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CAMPIONATELE BALCANICE

DE GIMNASTICA

IN ZILELE DE 25-27 IUNIE
Cea de treia. ediție a Campionatelor Balcanice de 

gimnastică va t.fi organizată, în cursul acestei veri, 
de federația de specialitate din Iugoslavia. Printr-o 
adresă sosităijîeri la federația noastră de gimnas- 
Jcă, forul iugoslav face cunoscut că a stabilit da
lele la care vă’ fi organizată competiția : 25—27 iu- 
țiie. în.,1 scurtă timp urmează a fi fixat și locul de 
desfășurgre a ?concursului.

Nr. 1184 (6618)

sortul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

în primul meci al C. M»

de tenis de masă

ROMANIA - 
NOUA

ZEELANDĂ
ANUL XXVI

Doi vechi prieteni. Ch. Zîmbreștea nu și P. Denisenko (ambii în stingă fotografiei) in mij
locul lotului de atleți sovietici, schimbă impresii după antrenamentul desfășurat ieri

Foto : N. DRAGOȘ
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MANIFESTĂRI ÎN CINSTEA

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI
PITEȘTI

în organizarea asociației 
sportive Electromotor s-a 
desfășurat competiția de vo
lei feminin „Cupa Semicen
tenarului", care a reunit cî- 
teva formații de divizia B, 
din București, Sibiu și din 
localitate. S-a jucat sistem 
tur-retur, nivelul întîlnirilor 
fiind în general satisfăcă
tor. Cupa a revenit echipei 
Drapelul roșu din Sibiu, pe 
locurile următoare clasîn- 
du-se formațiile Universita
tea București și Electromo
tor Pitești. (Ilie FEȚEA- 
NU-coresp.)

de un mare număr de spec
tatori. (N. BORCEA — co- 
resp.).

PIATRA NEAMȚ
Sala de sport „Ceahlăul" 

a găzduit, timp de două zile, 
o competiție deschisă pugi- 
liștilor din categoriile juni
ori mici, juniori mari și 
seniori de la Metalul-Sucea-

SIMULTANUL

Atleții sovietici-primii oaspeți
ai indoor-ului „Cupa de cristal"

Apropierea europenelor in
door atrage după sine creșterea 
numărului de competiții cu ca
racter internațional, ce servesc 
protagoniștilor viitoarelor în
treceri de Ia Sofia drept ex
celente prilejuri de verificare a 
formei sportive. Iar în cadrul 
acestor mitinguri atletice de 
amploare se înscrie și cea de a 
IlI-a ediție a „Cupei de cristal", 
competiție pe care o vom putea 
urmări sîmbătă și duminică sub 
cupola sălii de la „23 August”.

Primii oaspeți ai concursului 
sînt atleții sovietici, pe care 
i-am și urmărit în cursul după- 
amiezii la un prim antrenament 
sub conducerea lui Piotr Deni
senko, fost campion și record
man unional la săritura cu pră
jina. împărțiți in două grupe, 
săritorii și alergătorii lucrau cu 
multă rivnă pentru a afla par
ticularitățile pistei sau ale sec
toarelor speciale. Intr-un mo
ment de răgaz ne-am adresat

reputatului hurdler ucrainean 
Alexandr Demus, care a avut 
amabilitatea de a oficia pre
zentările coechipierilor săi. Ast
fel, am aflat că Rustan Ahmetov 
are la activ în acest an două 
sărituri peste 2,15 m. iar Evghe-

ne“. Zinaida Usenko (sprinteră) 
ca și Nikolai Kojukin (5,8 pe 
50 m) sînt la primul lor concurs 
oficial din acest an, ambițioși 
să nu rateze premiera. în sfîr- 
șit, Zvetlana Cantkovskaia (1,75 
m la înălțime) este una din ul-

ÎNTRECERILOR

FAGARAȘ
Pe scena Casei de cultură 

din Făgăraș au evoluat, re
cent, 34 tineri judokani, în 
cadrul unui concurs urmă
rit cu mult interes de local
nici. întrecerea dotată cu 
„Cupa Semicentenarului", a 
fost inițiată de comisia oră
șenească de specialitate și 
s-a bucurat de participarea 
echipelor Ancora Brașov, 
Știința Mediaș și Azurii-Fă- 
găraș.

„Cupa 
a fost 
Știința
A. Barbu) cu 23 
rile următoare : 
găraș 15 p. ; 3. Ancora Bra
șov 10 p. (V. LAZAR — co
resp. voluntar)

Prima veste care ne-a parvenit 
de la participanții in Simultanul 
Carpaților. acțiune organizată în 
cinstea aniversării a 50 de ani 
de la crearea P.C.R., provine de 
la Timișoara. Alpiniștii de la
A.S. VICTORIA — GUBAN a că
ror participare părea incertă (sec
ția neavlnd alocate fonduri pe
acest an), au hotărit să efectueze 
traseul pe cont propriu. Ei au

ta, Trotușul-Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Voința-Bu- 
zău și Ceahlăul Piatra 
Neamț. Dotată cu „Cupa Se
micentenarului", competiția 
a constituit un bun prilej de 
verificare a pregătirii echi
pelor. „Cupa Semicentenaru
lui" a revenit echipei Cea
hlăul cu 21 p ; 2. Voința 15

• p ; 3. Trotușul 12 p.
(GH. CIUPERCA—coresp.)

CARPAȚILOR
parcurs munții Călimani (de la 
Gura Haitii peste vf. Lucaciu, vi. 
Pietrosul Călimanilor, vf. Voivo- 
deasa. Toplița). Expediția a durat 
trei zile, cu o înnoptare în cort1 și 
alta în refugiul Luana. Ceața șl 
zăpada nu au constituit obstacole 
dificile pentru cel patru sportivi: 
A. Rițișan, A. Silier, J. Wottrin- 
ger și W. Eisele.

27 de formații feminine 
șl 36 masculine In lupta 

pentru supremație
Ieri; la Nagoya (Japonia) 

a avut loc tragerea la 
sorți a echipelor care vor 
lua parte la cea de a 31 a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de ma
să. S-au înscris 27 de 
formații feminine și 5b 
masculine. Iată cum au 
fost alcătuite grupele ■ FEMEI : grupa I s U.R.S.S., 
Singapore, India ; gr. a 
H-a : Japonia, Hong-Kong, 
pakistan ; gr. a III-a . 
ROMANIA, Noua Zeelan
dă ; gr. a IV-a : R. P. Chi
neză, Ghana ; gr. a V-a : cehoslovacia, Nigeria ; gr. 
a Vl-a : R. F. a Germa
niei, Nepal : gr. a Vil-a : Coreea de Sud, Thailanda; 
gr. a VIIl-a: R.D. Germa
nă, Anglia, Indonezia ; 
gr. a IX-a : Suedia, Co
lumbia ; gr. a X-a : Un
garia, Canada : gr. a Xl-as 
Cambodgia, Australia : gr. 
a XII-a : Franța, S.U.A.

BĂRBAȚI : gr. I : Israel, 
Australia. Japonia, gr. a 
Il-a: Suedia. Ghana. Noua 
Zeelandă; gr. a III-a: lî.P. 
Chineză. Peru. Jamaica ; 
gr. a IV-a : Iugoslavia, Pa
kistan, Thailanda; gr. a V- 
a : R. F. a Germaniei, Ni
geria, El. Salvador: gr. a 
VT-a : Ungaria, Canada, 
Columbia: gr. a 'n-a :
R.P.D. Coreeană. R.A.U.. 
Singapore; gr. a VIIl-a : 
Coreea de sud, S.U.A., 
Hong-Kong; gr. a IX-a: 
Anglia, Olanda. Vietnamul 
de Sud; gr. a X-a : Ceho
slovacia, Cambodgia, Ne
pal: gr. a Xl-a : Franța, 
India, Fiii pine; gr. a xil-a: 
Danemarca, Indonezia, 
Mexic.

ASTĂ-SEARĂ ÎN SALA FLOREASCA

Steaua în fata celui mai dificil examen
PROGRAMUL

STMBATA : 18,00: 60 m (fete serii); prăjină; triplusalf; 
18,20: 60 m (băieți — serii); 18,40: 60 m (fete — finală); 
19,00: 60 m (băieți finală); 19,20: înălțime (băieți); lungime 
(fete); greutate (fete).

DUMINICĂ : 16,00: 60 mg. (fete serii); 16,20: 60 mg 
(băieți — serii); 16,30: lungime (băieți); 16,40: 60 mg (fete) 
finală; 17,00: 60 mg (băieți finală); 17,20 înălțime (fete); 
greutate (băieți).

ni Tananika un rezultat de 
5.20 m la săritura cu prăjina. 
Amindoi speră să-și îmbunătă
țească performanțele la Bucu
rești, pentru a-și asigura pre
zența în lotul pentru „europe-

TURNEUL CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI

CEAHLĂUL Șl „11“ CLUJ,

timele descoperiri ale lui De
nisenko.

— Am vrea să aflăm cite 
ceva și despre... Aleksandr De
mus.

