZON
Ziua bună se cunoaște de di

mineață... dar numai pentru cei 
ce s-au antrenat serios în tim
pul iernii. Sau primul start, 
un adevărat tonic pentru cîți- 
va dintre înotătorii noștri 
fruntași, chemați să ne re
prezinte în acest an într-o 
serie de importante competiții 
internaționale. Pe firul acestei 
idei am vrea să ne îndreptăm 
în cadrul restrîns al unor prime 
considerații asupra celei de a 
Xl-a ediții a „internaționalelor" 
de înot, un veritabil succes pen
tru natația românească.

Am urmărit timp de două zi
le în complet transformata pis
cină reșițeană a clubului Olim
pia un miting cum nu ne-a mai 
fost dat să vedem la noi in 
țară. Organizatorii. în frunte cu 
Ilie Pătruică, președintele 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin. un ne
obosit animator al natației din 
localitate, au trecut cu brio 
testul acestei premiere competi- 
ționale, lucru subliniat în mai 
multe rînduri de Bogdan Nena- 
dovicl, membru al comisiei teh
nice din cadrul L.E.N.

într-un cadru ideal și o at
mosferă puțin obișnuită pentru

concursurile noastre de înot 
(cele cîteva sute de fericiți po
sesori ai biletelor de intrare 
au răgușit ca la meciurile de 
fotbal sau la galele de box), 
mai mulți sportivi români, ală
turi de cîțiva dintre oaspeți 
s-au întrecut pe sine, marcînd 
la primul start oficial într-un 
bazin de 25 m rezultate de bună 
valoare, unele cu rezonanță 
mondială. La 13 din cele 22 de 
probe din concurs, timpii în
vingătorilor au corespuns unor 
cifre nemaiîntîlnite pînă acum 
în piscinele românești, iar cu 
performante ca 5:16,8 la 400 m 
mixt (M. Porsch). 2:28,6 la 200 m 
mixt (S. Hohne), 1:16,9 la 100 m 
bra3 (aceeași Hăhne). 2:12.0 la 
200 m liber (M. Segrt) sau 4:11,8 
la 400 m liber (Aimer) se pot 
cîștiga foarte multe concursuri 
de valoare în S.U.A., Europa sau 
Australia.

Interesant este că într-o com
petiție onorată de prezența Mlr- 
jancj Segrt, o înotătoare care 
ne-a Impresionat în mod de
osebit și care merită rînduri 
speciale într-un articol viitor, 
sau a tinerei escadre din R.D. 
Germană, o veritabilă dublură

a garniturii de aur (Wetzko, 
Matthes. Lindner, Poser. Hof- 
fmeister), cîțiva dintre sportivii 
români s-au aflat în mijlocul a- 
tentiei.

Ne vine greu să facem o cît 
de mică deosebire între M. Sla
vic și E. 
matur și ...
file sale a cîștigat 3 probe 
(55.0—100 . ‘ ....................
ber și 2:17,6—200 m mixt) în 
ciuda cunoscutelor dificultăți 
de adaptare a stilului și ritmu
lui său într-un bazin scurt. 
..Pentru mine, concursul reși- 
țean, admirabil de altfel, nu a 
însemnat decit o bună repetiție 
pentru mica „Olimpiadă" de la 
Bremen, unde vreau să dove
desc că-mi pot afla un loc prin
tre fruntași" — a declarat cam
pionul și recordmanul țării.

Dar dacă performanțele lui 
Slavic nu au surprins pe oas
peți, valoarea sa fiind deja cu
noscută pe continent, evoluția 
lui Aimer în schimb a însem
nat un veritabil șoc. „Nu mi-am 
închipuit — declara Bogdan Ne- 
nadovici. secretarul general al 
federației fugoslave. într-un in
terviu acordat postului de radio

Belgrad că Romania posedă o 
asemenea mină de aur. Să inoți 
un 400 m liber contracronome- 
tru în 4:11,8 — iată un lucru 
pe care-l voi relata cu lux de 
amănunte tuturor tehnicienilor 
noștri. Prietenii mei din Româ
nia au descoperit un element 
asemenea celui pe care l-am 
avut noi în 1968 (n.r. Djurdja 
Bjedov) și le doresc să-1 creas
că cu multă grijă”. Pentru e- 
dificarea cititorilor să amintim 
că. de pildă. Aimer a înotat 
400 m mixt în 4:53,7, după epui
zanta cursă de 200 m liber cu 
Slavic, fără ca el să sc fi Pre
gătit măcar o săptămînă. pentru 
dificila probă de 
Este evident marele 
acestui

Start 
luat și 
reșteni ... 
cu. Hempel), care ne-au făcut 
să uităm absența lui Costa, ti
nerele brasiste Anca Georges
cu și Rodica Petruică. care au 
făcut un prim pas spre standin- 
gul internațional. Mircea TIo- 
hoiu. Dionisie Naghi (la 29 de 
ani își vede visul unei curse 
de 400 m mixt sub 5 minute 
împlinit) sau Dietmar Wetler- 
neck (15 ani), autor al unei ci
fre remarcabile (4:59,7) la 400 
m mixt, care-i asigură baremul 
pentru „europenele" de juniori

bază a 
Brazi- 

------  ..------ consta
tărilor și practicii făcute, a fost 
subliniată de conducerile celor 
două cluburi în declarațiile pe 
care le-au făcut presei Ia îna
poierea în țară.

Eficiența acestor deplasări, 
a contactelor cu fotbalul din 
America de Sud nu va putea 
fi observată imediat, ia re
luarea campionatului. Impor
tant este dacă in viitorul a- 
propiat jucătorii, mari și iniei, 
care au luat parte la aceste 
turnee, vor dovedi că au pro
gresat în urma contactelor cu 
fotbalul țării campioană mon
dială.

După aceste turnee, Dinamo 
București și-a cîștigat dreptul 
la un nou turneu în America 
de Sud, la iarna viitoare. Fără 
îndoială că și pentru Dinamo 
se pune problema reprezentării 
fotbalului nostru mai bine de
cit a făcut-o acum și sintem 
convinși că fotbaliștii dinamo- 
viști au aceste posibilități. Ra
pid va avea de muncit 
mai mult decît Dinamo 
ceastă direcție și, mai 
pentru ridicarea valorii 
torilor și întăririi compartimen
telor, pentru echilibrul valoric 
al echipei. însă competiția pen
tru trecerea Oceanului. în cea
laltă lume a fotbalului, roman
tică dar și pretențioasă prin 
realizările ei excelente, rămîne 
deschisă. Ce altă echipă, atară 
de Dinamo, va mai reuși turul 
de forță al unei asemenea de
plasări ? Aceea care se va im
pune mai întîi atenției Euro
pei. Exact ceea ce a făcut pînă 
acum Dinamo București, al că
rui nume de club și jucători 
circulă de citva timp pe bâtri- 
nul continent...

mult 
în a-

ales, 
jucă-
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Și 
pri-

zile,
atletism al Pu-

de
Willy

Sfîrșitul primei săptămîni a 
lunii martie (zilele de 5, 6 și 
7) vor găsi reunite, la Torino, 
ca de obicei, pe cele mai mari 
floretiste ale lumii care vin 
in orașul italian pentru a-și 
disputa „Trofeul Martini".

In vederea acestei compe
tiții, a avut loc, recent, la 
Palazzo Brancaccio din Roma, 
o conferință de presă la care 
au asistat, printre alții, secre
tarul general al federației 
italiene de specialitate, dr. 
Aldo Stefanini și președintele 
Internațional-Club-uluî Mar
tini, Metello Rossi Di Monte- 
lera.

Dr. A. Stefanini a reamin
tit reprezentanților presei că 
primul trofeu Martini, pus in 
joc în anul 1966. a fost atri
buit definitiv, în martie 1970, 
..extraordinarei sportive sovie
tice Galina Gorohova" care a 
reușit să cîștige ultima ediție a 
trofeului și să aibă pe par
cursul celorlalte cinci ediții 
comportarea cea mai cons
tantă. In consecință în zilele 
de 6 și -7 martie a.c. se va 
dispută prima ediție a celui 
de al II-lea trofeu Martini. 
Vorbitorul a menționat că în 
palmaresul primului trofeu fi
gurează 
italiene
Ragno
Novikova (1968) și 
cei Ileana Drîmbă

S-a comunicat, în ______
că în acest an, și-au anunțat 
participarea un mare număr 
de trăgătoare din Anglia, 
Austria. Cehoslovacia. Elveția, 
R. F. a Germaniei, Franța, I- 
talia, Polonia, ROMANIA, U- 
niunea Sovietică și, pentru 
prima oară, din Tunisia.