— Aștept cu nerăbdare întîl- 
nirea cu Perja. Nu numai pen
tru a dovedi că victoria mea de 
anul trecut, exact la aceeași 
competiție, nu a fost întîmplă- 
toare, dar și pentru că mă simt 
în formă foarte bună. Cred că 
'voi alerga distanța de- 69 m ,g. 
în 7,7 sau 7,8 și nădăjduiesc ca 
firul de lină alb să rămînă pe 
pieptul meu...

Semicentenarului" 
cucerită 
Mediaș

de echipa 
(antrenor 

p. Pe locu- 
Azurii-Fă-

aniversării a 
la crearea 
județeană 
sprijinul 

a organi-

PERFORMERELE IILE1
(Continuat t fa pag. a l-a

TIRGOVIȘTE
în cinstea 

50 de ani de 
P.C.R., Comisia
de handbal, cu 
CJEFS-Dîmbovița, 
zat o competiție, sistem tur
neu, la care au participat 4 
echipe feminine și 6 mascu
line.

Energia Glodeni a cîștigat 
turneul feminin, urmată de 
echipele Lie. nr. 3 Tirgo- 
viște. Electrica Fieni și Șc. 
gen. Răzvad. în turneul 
masculin s-a impus Metalul 
Tîrgoviște 
finală de 
viște cu 
locul III, 
Competiția

care a dispus în
Lie. nr. 2 Tîrgo-
23-18 (10-11). Pe 
Energia Glodeni. 
a fost urmărită

din acest sezon: meciul retur
CU

Momentul cel mult aștep
tat, al meciului retur din 
semifinalele C.C.E. la hand
bal masculin, se apropie cu 
pași repezi. Astăzi, Steaua 
și Partizan Bjelovar se vor 
înfrunta din nou, campionii 
Iugoslaviei pornind în acest 
joc decisiv cu o apreciabilă 
„zestre" de 5 goluri. Firește, 
în aceste condiții ei au pri
ma șansă și vor face 
le va sta în putință 
a o valorifica din plin, 
nea reprezentanților 
noastre în C.C.E. este, așa
dar, mai dificilă, dar — cu- 
noscînd valoarea formației 
Steaua și, mai ales, capacița- 
tea sa tehnică și tactică —' 
avem convingerea că există 
reale posibilități ca handica
pul de la Karlovac să fie re
făcut.

De asemenea, avem convin
gerea că acest țel nu poate fi 
atins decît dacă Steaua își 
etalează cu luciditate calită
țile sale, astăzi unanim cu
noscute și apreciate pe

... > • european.național
plan 
Este

încordarea puterilor la maxi
mum. Este ceea ce trebuie 
să facă acum handbaliștii de 
la Steaua spre satisfacția loc 
și a entuziastului' public bucu- 
reștean, care — nu ne în
doim — îi va încuraja din

îeri dimineață, a început, în 
Sala Floreasca, primul turneu 
al campionatului feminin de 
volei. Programul a prevăzut 
disputarea unor partide deo
sebit de importante pentru 
echipele aflate în partea infe
rioară a clasamentului. Sur
prizele zilei au fost furnizate 
de voleibalistele de la Univer
sitatea Cluj, 
să depășească

care au reușit 
pe colegele lor

tehnice: U-
Cluj — Uni-

Rezultate 
niversitatea 
versitatea Timisoara 3—2 
(14, -8, - '
I E F S -
Neamț 2—3 (—11, —12, 
14, 11, —7), Farul — 
C.P.B. 3—2 (6, —5, 14, 
—9, 11); C.S.M. Sibiu 
— Universitatea Craio
va 3—2 (—10, 12, 7,
—10, 2); Medicina—Pe
nicilina 0—3 (—5,.—16, 
—14); Rapid—Dinamo 
2—3 (—10, —11, 13, 13, 
-11).

și spectaculară mediocră, 
care a durat două ore, vie 
toria a revenit Universității 
Cluj. Succesul a fost facilitat 
de faptul că timișorencele 
și-au bazat întreg atacul, doar 
pe forța Măriei Dobrogeanu, 
cedînd punct după punct 
atunci cînd aceasta se afla 
în linia a doua. Universita
tea Cluj, fără a străluci, a 
reușit să acumuleze două 
puncte în clasament, deose
bit de prețioase în lupta pen
tru evitarea retrogradării. 
Primul set a fost cîștigat de 
clujence în prelungiri, după

Pe agenda actualității fotbalistice
Duminică în Giulești

Jocul va avea loc pe sta
dionul Giulești și va începe 
la ora 10,45.

RAPID-ODRA OPOLE POLITEHNICA IAȘI ÎNVINSĂ

13,'—4, 12), 
Ceahălul P. Emanuel FANTÂNEANU

în programul turneului pe 
care îl întreprinde în țara 
noastră echipa Odra Opole, 
a intervenit o modificare. în 
loc de Constanța, cum fusese 
anunțat inițial, fotbaliștii po
lonezi vor evolua duminică 
în Capitală, în compania for
mației Rapid.

LA CAIRO: 0-1,
CU SELECȚIONATA OLIMPICĂ

A R. A. U
CAIRO, 25 (Agerpres). —

Echipa de fotbal Politehnica
CAIRO,

Iași a întîlnit la Cairo selec
ționata olimpică a Republicii 
Arabe Unite în fața căreia a 
pierdut cu scorul de 0—1 
(0—0), după un joc de o bună 
factură tehnică. Fotbaliștii ie
șeni au dominat insistent în 
ultima jumătate de oră, dar, 
în ciuda ocaziilor avute, n-au 
reușit să egaleze. Vineri (n.r. 
azi), Politehnica Iași va sus
ține revanșa cu echipa Spor
ting Club, pe care săptămîna 
trecută a învins-o cu 2—0.

DINAMO A PLECAT

tot ce 
pentru 
Misiu- 

țării

CRISTIAN GAȚV

din Timișoara, și de Ceahlăul 
P. Neamț, care a întrecut pe 
I.E.F.S., la capătul unor par
tide maraton.

PRIMA SURPRIZA...

Aprioric vorbind, nu erau 
prea mulți cei care acordau 
șanse studentelor clujene în 
fața echipei Universitatea Ti
mișoara. Totuși, la capătul 
unui meci de valoare tehnică

Ileana Tabără (,,U“ 
Cluj) străpunge blo
cajul advers, aducind 
încă un punct echi
pei sale.

Foto : Dragoș Neagu 
*■1 igum———i

(Sontinuare în pag. a 4-a)
LA PREDEAL

La o săptămînă de la îna
poierea din turneul în Ame
rica de Sud, Dinamo Bucu
rești și-a mutat „cartierul ge
neral" la Predeal. în această 
stațiune, bucureștenii îșl vor 
continua pregătirile pînă în 
ajunul reluării activității com- 
petiționale oficiale: „l(5“-imile 
„Cupei României", din 7 mar
tie.

I
I
I
I
I
I
I

Bacovia 
loc ieri 
județean 
și sport.

foarte adevărat că echipa tra
versează o perioadă dificilă, 
fiind obligată să facă față 
unui încărcat program com- 
petițional. Dar, este tot atît 
de adevărat că deplina afir
mare în această mare compe
tiție europeană, pe care 
Steaua a cîștigat-o în 1968, 
obligă la sacrificii, necesită

primul și pînă în ultimul 
minut.

Ieri, ambele formații și-au 
încheiat pregătirile și antre
norii au comunicat că vor 
prezenta loturile complete. 
Reamintim cititorilor noștri 
că meciul începe la ora 21, 
în sala Floreasca și că Tele
viziunea va transmite “în 
direct" repriza secundă.

I
I

In sala Teatrului 
din Bacău a avut 
conferința Consiliului 
pentru educație fizică 
La lucrările sale au luat par
te membrii Consiliului, acti
viști ai comisiilor județene pe 
ramură de sport, președinți de 
cluburi și asociații sportive, 
antrenori, profesori de educa
ție fizică, sportivi fruntași.

Printre invitați s-au aflat re
prezentanți ai organelor ju
dețene și municipale de par
tid și de stat, ai instituțiilor 
și organizațiilor cu atribuții în 
domeniul sportului, directori 
de întreprinderi și de școli.

Lucrările conferinței s-au 
bucurat de prezența tovarășu
lui Gheorghe Roșu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim secre
tar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului 
popular al județului Bacău.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sq&t a fost

CONFERINȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT BACAU
reprezentat de tov. Miron Ol- 
teanu, secretar al CNEFS.

La primul punct al ordinei 
de zi, tov. Mihai Grigoraș, 
președintele CJEFS Bacău, a 
prezentat darea de seamă asu
pra activității sportive din ju
deț în ultimii trei ani.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Gheorghe Roșu, care, după ce 
a adus un cald salut confe
rinței din partea Biroului Co
mitetului județean de partid, a 
făcut o succintă analiză a 
muncii desfășurate de orga
nele sportive din județ în co
laborare cv ceilalți factori lo
cali cu atribuții in

sportului, scoțînd în evidență 
principalele realizări obținute, 
ca și neajunsurile și deficien
țele ce mai persistă încă. 
Domnia sa a subliniat că exis
tă condiții și posibilități încă 
nefolosite suficient pentru dez
voltarea educației fizice și 
sportului la nivelul atins de 
alte domenii ale vieții econo
mice și social-culturale din 
județul Bacău.

In continuare, tov. Miron 
Olteanu a înmînat președin
telui CJEFS, Mihai Grigoraș, 
diploma de onoare pe care 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport a a-

tribuit-o Consiliului sportiv 
județean Bacău, clasat pe locul 
I (grupa a Il-a) în întrecerea 
desfășurată anul trecut.

Pe marginea dării de sea
mă, cit și a proiectului de 
hotăriri privind obiectivele de 
viitor au luat apoi cuvintul nu
meroși vorbitori care au expri
mat opinii valoroase și au 
făcut propuneri.

In încheierea dezbaterilor, 
tov. Miron Olteanu i-a felici
tat pe activiștii, tehnicienii și 
sportivii băcăuani pentru suc
cesele realizate după care s-a 
referit, pe larg, Ia principalele 
obiective ce stau în fața aces
tora în anii următori.

Participanții la 
au aprobat în 
planul de măsuri 
rioada 1971—1973.

conferință 
unanimitate 
pentru pe- 
S-a trecut

Constantin FIRANESCU
(Continuare fa pag. o Z-a)

I
I
I
I
I
I
I
I

i
ncepînd din această iarnă, condu
cerile C.N.E.F.S. și C.O.R. întreprind 
vizite periodice la centrele de antre
nament ale loturilor olimpice. Au loc, 
cu aceste prilejuri, întîlniri periodice 
între factorii de înaltă răspundere în 

sportul românesc și fruntași ai sporturilor 
din programul olimpic. Trebuie să preci
zăm, din capul locului, că nu este vorba 
de întilniri protocolare, de vizite de con
veniență. Dimpotrivă, au loc întrevederi de 
lucru, cordiale, de utilitate reciprocă. Toc
mai în acest caracter practic și uman stă 
valoarea noii forme de contact între res
ponsabili și sportivi. Nu a trecut prea 
multă vreme de cînd se obișnuiau, în ase
menea ocazii, ședințe destul de simpliste, 
în care doar se pretindea, se comanda, 
se impunea.

lntîlnirile din această iarnă, în evidentă 
ameliorare și evitînd experiențele ratate 
din trecut, se bazează pe o mentalitate 
deosebită. Plecînd de la premisa că atle
tul de excepție nu este un robot, ci o 
entitate umană dublată de sensibilitate, 
factorii de răspundere au adoptat concep
ția modernă potrivit căreia — în lumea 
sportului — conlucrarea întrece de departe 
ordinul. Conducătorii — pe de o parte — 
simt nevoia să pună pe sportivi la cu
rent, mult mai de aproape, cu sarcinile 
proximei etape, să le traseze particularită
țile competiției, să le descrie valoarea ad
versarilor. Pe de altă parte, sportivii înșiși 
simțeau nevoia să fie consultați. Pedagogia 
contemporană a stabilit inestimabila va-

loare a sportivului care porticipâ conștient 
la îndeplinirea ternei sale competiționale, 
care refuză a fi un simplu execulant orb.

lntîlnirile care au avut loc pînă acum, 
cu, loturile de lupte, canotaj, caiac-canoe, 
scrimă, atletism feminin și box, au dovedit 
că schimbul de vederi poete duce la mai 
buna înțelegere a problemelor sociale, fa
miliare,. școlare și sportive ale candidaților 
oiimpici, ba, în cele mai multe cazuri, chiar 
la rezolvarea lor în interesul sportivilor, în 
interesul ambianței favorabile care tre
buie să preceadă o competiție de im
portanța Jocurilor Olimpice. Întrevederile 
au subliniat însemnătatea pe care condu
cătorii sportivi o acordă nu numai per
formanțelor, rezultatelor statistice — ori
cum efemere, chiar cînd sînt de prestigiu 
—, ci și vieții sportivilor, pregătirii lor șco
lare sau profesionale, viitorului lor ca 
oameni.

Valorificînd o învățătură reieșită din aces
te întrevederi, lotul olimpic de box a fost 
primul care — în plenul sportivilor — și-o 
ales ieri un reprezentant ce va participa — 
alături de conducerea lotului și de antre
nori — la perfecționarea planurilor de pre
gătire, Io întocmirea programelor culturale, 
gospodărești, alimentare, lată un semn de 
progres pe care-l salutăm ca o primă ma
nifestare o conlucrării tuturor treptelor 
ierarhiei sportive, incluzînd atleții ca pe 
reprezentanții unui tineret conștient, harnic, 
iubitor de patrie.

Victor BANCIULESCU
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sportului

îno-

Tot- 
Și mal

sfi discu- 
față toate 
în cadrul

să mai adăugăm la 
și faptul că perioa- 
care s-au desfășurat 
au coincis cu anul 

Multi dintre juniori

ds care nici un 
nu este prea mare, 
zilnic ore în șir 
kilometri întregi 

secundă sau cîteva

tâm
ple;. ș) recordman 
de juniori al țârii;

sa unui 
tare bine 
buic să 
de reper
călăreților și cailor pe 
parcursul campionatului.

S-a pus problema. în 
drul discuțiilor, a măririi
mărului de concursuri. Avînd 
în vedere însă cheltuielile 
destul de mari necesare trans-

Stimulați de buna eompor- 
ire avută anul trecut, pen- 
itloniștii fruntași pregătesc 
itens acum succesele lui 
971. După cum se știe, din 
ina decembrie secția de pen
sion modern de la Steaua 

trecut la clubul Olimpia, 
a constituind de fapt nucleul 
e pregătire olimpică și al 
ompetițiilor de mare anver- 
lură. Gheorghe Tomiuc, an- 
renorul coordonator al lotu- 
ui. lucrează cu pasiune, încă 
iin luna noiembrie, pentru en 
devii săi să depășească în 
viitoarele competiții rezultate- 
e individuale și pe echipă 
■ealizate anul trecut.

Așa după eum s-a anunțat, 
recenta plenară a Federației 
de- călărie și pentatlon mo
dern a stabilit lotul pentru 
1971, din care fac parte : Ma
rian Cosmescu, Dumitru Spîr- 
lea, Constantin Zamfir, Albert 
Covaci, Alexandru Naghi, 
Florin Mureșan, Constantin 
Călina, Ivan Bănet, Gheorghe 
Dumitru și Gheorghe Rolick. 
După o perioadă afectată pre
gătirii fizice generale, cu ușor 
accent pe probele în care 
sportivii au manifestat defi
ciențe în întrecerile anului 
1970, pentatloniștii au efectuat

un stagiu de pregătire la 
munte (Poiana Brașov), timp 
în care pe primul plan s-a 
aflat creșterea capacității la 
efort, susținut și s-a continuat 
pregătirea fizică generală, pre
cum șl pregătirea tehnică la 
scrimă. După aceea, din nou 
antrenamente în Capitală sau 
Ja cluburile din care fac parte 
selecționabilii. urmărindu-se 
acomodarea cu specificul tu
turor celor 5 probe.

Participarea entuziastă a tu
turor sportivilor la eforturile 
impuse de îndelungata pregă
tire, rezultatele bune obținute 
la probele de control arată că 
proiectele lor pentru viitoa
rele mari confruntări sînt pe 
deplin realizabile. Bineînțeles, 
se are în vedere, în primul 
rînd, un 
1970 la 
ale din 
obiectiv 
aceasta, 
Jocurile 
unde pentatloniștii speră să 
contribuie la zestrea de punc
te a delegației României. Pri
mele confruntări internațio
nale ale anului sînt progra
mate la 2 aprilie (Franța) și 
Ia 13 aprilie (U.R.S.S.).

C. M.

loc mai bun decit în 
campionatele mondi- 
Elveția — ea prim 
— și, decurgînd din 

o comportare bună la 
Olimpice din 1972,

Recent, comitetul federației 
de călărie ți pentatlon mo
dern a analizat munca Și re
zultatele obținute de antre
norii și sportivii care acțio
nează în ramura 
călare.

Neavînd intenția 
tăm în rîndurile de 
problemele ridicate 
dezbaterilor, ne vom opri nu
mai la două din ele i organi
zarea calendarului competițio- 
nal și necesitatea pregătirii 
cadrelor tinere.

Si anul acesta, formula de 
desfășurare a campionatului 
republican se preconizează a 
fi aceeași: adică în 3 etape 
— ultima finală — dispuse în 
intervalul iunfe-octombrie. La 
aceasta se adaugă cele trei 
cupe; a Federației, a Lito
ralului șî a României, plus 
diferitele concursuri interna
ționale. Campionatul de anul 
trecut ne-a permis să obser
văm că etapele — în special 
cea finală — au avut uri timp 
de desfășurare maraton, so- 
licitînd concurenților (cu deo
sebire cailor) eforturi multiple. 
Avînd în vedere faptul că o 
serie de sportivi (juniori, fete) 
folosesc aceiași cai ca și se
niorii este de Ia sine înțeles

că animalele au fost supuse 
unui efort excesiv. Acest lu
cru a impietat asupra per
formantelor obținute, randa
mentul nefiind, în cele mai 
multe cazuri, corespunzător. 
Trebuie 
aceasta 
dele în 
etapele 
școlar 
fiind elevi au fost nevoiți — 
din această cauză — sfi ab
senteze de la școală. De aceea, 
credem că se impune sepa
rarea întrecerilor de juniori 
de cele ale seniorilor. Aceas
ta ar permite o dozare mai 

de 
ti- 
în 
de

bună a efortului depus 
cai ar da posibilitatea ca 
nerii călăreți să utilizeze 
roncurs un număr sporit 
cai, iar programarea campio
natului în perioadele de va
canță ar ușura sarcinile șco
lare ale concurenților.