In sfîrșit, s-a amintit celor 
prezenți că, înainte de Trofeul 
Martini (în ziua de 5 martie), 
se va disputa Cupa Europei, 
deschisă echipelor de club, 
campioane naționale în țările 
de pe bătrînul continent.

Directoratul tehnic al între
cerilor ce se desfășoară la To
rino va fi asigurat de olimpi- 
onicul Eduardo Mangiarotti. 
precum și Carlo Filagamo și 
Enrico Delfino. La turul fi
nal al competiției vor fi pre- 
zenți președintele Federației in
ternaționale de scrimă, Pierre 
Ferri, președintele federației 
italiene, ing. Nostini ș.a.

Este de prisos să mai a- 
daug că floretistele românce 
care s-au numărat, de obicei, 
printre protagonistele între
cerii, sînt așteptate cu mult 
interes și simpatie de publicul 
torinez, , în amintirea căruia 
este încă vie frumoasa com
portare avută de Ecaterina 
Stahl în cadrul Universiadei 
din toamna trecută.

Giuliano ORLANDO ECATERINA STAHL

numele
Masciota 

(1967). al
floretistelor 

(1966) și 
sovieticei 

al român- 
(1969).

continuare,

Intrevedere A. Brundage-M. Hodler
NEW YORK, 23 (Agerpres). — 

Președintele Comitetului inter
național olimpic, Avery Brun
dage, a avut la New York o în
trevedere cu președintele Fe
derației internaționale de schi, 
Marc Hodler, pentru a discuta 
problemele în suspensie între 
cele două foruri sportive. Ca- 
racterizînd întîlnirea ca „ami
cală și constructivă", M. Hod-

Vedeta săptămînii

RUTH SCHLEIERMACHER

Ier a declarat că „a fost făcut 
un pas important pentru men
ținerea schiului alpin în pro
gramul Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sapporo. Aeum e- 
xistă șanse să aplanăm toate 
divergențele care la un moment 
dat riscau să se transforme în- 
tr-o ruptură definitivă".

Președintele Federației inter
naționale de schi (F.I.S.) a infor
mat, de asemenea, despre pro
iectul unui cod al schiorilor în 
relațiile acestora cu firmele pu
blicitare. în sensul că se va e- 
vita ingerența reclamei în com
petiția sportivă propriu-zisă. 
Proiectul va fi supus spre a- 
probare consiliului FIS ce se 
va tine în orașul finlandez Lah
ti. la începutul lunii martie.

MOSCOVA, 23 (Ager- 
pres). — în capitala- 
U.R.S.S. se află în vizită 
o delegație sportivă din 
R. F. a Germaniei condu
să de Willy Daume — 
ședințele Comitetului 
organizare a 
20-a ediții a Jocurilor O- 
l.impice de 
Hans-Jochen 
mărul orașului Miinchen. 
Cu acest prilej Willy 
Daume i-a înmînat lui 
Konstantin Andrianov, pre
ședintele Comitetului olim
pic al U.R.S.S., invitația o- 
ficială de participare 
Jocurile Olimpice de 
Miinchen.

în cadrul conferinței 
presă ce a urmat, 
Daume a subliniat că, în 
timpul vizitei, a avut con
vorbiri rodnice cu repre
zentanții forurilor sporti
ve din U.R.S.S. F.l a de
clarat, de asemenea, că 
renumitul halterofil Iuri 
Vlasov, campion olimpic la 
Jocurile de la Roma, va 
fi invitat de onoare al O- 
limpiadei de vară din a- 
•nul 1972.

La rîndul său, Hans 
Klein, directorul serviciu
lui de presă al J.O., a ară
tat că Miinchenul este 
gata să primească circa 
4 000 de ziariști și 2 500 de 
tehnicieni ai radioului și 
televiziunii. Jocurile Olim
pice de la Miinchen vor 
putea fi televizate în . 70 
de țări și transmise la ra
dio în 110 țări ale lumii.

In aceste 
zentativ de 
loniei se pregătește la... înăl
țime, cu gindul la viitoarele 
campionate europene de sală, 
care se vor desfășura la So
fia, la mijlocul lui martie.

Imaginea alăturată, reali
zată la Zakopane, ne-o pre-

zintă pe multipla campioană 
Irena Kirszenstein-Szewinska 
împreună cu antrenorul An
drzej Piotrowski, iar în mij
loc, pe oaspetele atleților, 
popularul actor de film Da
niel Olbrychski.