Sporirea dificultăților de la 
o et-T'ă la alta, promovarea 
intr-o etapă superioară pe ba- 

sistem de departa- 
pus la punct, tre- 

constituie elemente 
în stabilirea valorii 

tot

portului cailor, este greu 
a se organiza mai multe 
treceri de amploare decît cele 
prevăzute inițial. Aceasta nu 
împiedică, însă, pe nimeni să 
realizeze concursuri cu carac
ter local. Sfi dăm un singur 
exemplu t în București — 
unde se află majoritatea că
lăreților noștri fruntași — 
baza hipică din Calea Plevnei 
poate fi utilizată la fiecare 
final de sfiptămînfi de către 
cluburile care doresc a fi Raz- 
da unei competiții. Condiții 
asemănătoare există și în ce
lelalte centre hipice. Trebuie 
doar inițiativă.

Dispunem. în prezent, de 
un eșalon de tineri talentați 
— Gh. Nicolae. M. Burtea, 
Gh. Popescu, N. Vlad, V. Con- 
țiu, I. Orha — dar insuficient 
rodați. Se impune o activitate 
mai intensă în această direc
ție. deoarece în prezent este 
un prea mare decalaj între 
generații. în ceea ce privește 
materialul cabalin, trebuie 
spus că mai sînt încă antre
nori ce nu țin cont de inte
resele generale, neutilizînd — 
din cauza lipsei de călăreți 
corespunzători — caii cu apti
tudini de care dispun, ajtin- 
aînd ca. pînă la urmă ei să 
fie respinși ca plafonați, deși 
există modalități pentru ca 
să dea un randament satis
făcător.

ca
ri u-

F. EMANUEL

ȘEDINȚA COMITETULUI FEDERAL

Plutonul de pentatlontști se antrenează de zor pentru sporirea rezistentei... Importante măsuri

ce se Impun pentru realiza
rea' unui progres vizibil 
sportul cu pedale, atît 
activitatea de mase cit și 
cea de performanță.

Membrii
Ciclism se 
la ora 
C.N.E.F.S., 
activitatea 
anul 1970

PRIMELE ASALTURI IN DIVIZIA A
Astăzi, Ia ora 8.30, sînt pro

gramate în sala Floreasca II din 
Capitală, primele asalturi ale 
campionatului echipelor din di
vizia A- Ediția t»71 a acestei com
petiții reunește, la cele patru 
arme, 13 echipe bucureștene ș) 
11 din restul țării. Mal înainte 
de a consemna primele rezultate, 
■vă prezentăm succint loturile ș) 
noutățile fiecărui club sau aso- 

' angajate în campionatul 
celor mal valoroase lame.

■STEAUA, clubul care a cucerit, 
fn 1978, titlurile Ia toate armele, 
pornește din nou ca favorit prin
cipal aliniind în general loturi de trăgători maturi, experimen
tați. Floretă feminin s Olga Sza
bo, Ileana Drîmbă, Ecat. Stahl 
Suzana Ardeleanu, Ana Ene- Pascu, Anluta Alexandrov ; flo
retă masculin : I. Faib. M. 1 tu. 
Șt. Ardeleanu. A. Ștefan. C. Ni- 
culescu, L. Filip ; sabie t O Vin- 
tilă. H. Bădescu. Gh. Cuicea. Gh. 
Alexe, AI. Nilcă. C. Nicolae ; 
spadă t Șt. Moldanschl. Al. fs- 
trate. N. forgu, Tr. Bălan. C 
Bărăgan.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
este un slt club cu formații ia 
teate armele și care începe cam
pionatul cu o notabilă infuzie 
de elemente noi : surorile Hai- 
chin, E. Doară. M. Lupuțiu. Al. 
lonescu. Floretă feminin : An» 
șt Ntna Halchin, Elis. Doară. M. 
Chita. M. Stefan, M. Szalat : flo
retă masculin : T. Mureșanu. Cr. 
Costeseu. p. Habata. A. Buda- 
hazi, Al. lonescu ; sable : L Bu- 
dahart. R. Manotîu. M. Lupuțiu. 
Cr. Zăfnescu. E. Turcu : spada : 
C. Țintea, Gh. Cerea T. Chitor, 
A. Todor, P. Dumitrescu.

T.E.F.S. ptez.otâ echipe la cele 
două florete (cu cîteva nume 
consacrate) și la sabie, tată loturile de bază. Floretă-feminin : 
P. Văduva. E. Illyes. D. Priseor- 
niță. L. Popescu. G. Ștefănescu, 
I.. Staicu. M. Stănclulescu : sa
bie : S. Mihal, A. Iercoșan, i. 
Galan. E. Ganea, L. Mihăileseu. Gh. Rîrdan.

PROGRESUL aliniază două for
mați* de floretă, ambele capabile 
sâ toace un rol.. însemnat tn 
lucrts pentru primele tocuri. Flo-‘ 
ret.fi feminin : M. Vicol, A. Mo
rman, E. Palko-Lucacî, A. Gîr- 
be» ; floretă masculin : G. Urse- 
rtrf. Cr. Dinu, Gh. Serban. B. 
Olănescu, Z. Be-.an, L. Rusu. (S. B.i.

TRACTORUL BRAȘOV care s-a 
Impus ca un valoros nucleu de

Z.

Z. NEMETH LA ÎNVINS
PE V. SOTIRIU

sabreri. va concura la această 
armă cu următorul lot : S. Vlad, 
Al. Cstki, A. Crelțaru, A. lUescu, 
D. Popovlct, G. Duțiea. (C. Gru- 
ia-coresp.).

FARUL CONSTANTA va alinia 
cea mal tînără echipă de floretă 
feminină (medie de vtrstă : 15.5 
anf). Lipsit de prețiosul aport al 
surorilor Halchtn. antrenorul te- 
chtmexico. a pregătit un Iot Tn 
care .ptupai Annemarie Dumi
trescu depășește Junioratul. Lot : 
Elena Pricep. Annemarie Dumi
trescu. Rodie» Mihai (13 ani t). 
Urania Cheft-ltdts, Ltdia Man, 
Constanța Pană șl Tatiana Vasi
le. (C. Pona-coresp.j.

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
participă cu echipele de floretă- 
fete șt spadă. Antrenorul P. Ghîn- 
lu șf-a pregătit cadre noi pentru 
ambele echipe și mal ales un 
număr mare de spadasini. Lotu
rile, la floretă feminin : R. Onu. 
D. lonescu. A. Diaeonescu, V. 
Dudău. z. Treap. A. Olaru : spa
dă : C. Dutu. A. Cărămidă. L. 
Dallă. M. Bunea, D. Podeanu, 
Al. Mironov, D. Popescu, R. 
Negrea. (Șt. Gurent-coresp.).

CLUBUL. SPORTIV MUNCITO
RESC CLUJ are o echipă de sa- 
bi» (Z. Rohany. C. Buss. I. He- 
gyesi. E. Makkal) cu care virea
ză locul IH. în schimb, echipa 
de spadă (P. Szabo. St. Slnko. 
T. Prezenskf. V. Agopcea. șt V. Orban) va lunta ca să evite re
trogradarea fiind lipsită de un 
component de bară. C. Ki«s. care 
îți satisface stagiul militar (P. 
ttsdvani-coresp.).

DUNĂREA GALATI debutează cu echtna de spadă In prima di
vizie. Antrenorul M. Alecu și-a format, echipa exclusiv din tineri 
pălâ’cnt. tată componența sa :
C. Trifu. V Ș*efănescu, N. Iile, P. irimfa. V. Butuman, v. Gri- 
șoraș. O. Crafceneo. Avînd nu
mai trei ani de activitate com- 
netitionglă. secția nu-sf propune 
deocamdată decît să aibâ o com
portare onorabilă. (T. Sirtopol- 
corespj.

POLITEHNICA IAȘI, protago
nistă a campionatului trecut la 
sabie, s-a pregătit serios tn ve
derea noii ediții. Lotul de ba’B :D. Trimiciuc. D. Popescu. I. Tir- dea. v. O1ar*> st I. "" ’ 
Diacon escu-coresn.).

CRIȘUL ORADEA 
prima divizie după 
prin meritul antrenorului său, C. 
Gazdovlc.i, rft si a! tenacilor săi 
Iloretisti : șt. Csioler, L. Palmal, 
Al. Zsak, L. Fodor, T. Branyai 
cărora li s-a adăugat, recent, A. 
Cioară, fost la i.E.F.S. (I. Ghișa- coreso.).

OLIMPIA SATU MARE prezin
tă echipe de floretă care reu
nesc trăgători eu experiență mat 
tndeiungâtă șl elemente foarte 
tinere. Froretă feminin : 3. Hau- 
kter. M. Lazgr. Ee. îstrate. S. 
Szakats. G. Garda, M. Gules :

floretă masculin ; st. Haukler, A. 
Cslpler, Șt. Szentkiralyi, p. 
Kuki, C. Moise. V. Aniculesei. 
(A. Verba-coresp.).

MEDICINA TG. MUREȘ, parti
cipă numai tn proba de epadă 
eu un Iot avînd un singur nume 
nou ; I. Vytalios. Tn rest : ’ 
Pongraț, E. lluszar, Gh. Z 
hâzi, G. Berey, St. și B. Doin- 
jansitz. (L Păuț-corcsp.).

A.
Buds-

Nicolae.
revirie8 ani.

<D.
tn 

attt

EUGEN ALMER
S-a născut la Reșița ia 14 Ianuarie 

1953. A învățat sfi 
înoate la vtrsta de 
9 ani cu prof. Ioan * ■ care-1

Si în
Schuster, 
pregătește 
p)e"mt.

Multi o1 
ploi, 
<__ . . el » devenit pentru 
prima oară pion național 
seniori tn 
1970. etnd a probele de 
liber (4:21,1) m mixt

cani
de 

august cîștigat 
400 ro șj 400 

.............. (5:01.8). 
Fiind tnsfi suferind 
nu a puiul participa în continuare 
ia Balcaniada și 
„europene". La a- 
ceastă oră deține 
recordurile națio
nale de juniori la 
7 probe și cele de 
seniori la 400 m li
ber (4:21.1) și 400 m 
mixt (5:00.8). 
odată, el este autorul celor bune performanțe 
românești în bazin 
scurt la 4U0 m. hoo 
m liber și 400 m 
mixt.

Pentru Eugen Aimer, 
tul este o adevărată pasiu
ne. fată 
sacrificiu 
Să înoți 
însumi nd 
pentru o 
zecimi smulse cronometru- 
lui este un lucru destul de 
monoton și extrem de difi
cil. Ca să nu mai vorbim că 
un profesor ca Ioan Schuster 
nu admite nici cea mai mică 
abatere de Ia programul 
stabilit. Dar reșiteanuî a în
vățat să „sufere" în trata
mentul la care se supune de 
bunăvoie zilnic (parcurge 
între 8 și 12 kilometri), știind 
că doar

Performantele lui Aimer 
au crescut intr-o proporție 
rezonabilă în flecare an 
(tabloul de mai jos este 
elocvent), fapt care ne per
mite — după ultimele 
sale rezultate — să ne gîn- 
dim cu încredere la perspec
tivele sale olimpice pentru 
1972. Pentru că în mod cert, 
acel 4:11,9 la 400 m liber 
(comparabil, după tabela de 
punctaj, cu 53,2 — 100 m li
ber. 1 :57.9 — 200 m liber, 

— 100 m delfin, 60,6 - 
m spate sau 2:11,9 — 
m mixt), ca șî rezultatul 
4:53,7 la 400 m mixt

Comitetului F.R. 
vor întîlni astăzi 
10, la sediul 
pentru a dezbale 
desfășurată in 

și a lua măsurile

munca

57.8
100
200
de
(fără nici o pregătire spe*astfel

sa îl va duce cit mai cială), sînt promițătoare.
aproape de marii erau! iști
ai lumii. — a. v. —

280 m libe* 400 iz* libei 1 300 m libei 400 m mlxi
1»67 2:21,; 4:67.7 — —
1968 3:09,3 4:34,0 ȚB :39,ă 5:20.0
1968 2:07.8 4:27,3 1S.01.3 5 :(W,7
197(1 2:04.8 4:21,1 17:58,4 5 :00.8
1971 2 :00..L* 4:11,9* — 4:32.7-

x •• rezultata tn bazin de 23 m

UN DEMARAJ SPRE CALITATE
preconizate de Colegiul central de antrenori

De la începutul acestui an, fe
derația română de rugby ișl 
Concentrează eforturile către gă
sirea unor modalități menite să 
contribuie la creșterea valorii jo
cului și implicit la spectaculozi
tatea lui. în acest context s-a des
fășurat 
centrai 
îl revin 
Uzarea 
mintit.

Colegiul central de antrenori a 
luat In discuție tn primul rlnd 
problema modificării actualei 
concepții de joc. tn spiritul rug- 
byului modern, ea trebuie funda
mentată pe acțiuni de atac, desfă
șurate Ia mină, cu participarea 
treisferturilor și liniilor de înain
tare, cu dezvoltarea cit mal mul
tor șarje organizate pe drumul

recent ședința Colegiului 
de antrenori, for căruia 
sarcini directe pentru rea- 
dezideratului mai sus a-

cel mal scurt1 către buturile ad
verse. cu lovituri de picior de a- 
tac. !n teren. Așadar, o concepție 
care să promoveze ideea jocului 
constructiv, să favorizeze elimina
rea timpilor morți și să combată 
tendința unor echipe de a abuza 
de tactica expedierii mingilor In 
tușe, care nu fac decît să închidă jocul. In sprijinul acestei concep
ții se va merge chiar mat depar
te : se ptoiectează modificarea re
gulamentului de joc, prin acor
darea a 4 puncte pentru o în
cercare șl numai a două puncte 
In cazul unei lovituri de pedeapsă 
(pentru „droap", același punctaj
- 3).

De altfel, problema uneî noi 
concepții de joe tn rugby, în lu
mina acestei reorientări, se va 
afla și pe ordinea de zi a con
sfătuirii cu antrenorii (4—3 martie)

DIN LOT

IN PLINĂ

ACTIVITATE

preconizată tn ajunul reluării 
returului campionatului divizionar.

Reactualiztnd unele sugestii și 
recomandări. Colegiul central de 
antrenori a hotărit ca tn alcătuirea 
loturilor reprezentative să se țină 
seama, mal mult decit în anii 
precedențl, de elementele de per
spectivă existente hitr-o serie de 
echipe divizionare care activează 
in țară.O asemenea măsură poate șl 
trebuie să determine un demaraj 
către calitate.

Mai mult : tn stabilirea loturilor 
vor fi consultați TOȚI antrenorii 
echipelor divizionare. Antrenorul 
federal se va deplasa tn centrele 
în care funcționează echipe de A, 
va vedea la lucru o serie <le ju
cători. va hotărî împreună cu 
antrenorii o primă selecție. Ulte
rior, pe baza notațiilor făcute la 
meciurile de campionat și Ia tria- 
luri (acestea au șl fost fixate la 
datele de - - — 
definitiva

in acest 
judicioasă

< șl 17 martie), »e vor 
loturile reprezentative, 
fel se va asigura o mai 
setecție a celor mal

îndreptățiți jucători sâ reorezlot» 
culorile țării tn diferite competi
ții internaționale.

★
Tn fine, Colegiul central de an

trenori a dezbătut Intr-un mod 
m»i realist, problema lărgirii bazei 
de masă a rugbyului. în această 
privință stnt de notat ctteva ini
țiative lăudabile : campionatul 
rezervat școlilor profesionale din 
rețeaua Departamentului Căilor 
Ferate, competiția organizată sub 
egida Inspectoratului școlar al 
Județului suceava pentru echipa 
de elevi din școlile generate, crea
rea unor centre pentru copii șl 
juniori într-o serie de orașe ala 
(firii (Constanta, Timișoara, Bra
șov, Iași ele.). Tntruett la ora ac
tuală în București șt tn țari 1st 
desfășoară activitatea uia! bine da 
12 centre de acest fel, s« preco
nizează Inițierea unul alt sistem 
competițional pentru copii și ju
niori. mult mai judicios, care »ă 
elimine avantajul din start al 
echipelor din Capitală.

Salutînd măsurile amintite, ne 
exprimăm convingerea că mem
brii Colegiului central de antre
nori (ca șt celelalte organe «le 
federației de resort) vor reuși să 
realizeze, chiar tn apropiatul sezon 
competițional. mutațiile calitative 
pe care 
balonul 
teaplă.

tot) iubitorii sportului eu 
oval le doresc și le aș-

Tiberiu STAMA

PUGILIȘTII

Continuînd seria meciurilor 
de verificare, component)! lo
tului național de box vor sus
ține sîmbătă. la Constanta, o 
nouă reuniune, în compania 
unei selecționate locale. A fost 
stabilit programul complet al 
galei s Aurel Mihai — Marin 
Lumezeanu. Vasile Rădulescu 
— Traian Cerchia, Iulian 
Lungu — Constantin Șoșoiu, 
Pavel NedeTcea — Marin 
mitrașcu, Aurel Iliescu 
Costică Bumb Calistrat 
țov — Aure! Simionescu,
Hodoșan — Gheorghe Pușca
șii, Ton Covaci — Virgil Fi
lip, Petre Cîmpeanu — Alecu 
Stoîanovici, Ton Monea — 
Petre Pîrvn.

reuniuni 
între se- 
Dinamo 

Cuțov a

• Cu prilejul uneî 
organizată Ia Brăila, 
leețfonata locală și 
București, Calistrat
răspuns provocării lansată de 
Costel Gutui. Evoluînd exce
lent, campionul european a 
obținut victoria prin abandon 
în ultima repriză. Imitîndu-și 
fratele. Simion Cuțov a dis-

In reuniunea de la Brașov, la care au participat com
ponența lotului, cea mai disputată partidă a fost cea dintre 
Constantin Stanei (stingă) șiCostică Butnb. In fotografie, un 
moment din timpul meciului.