AU ÎNCEPUT „MONDIALELE"
DE PATINAJ ARTISTIC

• Tînara cam
pioană mondială a 
sprinterelor ghețU 
este membră a clu
bului sportiv Dyna
mo Berlin. • S-a 
născut la 3 noiem
brie 1949. la Plauen 
• înălțimea — 1,64 
m; greutatea — 57 
kg • Este asisten
tă medicală la Ber
lin. necâsătorttă • 
Antrenată de Peter 
Zeller • Practică 
patinajul de perfor
mantă de 7 ani • 
Performante : locul 
8 la J.O. de la Gre
noble pe 1 500 m: 
locul 4 la C.M. din 
1969 la tetratlon; a 
cucerit 10 titluri de 
campioană a R. D. 
Germane, in dife
rite probe • De
vine campioana 
mondială la tetrat- 
lon-vfteză in 1971. 
la Inzell (R.F.G.) 
obținînd Ia 500 m 
și 1 000 m de 4 ori 
locul al doilea — 
total 175.730 puncte 
— nou record mon
dial ; Kn aceeași 
competiție, a reali
zat două noi recor
duri ale R.D.G. : 
43.15 pe 500 «1 și 
1:28,9 pe 1 000 un.

VOLEIBALIȘTII BULGARI
>

La Sofia s-a desfășurat re
turul meciului dintre Septem- 
vrisko Zname și Ț.S.K.A. Mos
cova, contînd pentru sferturi
le de finală ale C.C.E. la vo
lei (m). Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—I

AFRICA

ÎN SEMIFINALELE C.C.E.
(11—15. 15—5,' 15—6, 15—13). 
în primul joc, echipa sovie
tică a cîștigat cu același scor 
(3—1). Beneficiind
punctaveraj superior, 
liștii bulgari s-au 
pentru semifinale.

iși continuă ascensiunea

ATLETICA

de un 
voleiba- 
calificat

—Nepela conduce
PARIS, 23. — La Lyon a 

avut loc deschiderea festivă 
a campionatelor mondiale de 
patinaj artistic. Cu acest pri
lej, primarul orașului, Louis 
Pradel, i-a primit pe condu
cătorii loturilor participante 
și pe sportivi, în salonul • de 
recepție al primăriei. La 
campionate vor asista secre
tarul de stat pentru proble
mele tineretului și sportului, 
Joseph Comiți, precum și co
lonelul Marceau Crespin, di
rectorul Consiliului de edu
cație fizică și sport din 
Franța.

în cadrul întrecerilor, în
cepute marți la patinoarul — 
acoperit din Lyon, 127 de 
sportivi și sportive își dis
pută titlurile mondiale. Pe 
lista patinatoarelor care can
didează la medalii figurea
ză 24 de sportive, în frunte 
cu principalele protagoniste : 
austriaca Beatrix Schuba, a- 
mericancele Janet Lynn, Ju-

• •după primele figuri obligatorii
lie Holmes și carjadianca 
ren 
ta 
ză 
care 
mari 
lui 
nului John 
vich și canadianului 
Cranston. în proba de pe
rechi, unde s-au înscris 20 
de cupluri, specialiștii consi
deră ca mari fa vor iți pe so
vieticii Irina Rodnina și A- 
lexei Ulanov. în proba de 
dans (au fost înscrise tot 20 
de perechi) cele mai mari 
șanse de a cuceri titlul mon-

Magnussen. Pe lis- 
concurenților figurea- 
23 de nume dintre 

șansele cele mai 
sînt acordate francezu- 

Patrick Pera, i 
,Misha"

america- 
' Petke- 

Toller

dial le are cuplul sovietic 
Ludmila Pahomova — Alek
sandr Gorșkov, campioni eu- 

• ropeni.
Au început întrecerile con

cursului masculin. După pa
tru figuri impuse, în ' fruntea 
clasamentului se află ce
hoslovacul Ondrej Nepela cu 
698,1 p urmat de P. Pera 
(Franța) 695,5 p. S. Cetve- 
ruhin (U.R.S.S.) 658,3 p, J. 
Hofmann (R.D.G.) 629,9 p, 
M. Petkevich (S.U.A.) 628,5
p și Anderl (Austria) 622,5 
p. Reprezentantul țării noas
tre Gh. Fazekaș ocupă locul 
20 cu 552,8 p.