Foto .■ VLADIMIR CARVAȚCHI —(Brașov)

Dialog cu arbitrul Teodor Viting despre surpriza de la Napoli
„RUGBYUL MAROCAN ESTE, ÎNTR-UN FEL. EMANAȚIA ȘCOLII FRANCEZE...*’

Surpriza de la Napoh. oraj 
în care rugbyștii italieni au fost 
întrecuti de cei marocani (8—6) 
trezește vii comentarii tn lumea 
sportului cu balonul oval de la 
noi. Se Știe că România se va 
întîlni. chiar în acest, sezon, stît 
cu reprezentativa Italiei — Ia 
București— cit si cu cea a Ma
rocului — ta Casablanca. Ers 
de aceea firesc ca Ia înapoierea 
arbitrului T. Viting, care a con
dus meciul de la Napoli, să-i 
solicităm unele amănunte

— Cum se explică victoria
echipei Marocului 7

— Datorită, tn principal, ac
țiunilor în viteză ale liniei de 
treisferturi, compartiment, care 
s-a. imput pe toată durata par
tidei. Apoi faptul că rugbyul 
marocan este — intr-un fel — 
emanația școlii franceze. Real
mente multi dintre iucătorii 
Marocului acționează in nota 
specifică acestei scoli, adică cu 
multă finețe, cu subtilități.

— Ce s-a întîmplat — to
tuși — cu rugbyștii Italieni ?

— XV-țg țăru gazdă a con
stituit o decepție pentru toii 
spectatorii. De altfel, există o 
explicație: o parte din titulari 
n-au respectat programul de 
pregătire fixat de federația ita
liană de resort.

implicații aduce 
rugbyștii români 

rezultat surpriză 1 
de cele văzute la Na

șă cred că meciul

- Ce 
pentru 
acest

— Fală 
noii, tind
Pe care rugbyștii noștri ti vor 
susține la Casablanca nu peste 
multă vreme se anunță destul 
de dificil. Nu încape îndoială ci 
XV-lg țării noastre păstrează 
prima sansă. dar anticipez o re
plică foarte dirzâ din partea 
sportivilor marocani. Noi ro 
trehut si-i depășim In special 
prin tehnică și concepție tac
tică.

Cit privește meciul cu Italia, 
acesta mi se pare 'mal ‘ 
cit cel de la Rovigo 
trecut. Bineînțeles, cu 
ca jucătorii noștri să 
la valoarea lor reală.

f-icit <îe- 
■ie anul 
reter< a 

evolueze

■ Competiția dotată cu „Cupa 
Semicentenarului" ce se des
fășoară în continuare în sala 
Steaua ne-a oferit cîteva dis
pute interesante. I. Kerekeș, 
favoritul concursului, a fost 
pus în dificultate de talen
tatul P. Almăjan care a pres
tat un joc foarte curajos. Ca 
surpriză consemnăm victoria 
Jui Z. Nemeth asupra lui V. 
Sotiriu. Cea mai spectacu
loasă partidă ne-a oferit-o
M. Rirtti (CS?U. Construcții) 
și N. Mirea (Dunărea Ga
lați). M, Rtisu, în mare pro
gres, s-a impus de o ma
nieră categorică arătînd că 
va avea un cuvînt greu de 
spus în turneul final. La fete, 
de semnalat o singură surpri
ză : Mirela Comfinescu (Pe
trolistul Cîmpina) a învins 
pe Mariana Ilie (Steaua).

Rezultate: fete — Anca
Floreșteanu —• Lucia Roma
nov 6—2, 6—1, Marga Tran- 
dafirescu — Florentina Sto 
ian 3—6, 6—1, 6—3, Mirela 
Comfinescu — Mariana Ilie 
6—3, 3—6, 6—1, Ecaterina 
Roșianu — Elena Cotuna 
6—7, 6—2, 6—0, Aurelia Trifu 
—Florența Mihai 6—2, 6—2 : 
băieți — Zoltan Nemeth — 
Viorel Sotiriu 4—6, 6—3, 7—6. 
R. Bădin — C. Dima 5—7, 
6—2, 6—2, I. Kerekeș — P. 
Almăjan 6-4, 6-4, M. Rusu-
N. Mi rea G-v.3, 6—4,. întrece
rile continuă zilnic de la ora 
8 dimineața.

S. IONESCU

CONFERINȚA C.J.E.F.S. BACAll

pus tot prin abandon, și tot 
în ultima repriză, de dinamo- 
vistul Eugen Gorea. O re
marcă specială merită tlnărul 
dinamovist, I. Vladimir (năs
cut în 1953), care l-a scos din 
luptă în 
brăileanul 
rezultate : 
I. Coman,
N. Buticeagă, A. Moraru b. p. 
S. Coroianu, O. Ghiță b. ab. 
2 M, Roadevin. Antoniu Va- 
sile b. ab. 2 S. Zaharia, G. 
Rădulescu b. ab. 2 A. Zaibel, 
N. Grosu p. p. 
Mihalcea m. n. 
mii sînt trecuți

ultima repriză pe 
D. Țigănuș. Alte

$t. Boboc b. ab. 3 
N. Cordoș m. n.

I. Robitu, D. 
I. Vlad (pri- 
dinamoviștii).

(Urmare din pag. 1)
apoi la desemnarea Consiliului 
județean pentru educație fi
zică și sport și a Biroului a- 
cestuia, din care fac parte ur
mătorii ! Mîhaî Grigoraș (pre
ședinte), Dumitru Dimitriu 
(vicepreședinte), Ioan Bordea, 
Ghcnrgbe Bocșa, Dan Coantlă. 
Teodor Dumitrache, Maria Si- 
mioncscu. Gheorghe Grunzu. 
Nicolae Guidea, Magda Ghc- 
nade. Dumitru Pravăț, Roii 
Straiulat și Teodor Vasiliti.

In continuare a fost expus 
în conferință și aprobat răs
punsul Ia chemarea la între
cere lansată de CJEFS Galați.

In încheierea Iucrăritor con
ferinței, cei prezenți au adop
tat cu entuziasm textul unei 
telegrame adresată Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal, 
prin care se exprimă adînca 
recunoștință pentru grija a- 
cordată de către partid mișcă
rii sportive din toate județele 
țării.

GH RIZU coresp.

Maturitatea vîrstei copilăriei...

(Urmare din pag. I)
• Ieri după-amlază a sosit 

pe calea aerului lotul de spor
tivi cehoslovaci participant la 
competiția dotată cu „Cupa de 
cristal**. Din Informațiile pe 
care, cu amabilitate, ni le-a 
pus la dispoziție conducătorul 
lotului, Jozsef Trousil, am a- 
flat că cei patru sportivi sînt: 
Marla Kotlanova (săritura in 
Înălțime), Eva Putnova (60 m), 
Vladimir Maly (înălțime) și 
Pavel Tolnay (lungime). „Con
cursul internațional din Bucu
rești constituie pentru spor
tivii cehoslovaci o ultimă ve
rificare în urma pregătirii de 
iarnă, în vederea obținerii 
normelor care să le dea drep-

tul de a participa la euro
penele de Ia Sofia" — ne-a 
spus printre altele interlocu
torul nostru. Ultimele lor re
zultate: Kotlanova 1,76 tn, 
Putnova 7,4, Maly 2,10 m și 
Tolnay 7,58 m.

• Aseară au ajuns In Capi
tală și loturile atletilor din 
Ungaria șî Polonia. Tată și 
componența acestora: E. Fery- 
sek (60 m și lungime), S. Ho
lub (greutate) Șl H. Kalocsay 
(lungime și triplusalt) In dele
gația maghiară, respectiv, E. 
Antczak (greutate), A. Roszak 
(60 m g), S. Kabaj (lungime), 
S. Kokot (lungime), B. Mar
kowski (prăjină), M. Woclzyisky 
(60 mg) și E. Kozankiewicz 
(prăjină) în cea poloneză.

Se reamintește antre
norilor admiși a se pre
zenta LA EXAMENELE 
DE AVANSARE, că a- 
cestea vor avea loc la 
Institutul de 
Fizică șî I 
București, 
Ene nr. 12, la 
1971. orele 15, 
atletism, box, 
ciclism, fotbal, 
tică, handbal, 
natație, kaiac-canoe, ca
notaj, rugby, scrimă, 
tenis de cîmp, tir, pati
naj și la 8 martie, orele 
15, pentru alpinism-tu- 
rism, baschet, haltere, 
hochei, popice, volei, 
tenis de masă și judo.

Listele cu antrenorii 
admiși a se prezenta 
la examene au fost tri
mise consiliilor județene 
pentru educație fizică 
și sport, unde pot fi 
consultate.

Educație
Sport din 
str. Maior 

I martie 
pentru 

călărie, 
gimnas- 

lupte,

Deunăzi, la Timișoara, — tml 
relata profesoara lldico Marta — 
în cadrul unei festivități ce a 
avut loc la Liceul nr. 4. s-au con
ferit medalii cltorva elevi din 
școlile generale (cei mai buni 
din țară, dupâ aprecierile organi
zatorilor), drept răsplată a mo
dului desfivîrșit tn care s-au des
curcat tn labirintul dificilelor 
examene ale expediției .Cuteză
torii". Profesoara era de-a drep
tul entuziasmată de seriozitatea 
acestor copil, atunci etnd au fost 
puși sâ găsească cele mal adec
vate soluții unor probleme mai 
puțin familiare lor, cum ar ii 
prepararea mtncării...

Trecînd de la faptele petrecute 
la Timișoara, la unele cărora 
le-am fost martor la București 
eram tentat, la un moment dat 
— fiind vorba de sport — să nu 
le mai consider chiar atît de 
demne de evidențiat. Sportul 
intră, doar, tn preocupările zil
nice ale copiilor. Dar a fost o 
simplă tentație căreia am izbutit 
să-i rezist. Căci nu se ponte 
spune despre cel 22 de elevi (din 
clasa a VIII-a) ai unor școli ș;e- ------- ... .... . _ aJ capitalei 

mai puțină 
lor din Ti- 
aveam In 
asociațiilor 

sportive. Caterina Serafim (Școala

nerale din sectorul 6 
că au dat dovadă de 
inițiativă decit colegii 
mișoara. mai ales că 
față președinți al

generată nr. 129). Dragoș Mihăl- 
leanu (Școala generală nr. 1211), 
Mlrcea Mureșan (Școala generală 
nr. 143) — dar exemplele sînt 
mult mal numeroase — au știut 
(șl aici Intervine spiritul lor de 
copil... maturi) să organizeze tn 
așa fel activitățile sportive, să le 
imprime o asemenea tentă de se
riozitate, tncît șl-au molipsit, real
mente, colegii In practicarea, pe 
scara întregit școli, a sportului.

Profesorii de educație fizici au 
in cel mai tineri președinți de 
asociații sportive, un sprijin una
nim apreciat. Unul dintre dascăli 
îmi vorbea, chiar, despre faptul 
că se consultă, la modul cel mai 
serios, cu președintele asociației 
sportive, pentru a afla ce «nu ne 
activități sfnt mai pasionante. 
Profesorul — bun psiholog — 
miza pe faptul că, tntreprinzind 
singur un sondaj, nu ar reuși să 
&Șe tot atît de multe detalii, cite 
afla colaborând cu președintele 
asociației. Iau cunoștință despre 
toate acestea cu ocazia unei re
cente instruiri a președinților a- 
sociațiflor sportive din școlile 
generale.

Inițiativa aparține Consiliului de 
educație fizică și sport șl Comi
tetului U.T.C. din sectorul 6 al 
Capitalei. Profesorul Traian Po
top, șeful comisiei sport a comi
tetului U.T.C. șj Petre Dudescu.

vicepreședinte al Consiliului ds 
educație fizică și sport s-au în
treținut, timp de citeva ore, cu 
eei mal mici președinți de aso
ciații. Problemele puse tn discuție (sarcinile asociațiilor sportive 
ale elevilor și calendarul pentru 
artui școlar tn curs) au trezit un 
viu Interes. Fiecare a fost dornic 
sâ afle cit mai multe detalii teh
nice șl de organizare. Dar, in 
mod deosebit s-a discutat despre 
modalitățile cele mal potrivite de 
atragere a tuturor elevilor tn 
practicarea exereițitlor fizice. Re- 
ferindu-se la contribuția asocia
țiilor sportive tn realizarea unut 
interes general pentru mișcare, 
pionierul Dragoș Mihăileanu a 
făcut citeva observații deosebit 
de judicioase, dintre care organi
zatorii instructajului au reținut in 
mod deosebit pe aceea referitoare 
la atenția mai mare pe care con
siliile de sport ale sectoarelor 
trebuie s-o acorde sportului școlar . de masă.

Ion CAVRILESCU

Mergem
ÎNTREPRINDEREA ECONOMICA DE ADMINISTRARE

A BAZELOR
din București, b-dul 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.

HANDBAL : Sala Fio- 
reasca, ora 21 : Steaua 
Bucurețti-Partizan Bielo- 
var (meci retur în semi
finalele C.C.E).

RUGBY : Stadionul
Steaua, ora 16.30 : Rapid 
Gioria (întilnire in cadrul 
„Cupei de iarnă")

SCRIMA : Sala Flo- 
reasca II, de la ora 8.30 ■ 
întreceri contind pentru 
divizfa națională A (e- 
chipe. toate probele).

TENIS DE MASA Sa
la de la Stadionul 
publicii, de Ia ora 
13 și 17—20 : „Cupa 
Iilor sportive”.

Re-
9 la 
șco-
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O ZI CU JIUL

JOCUL BRAZILIENILOR VĂZUT
DIN TRIBUNA Șl DIN • •• TEREN

Foarte curînd după sosire, 
ploaia care ne întîmpinase 
s-a transformat în 
apo’ într-o ninsoare 
cu fulgi mari..,

La stadion, însă, 
nu-i arde să admire ninsoa
rea. Motivul este că pe pista, 
și așa destul de moale, se 
formează acum bălți, tocmai 
la „ora1- testului de rezistență 
fizică-

lapoviță, 
veselă,

nimănui

★
din urmă, cuminți, 
„Jiului” se aliniază

din 
de a 
dată,

Inițiat in ideea beneficiilor 
de experiență, de cunoș
tințe, pe care iubitorii 
noștri de fotbal abia așteaptă 

să le vadă etalate pe teren, tur- 
echipei Rapid în Brazi- 

(ca și cel al dinamoviști- 
lor) a prilejuit jucătorilor și 
antrenorilor contacte deosebit 
de instructive, cu atit mai mult 
cu cât transferul de 
făcut adeseori în 
mai eficace, prin... 
multe goluri.

Nu încape nici o
Ibrice ai putea refuza sau con
testa pe plan teoretic, ți se 
Impune decisiv atunci eînd ai 
■plasa plină cu goluri...

Am urmărit, împreună cu fot- 
tialiștii de la Rapid, meciuri 
din tribună, așa cum am discu
tat cu ei propriile partide ju
cate in compania echipelor bra
ziliene. Dintr-o sumă de ob
servații, confirmate cel mai 
(adesea de-a lungul a mai mul
tor meciuri, am selecționat cîte- 
Va, demne de a satisface 
riozitatea oricărui om de 
bal.

Pornind de Ia vechile 
bare afirmau că handicapul 
tuozului fotbal brazilian 
precara sa condiție fizică, insu
ficientul său suport de forță, am 
avut prilejul să constat că nu 
■numai la echipa națională (așa 
cum s-a văzut la „El Mun
dial”), ci și la formații de club 

energia fizică pe care o con
sumă intr-un meci este azi con
siderabilă. In toate, dar abso
lut în toate meciurile văzute, 
angajamentul echipelor în cea 
de a doua repriză a fost su
perior celui din prima parte a 
meciului. Ceea ce probează ma
rile resurse ale jucătorilor, care 
in ultimele minute ale unei 
partide au adeseori finish-uri 
de adevărat! atlețL

De-a dreptul impresionantă 
este viteza de joc. a brazilieni
lor, sau, mai bine zis, schimbul 
de viteze, cu accelerările sale 
explozive.

Cel mai bun Jucător al tur- 
tieului. Dumitru, om de centrul 
perenului, termina meciurile a- 
iproape epuizat, fiind nevoit să 
"alerge pe o arie foarte mare, 
■în urmărirea unui balon care 
(circula uluitor de repede. Așa 
cum remarca mijlocașul rapi- 
dist. viteza jocului echipelor 

i braziliene este dată de viteza 
• mingii — transmisă de cele mai 
[multe ori direct, fără preluare 

care, mai ales in apropierea 
porții adverse, capătă accelera- 
i|ii maxime.

Atît .Dinu, cît și Lupescu și 
/Pop subliniau „un-doi“-urile a- 
tacanților brazilieni, fulgerătoa
re ca niște croșeuri de boxer, 
precise ca niște desene geome
trice. în toate meciurile turneu
lui, s,un-doi”-urile ni s-au pă
rut adevărate passepartout, fo
losite pe cît de neașteptat, pe 

rjatit de eficace după o precisă, 
taigăloasă. răbdătoare și aparent 
‘nevinovată construcție de joc Ia 
mijlocul terenului. Nu știu dacă 
brazilienii numesc „temporiza
re" țesătura de pase din aceas-

valoare s-a 
modul cel 

goluri, prin
îndoială că

gușin să acorde unora 
fotbaliștii Jiului dreptul 
repeta proba, la O altă 
înainte de începerea campio
natului.

■ir
Mai târziu, la o scurtă dis

cuție cu antrenorul Bălănescui

Doar doi

tă zonă, dar am văzut că toate 
o cultivă, probabil în Ideea dis-> 
locării zonelor defensive adver
se, a tatonării lor, urmînd, de 
regulă, spontane și violente an
gajări perpendiculare — iscate 
adeseori din „un-doi*-uri, dar

riată gamă de scheme, creînd 
adeseori panică și faze de gol.

în toate meciurile Rapidului 
în Brazilia, fazele inițiate de pe 
la 35—30 m de buturile lui Ră- 
ducanu erau de mare tensiune, 
pentru că marea specialitate a

nale. Angelo Niculescu, observa 
cu deplin temei că singura spe
ranță a unei echipe care joacă 
împotriva brazilienilor este să 
atace ea („dacă nu atacam la 
Guadalajara și am fi jucat nu
mai pe apărare, primeam 5—6

in duel direct cu Valdir. FazăDinu, unul dintre jucătorii de. bată ai Rapidului, 
din meciul cu F. C. Internacional

și din acțiuni individuale — 
periculoase ca niște săgeți otră
vite...