IN PRIMA ZI A INTILNIRII INTERNATIONALE DE TENIS DE LA SOFIA

Sântei a dispus de campionul

dovedit 
îndeminatică 

A învățat să 
în orășelul ei 

mat e- 
patinoarul na- 

mi-

De mica, 
deosebit de 
pe gheață, 
patineze 
natal, la Blaue, 
xact pe 
tural din parc. Aci, 
cuța Ruth se antrena zi 
de zi, pînă 
nopții, cînd 
reușeau să 
să...

Ruth face 
un patinoar 
1965, la Berlin, cînd vite
za de alunecare realizată 
i s-a părut neobișnuit de 
mare, față de cea de pe 
lacul înghețat de acasă. 
Paralel cu activitatea de 
patinaj-viteză, ea și-Vi 
desăvîrșit pregătirea fi
zică prin practicarea ufior 
sporturi complementare. 
Este bună alergătoare, 
joacă cu plăcere •volei și 
este o bună înotătoare.

In primele concursuri

la lăsarea 
părinții abia 

o ducă aca-

cunoștință cu 
artificial în

internaționale de patinaj 
la care a participat, Ruth 
Schleiermacher a învățat 
foarte mult de la marile 
sale predecesoare Helga 
Hase, Lidia Skciblikova și 
Stien Kaiser. .Acum, la 
primul campionat mon
dial al sprinterelor pe 
gheață, sportiva din RD. 
Germană a reușit să-și 
învingă toate adversarele, 

adevenind campioană 
lumii.

Deși 
fiecare 
ori pe 
m) în 
Ann Hening (SJJ.A.) 
Ludmila Titova (U.R.S.S.), 
noua campioană s-a dove
dit mai •constantă, între- 
cîndu-le 'la totalul timpu
rilor cumulate.

Un nou record 
este înscris pe 
de performantă, o nouă 
stea urcă pe firmamentul 
patinajului de viteză.

cronometrată 
dată (de cite 
590 m și pe 
urma

de 
două 
1 000 

rapidelor 
și

mondial 
tabelele

în 1968, totul a fost pus 
Pe seama altitudinii. Rezul
tatele din Mexic, titlurile o- 
limpice cucerite de atleții a- 
fricani, toate au fost expli
cate prin adaptabilitatea per
fectă a lui Keino, Temu, Bi- 
wott și a celorlalți medaliați 
africani, cu cei 2240 m.

Apoi, totul a fost dai ui
tării, afirmîndu-se că „noro
cul" din Mexic nu se va mai 
repeta. Acum, cînd a mai ră
mas destul de puțin pînă la 
o nouă ediție de întreceri o- 
limpice, să vedem care sînt 
valorile pe care 1? pregătesc 
atleții africani pentru com
baterea părerii contrare op
timismului lor.

J. O. din 1968 au creat o 
emulație cu totul deosebită 
în toate țările africane, care, 
asemeni Kenyei, au început 
să se ocupe mult mai seri
os de atletism, fiecare dîn- 
du-și seama că în țările lor 
(Etiopia, Tanzania, Mali, Gha
na etc.), există talente ieșite 
din comun. Au fost încadrați 
antrenori europeni pentru a- 
tleții autohtoni, s-au construit 
piste și instalații atletice mo-

Turneul de baschet de la Galați
I
I

(Urmare din pag. 1)

ducă, a fost mai activ, în
scriind și cele mai multe 
puncte : 28. Au arbitrat bine 
M. Aldea și Fr. Took.

I.C.I-I.F. — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 73—60 
(disputat lunii seara). Bucu
reștenii,. cu Cîmpeanu deose
bit de utiL, au evoluat foarte 
bine și au obținut o victorie pe 
deplin meritată. Studenții au 
condus timp de 25 de minu
te, dar în continuare Cîmpea
nu, Mălușel și Barău au 
punctat precis de la semidis- 
tanță, au egalat și s-au de
tașat în cîștigători. Bun ar
bitrajul prestat de I. Petru- 
țiu și E. Hottya.

FARUL — I.E.F.S. 69—60 
(40—29). Farul, care mai spe
ră să evite retrogradarea, a 
produs prin această victorie 
o surpriză. învingătorii au a- 
bordat partida cu multă ho
tărîre și mai ales cu preci
zie în acțiunile de sub pa
noul advers. Ei nu s-au lă
sat angrenați în iureșul bucu- 
reștenilor, au temporizat jo
cul și au marcat numeroase 
coșuri de la semidistanță, ob-

ținînd astfel ceea ce și-au 
propus, adică victoria. Au ar
bitrat 1)106 E. Hottya și Șt. 
Grecu.

STEAUA — POLITEHNI
CA C3LUJ 73—71 (38—28). Nu 
a lipsit mult ca să asistăm la 
o nouă surpriză de proporții. 
Clujenii, impulsionați de vic
toria din seara precedentă a- 
supra lui „U“ Clwj, au arun
cat în luptă toată energia 
pentru realizarea succesului, 
în cele din urmă însă ei au 
ratat victoria, dar fără a li 
se putea imputa nimic, de
oarece zeița Fortuna, i-a oco
lit în ultimele secunde. Ste- 
liștii au evoluat ca niște ve
dete — ceea ce de fapt 
nu sînt — și acest lucru era 
să-i coste victoria. Au arbi
trat bine 
Szabo.

I.C.H.F. 
BRAȘOV 
pă 20 de
bucureștenii au forțat ritmul 
în ultima repriză realizînd 
astfel a doua lor victorie din 
turneu.

RAPID — DINAMO 78—72 
(36—39). DerLyul ultimei zile 
a revenit pe merit feroviari-

lor, care au avut în Tursu- 
gian, Predulea și Cr. Popes
cu trei jucători cu multă 
clarviziune. Campionii, cu 
Cernea, preocupat, mai mult 
de maniera de arbitraj, cu 
Dragomirescu accidentat du
pă 10 minute nu au putut 
realiza mai mult, cu toate 
eforturile depuse de Diaco- 
nescu și Albu (intrat în ulti
ma parte a meciului). Foarte 
bun arbitrajul lui I. 
țiu și Gh. Chiraleu 
din București).

POLITEHNICA
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CLUJ 51—46 (23—21). Clu
jenii, fără patru jucători de 
bază, Ruhring și Vizi (acci
dentați), Simon (în examene) 
și Stăvariu (dispărut nemoti
vat de la echipă !), .nu au 
putut realiza mai mult.

Petru- 
(ambii

BUCU-

Em. Niculescu și I.

— POLITEHNICA 
82—69 (45—45). Du- 
minute de tatonare,

I
I
I
i
I
I
I
I
I

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
GALAȚI 63—57 (26—25). Ti 
mișorenii au evitat ritmul 
alert impus de gazde în pri
mele minute și 
Omor, Viciu și 
trei basc hetbalișli 
zenți au reușit să

avînd în
Cîmpeanu 
omnipre- 

cîștige.

I
I
I
I

derne, se partici
pă tot mai des la 
competițiile inter
naționale, intr-un 
cuvînt, atleții a- 
fricani s-au inte
grat in circuitul 
atletic modern. 
La sfîrșitul a- 
nului 1970, bi
lanțul african 
este deosebit de 
fructuos, oferind 
premise remar
cabile pentru a- 
nul olimpic 1972.

După cum este 
știut, în Mexic 
alergătorii de se- 
mifond și fond 
s au impus cu 
brio. Astăzi, re
zultatele lor ce
le mai bune sînt: 
la 800 m, 1:46,8
— Robert Ouko 
(Kenya); la 1500
— Keino; la 5000
— Keino, 13:41,0 
moudi (Tunisia), 
Nge No (Kenya); 
m, 28:31,4 —
— Ndoo (Kenya); 28:44,0 — 
Stephen (Tanzania); 3000 m 
obstacole, 8:29,6 — Ben Jip- 
cho și 8 :30,8 — Amos Bi- 
wott (ambii Kenya), iar la 
maraton 2h " ' 
phen.

în afara curselor de 
tanțe lungi 
zintă cu individualități

SOFIA, 23 (prin telefon). — 
în sala complexului sportiv 
Akademik au început, aseară, 
întrecerile primului turneu in
ternațional de tenis pe teren 
acoperit, la care participă spor
tivi din Cehoslovacia, Iugosla
via, R.D.G., România și Bul-

UNOE SE VA JUCA
MECIUL FISCHER —

TAIMANOV ?

garia. în prima zi tenismanii 
români s-au întîlnit cu cei ai 
țării gazdă. O frumoasă vic
torie a obținut Sântei, care l-a 
întrecut pe multiplul campion 
al Bulgariei, Iașmakov, cu 6—1, 
7—5. Hărădău a dispus de Ve- 
lev cu 6—4, 6—4 într-o partidă 
destul de echilibrată. Marcu 
a fost întrecut de Ganev cu 
6—3, 3—6, 6—3, ca urmare a 
numeroaselor duble greșeli. 
Iudith Dibar n-a întîlnit rezis
tență din partea lui Sotirova, 
de care a dispus cu 6—0, 6—1. 
Agneta Kun a pierdut la jucă- 
toarea Moscova cu 4—6, 7—5, 
4—6. întrecerile continuă.

KIPCHOGE KEYNO 
campionul olimpic (1968) 

al probei de 1500 m
m, 3:36,6
m, 13:27,6
— Gam-

13:44,6 — 
la 10 000 

Nge No, 28:42,8

15 : 05,0 — Ste-

dis- 
pre- 

.- re
marcabile și în alte probe. 
La 100 m, Norman Chihota 
(Tanzania) a realizat 
iar Antwell 
dagia) 10,2; 
ley Allotey 
iar Charles 
Sang (ambii 
La 400 m, valorile sînt 
șebite; Charles Asati 
Iulius Sang 45,6; Claver 
manya (Tanzania) 45,8 
ștafeta de 4x400 m a

africanii se

10,1,
Mandaza (Rho- 

la 200 m, Stan- 
(Ghana) — 20,4, 
Asati și Iulius 
din Kenya) 20,7. 

deo- 
45,0;
Ka- 
iar

Ke-

Internazionale —Milan

2 — 1 la Viareggio
Tradiționalul turneu inter

național de fotbal (juniori) de 
ia Viareggio a fost cîștigat de 
formația 
Milano, 
tiției, 
no 
rul 
C. 
locurile 3—4. Juventus Torino 
a dispus cu 5—3 (după execu
tarea loviturilor de pedeapsă) 
de formația Fiorentina.

italiană Internazionale 
In finala

Internazionale 
întrecut cu

■ 2—1 echipa

compe- 
Mila- 

sco- 
A.

a 
de

Milan. In partida pentru

nyei este a doua din lume 
eu 3:03,6. La 110 mg, Ktva- 
ku Ohehe (Ghana) a alergat 
13,9, iar la 400 m Charles 
Kipkemboi (Kenya) 50,0 și 
Wilian Koskei (Uganda) 50,1. 
Tn fine, a început să se a- 
firme și" atletismul feminin. 
Pînă acum atletele africane 
de remarcat sînt Alice An
num (Ghana) cu 113 la 100 
m și 6,30 la lungime, ca și 
Judit Ayas (Uganda) cu 52,9 
la 400 m.

Fără îndoială că în fața 
acestui bilanț trebuie să re
cunoaștem că țările africane 
reprezintă o valoare în atle
tism, care nu trebuie negli
jată.

Președintele federației in
ternaționale de șah (F.I.D.E.), 
Max Euwe, aflat la Moscova 
pentru problemele organiză
rii campionatului mondial 
masculin, a declarat că cele 
patru meciuri (cuprinzînd 
cîte 10 partide fiecare) ale 
sferturilor de finală vor în
cepe la 2 mai.

întîlnirea dintre Viktor 
Korcinoi și Efim Gheller va 
fi organizată de federația de 
șah din U.R.S.S. Fostul cam
pion mondial, Tigran Petro
sian, și vest-germanul Robert 
Ilubner vor juca în Olanda, 
iar danezul Bent Larsen și 
Wolfgang Uhlmann (R. D. 
Germană) își vor disputa șan
sele la Las Palmas (Insulele 
Canare).

în ceea ce privește meciul 
dintre marii maeștri Mark 
Taimanov (U.R.S.S.) și Ro
bert Fischer (S.U.A.) nu a 
fost luată încă o hotărîre de
finitivă, urmînd ca acesta să 
se dispute în U.R.S.S., Olan
da sau Spania.

Președintele F.I.D.E. a de
clarat că și campionatul 
mondial feminin se va desfă
șura după aceeași formulă ca 
a celui masculin. Federația 
iugoslavă a fost însărcinată 
să organizeze turneul inter
zonal feminin în luna mai.

Toma HRISTOV

TELEX
Pe pîrtia de la Koenigssee (R.F. 
a Germaniei) au luat sfîrșit în
trecerile competiției internațio
nale de săniuțe dotată cu „Cupa 
Națiunilor". La masculin, victoria 
a revenit austriacului Manfred 
Schmidt, care in patru manșe a 
realizat timpul de 3:04,51. Con
cursul feminin a fost cîștlgat de 
sportiva vest-germană Elisabeth 
Demleitner cu 2:54,54. în clasa
mentul pe națiuni, primul loo a 
fost ocupat de R.F. a Germaniei 
cu 260 p.

La Roma s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală de fotbal 
dintre echipele A.S. Roma și Sla
via Sofia. Victoria a revenit- fot
baliștilor italieni cu scorul de 
2—0 (2—0), prin golurile înscrise 
de Amarildo în minutele 31 șl 45.

Peste 20 000 de spectatori au ur
mărit la Valencia întîlnlrea inter
națională amicală de fotbal din
tre echipele F.C. Valencia și Hon- 
ved Budapesta. La capătul unui 
■foc echilibrat, scorul a fost egal: 
0-0.

Bill Bailey, unul din cei mai mari 
cicliști din istoria sportului bri
tanic, a încetat din viață la Lon
dra în vîrstă de 32 de ani. Bailey 
a fost de patru ori campion mon
dial de viteză și tot de atitea ori 
învingător în „Marele premiu al 
orașului Paris".

METREVELI ÎNVINGĂTOR IN 3 PROBE

N. M.

Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de tenis pe 
teren acoperit de la Moscova. In 
ultimele finale disputate s-au în
registrat următoarele rezultate : 
dublu masculin : Metreveli, Liha- 
ciov — Pala, Hutka 5—7, 6—4,

4—6, 6—4, 7—5: dublu mixt : Olga 
Morozova. Metreveli — Elena Bi- 
riukova, Llhaciov 6—3, 6—4. La 
acest turneu, Aleksandr Metreveli 
a terminat învingător în trei 
probe.'

Știri*iiltimelQ sjtiri»ultimele știri» ultimele
TINERELE TENISMANE ALE UNGARIEI S! ROMÂNIEI 

AU TERMINAT LA EGALITATE : 2—2
întîlnirea de tenis, pe teren acoperit, desfășurată la Budapesta, 

între echipele de tineret (feminin) ale Ungariei și României s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 2—2. în cadrul celor două zile 
de întreceri s-au disputat următoarele meciuri : Beatrix Klein — Elena 
Takacs 3—6, 6—0, 6—2 ; Eva Fridenzi — Anca Floreșteanu 6—1, 6—4 ; 
Edina Magyarosi — Adriana Călina 1—6, 6—3, 3—6 ; Klein, Fridenzi — 
Takacs, Călina 7—6, 4—6, 6—7. S-au disputat, apoi, următoarele meciuri 
(în afara concursului) : Adriana Călina — Eva Koszavolgyi 6—3, 6—3, 
Anca Floreșteanu — Katalin Szeman 7—5, 3—6, 6—3, Elena Takacs — 
Klara Fagyas 6—3, 6—3, Anca Floreșteanu — Zita Komarnisky 6—3, 6—4.

MECIUL ATLETIC 
AMERICA — EUROPA 

LA TORONTO
După îndelungi parlamentari s-a 

stabilit ca cea de a 3-a ediție 
a întîlnirii atletice AMERICA — 
europa să se desfășoare totuși 
în acest an. Federația de spe
cialitate din Canada a luat ho- 
tărîrea de a organiza această pa
sionantă întrecere la sfîrșitul 
lunii august, la Toronto.

COTA FAVORABILĂ (8—7) 
LUI CASSIUS CLAY

La bursa pariurilor din ju
rul mult așteptatului meci 
de box dintre Cassius Clay 
și Joe Frazier, care va avea 
loc la New York în ziua de 
8 martie, cota este favorabi
lă lui Clay cu 8—7.

CONCURS DE SELECȚIE 
AL ÎNOTĂTORILOR 

SOVIETICI

La concursul de selecție al 
înotătorilor sovietici înaintea 
competiției dotată cu „Ma
rele premiu al ziarului Kom- 
somolskaia Pravda"; desfășu
rat în bazin de 25 m la Mos
cova, V. Bure a cîștigat 
cursa de 400 m liber în 4:14.1, 
înaintea lui Samsonov 
4:14,8 și Beliz-Geiman 4:15,2. 
Alte rezultate: llicev 54,0 — 
100 m liber și 2:00,2 — 200 
m liber; Pankin 68,5—100 m 
bras.
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