„Un-doi“-urile Xaxa-Cabinho 
(in meciul cu Portuguesa), in
filtrările lui Claudiomiro (cu 
Internacional), sau Ze Roberto 
(cu F.C. Coritiba) au apărut de 
cele mai multe ori pe un fond 
de „calm plat", asigurat de ar
hitectura precisă a jocului con
structiv al sus-numitelor echipe 
braziliene.

Lipsește aproape cu desăvîrși- 
re centrarea lungă, moale, ușor 
de interceptat în general, ea fi
ind înlocuită prin clasicele cen
trări „en arriere”. scurte, ner
voase. eficace, ele prinzînd de 
regulă pe picior greșit apărarea 
adversă.

Remarcată și la „El Mundial", 
variata procedură a loviturilor 
libere a creat multe probleme 
apărătorilor rapidiști, surprinși 
de fiecare dată de cite o exe
cuție nouă. Combinațiile pe care 
Ie făceau Pele cu Rivelino, cu 
Gerson șî cu Tostao în turneul 
final C.M. — le execută toate 
echipele braziliene. „Momentele 
fixe”, cărora la noi în țară nu 
li se acordă importanța cuveni
tă, sînt tratate'intr-o foarte va-

fotbalului brazilian rămîne con
strucția fazei de poartă. Teh
nica de mare finețe, viteza de 
sprinter, angajările fulgerătoa
re în direcții nebănuite, soluți
ile spontane alese de atacanții 
brazilieni, toate concură la cre
area unor acțiuni dramatice 
pentru apărările adverse.

închipuiți-vă ce soartă au e- 
chipele care se mărginesc să se 
apere in fața ..mașinilor de go
luri” care sînt liniile de atac 
ale majorității formațiilor bra
ziliene. Asemenea boxerilor cu 
garda închisă, care primesc ne
numărate lovituri fiind — fatal 
— zdruncinați de către ele, e- 
chipa care joacă numai pe car
tea apărării (așa cum a fost 
nevoită să joace Rapid) este o 
victimă ..scrisă", multitudinea și 
varietatea 
avînd în 
de cauză.

Deși au 
timp, apărările echipelor bra
ziliene, asigurate mai mult de 
măiestria dublajului decît de 
marcaj sau de acroșaj, se si
tuează valoric sub nivelul pres
tațiilor în atac, ele oferind ad
versarului singura șansă în con
curs. Antrenorul echipei națio-

goluri"), golul 
fiind singurul 
pă — cel puțin vremelnic — 
puternicul echilibru al jocului 
brazilian.

Este adevărat însă că, ase
menea vestitei echipe maghiare 
care a scăpat printre degete ti
tlul mondial in 1954, Ia Berna, 
echipele braziliene sînt în stare 
să primească 2 și chiar 3. goluri, 
mareînd în schimb 4, 5.

Sub semnul atacului, ajuns 
undeva in apropierea perfecțiu
nii. fotbalul brazilian este as
tăzi o sinteză „artă-ștlință”, u- 
nic model pentru soccerul in
ternațional.

Marius POPESCU

dat de adversar 
în stare să ru-

atacurilor braziliene 
cele din urmă cîștig

progresat în ultimul

DOAR O JUMĂTATE DE ORĂ .
Așadar, reprezentativa de 

juniori — aliată în febra pre
gătirilor dinaintea prelimina
riilor turneului U.E.F.A. — a 
pierdut miercuri prima par- 
tldă-test din acest sezon. ' 
dînd Dunării Giurgiu, 
1—2...Repetînd buna impresie

ce-
cu

Repettnd buna impresie pe 
care ne-au lăsat-o divizionarii 
B, ne permitem să facem in 
continuare citeva aprecieri Le
gate de evoluția „naționalei" 
de juniori, supusă unei exce
lente verificări, al cărei rezul
tat (în acest moment al pre
gătirii) interesează mai puțin.
• UtUizlnd pe parcursul a 

90 de minute aceeași formație, 
antrenorii Ardeleanu și Za- 
voda au urmărit testarea con
diției fizice a jucătorilor, a- 
jungind la concluzia — împăr
tășită — nu intrutotul mulțu
mitoare : echipa a rezistat 
unui ritm alert, Impus de ju
cători superiori ca forță fizică, 
pe un teren dificil, DOAR 
JUMĂTATE DE ORA. după 
care juniorii reprezentativei 
au cedat iremediabil pasul, 
fiind — după mijlocul repri
zei secunde — aproape inca
pabili de o ripostă pe măsura 
„cărții de vizită".

• Beneficiind — în ultimul 
moment — de serviciile lui 
Sandu Mircea și Năstase, re
veniți din turneu, echipa a 
abordat partida intr-o nou,) 
formulă, cu Aelenei — aripă 
dreaptă. Donose — virf și 
Dănilă — mijlocaș, in timp ce 
Năstase — față de care antre-

Adnotări după testul
reprezentativei de juniori

norul Ardeleanu continuă să 
aibă reticențe, legate mai pu
țin de maniera de a juca. cît. 
mai ales, de aceea de a se 
comporta în afara meciurilor 
— a fost utilizat în „deschi
dere", contra Olimpiei Giur
giu.După opinia noastră, expe
rimentul cu Aelenei pe aripa 
dreaptă a corespuns INTE
GRAL, fragilul atacant stelist 
executînd „șarje" de mare 
spectacol șl eficiență, alimen-

tînd virfurile de atac cu citeva 
pase-gol. tn schimb. Donose 
— trecut și el cîteva minute 
în marginea terenului — ni 
s-a părut stlnjenit, atit în 
postura de extremă, cit și în 
aceea de' atacant central, cra- 
ioveanul urmărind mai degra
bă SA CONSTRUIASCĂ devii 
să finalizeze, servindu-și în
totdeauna coechipierii cu o 
minge în plus...

Socotind că jocul lui Dănilă 
la mijlocul terenului a 
adesea nesigur — în 
unor certe virtuți de 
ale juniorului ieșean —, și că 
Năstase pare în mare reve
nire de formă (Angelo Nicu
lescu : „Năstase merită să 
joace în prima echipă"), a- 
preciem că viitorul test — 
programat pentru duminică, 
la Cimpina — ar putea prile
jui celor doi antrenori o uti
lă observare a cuplurilor B6- 
loni — Donose și Sandu Mir
cea — Năstase.

Credem că la această oră. 
echipa simte nevoia unul al 
doilea Analizator „de. mese
rie", și acesta nu poate fi 
altul decît Năstase 1

fost 
pofida 

„cărăuș" 
-, și că

Ov. IOANIȚOAIA

De astăzi, la
CAMPIONATELE NAȚIONALE
Poiana Brașov, găzduiește cu 

începere de azi cele mai impor
tante competiții din programul 
intern al schiului, campionatele 
naționale. Primele întreceri chea
mă la start pe fondiștii fruntași 
(care se vor întrece in aceste 
zile in probele individuale) și pe 
săritori (care își vor disputa in- 
tiietatea pe trambulina mijlocie).

Programul acestor trei zile 
următorul :

— vineri, ora 10 : 30 km 
ciori) și 10 km (senioare) ;

— slmbătă, ora 13 : sărituri 
Ciori) ;

— duminică, ora 10 : 15 km 
Ciori) ; 5 km (senioare) ;

ora 12 sărituri (juniori).

Poiana Brașov
SĂRITURIDE FOND SI

a probelor 
ele putînd 
funcție de 
reținut că 
se vor dls-

(se-
fse-
(se-

Hartwig Michels, 
impion al județului Timiș

Orele de începere 
sînt doar indicative, 
suferi modificări în 
starea timpului. De 
probele de fond nu 
pută pe pîrtiile din Poiana, insuficient acoperite de - - • - 
In POIANA BUIA.

Miine și duminică, 
de pe Postăvarul se 
pentru juniorii probelor 
din program vor ineepe la' < 
9.30 (stmbătă slalomul special 
duminică slalomul uriaș).

zăpadă, ci
pîrtiile 

disputa, 
alpine, 

.Cupa Dinamo". Cele două probe 
ora 

l Șl

pe va

IN BUCEGI
„CUPA ORAȘULUI SINAIA"

Reamintim că sîmbălă și dumi
nică, pe pîrtiile de pe Furnica șl 
Vîrful cu Dor se vor desfășura 
probele de slalom și slalom uriaș 
pentru „Cupa orașului Sinaia", la 
startul cărora vor fi prezent! toți 
fruntașii schiului alpin.

în cele 
fotbaliști 
la start, pe grupe, și încearcă, 
sub ochiul nemilos al crono- 
metrului, să străbată o dis
tanță cît mai mare, lucru care 
depinde, în bună măsură, de 
pregătirea fizică propriu-zisă, 
dar și de starea așa-zisei „pis
te’ de atletism.

Așa că rezultatele cele mai 
bune — obținule in baremul 
celor 12 mmute — au fost Ia 
limita de pTWriovare a testu
lui (Nădășan 3250 m și Re
mus Popa 3200 m). în treme 
ce alți 
„mers" 
metri : 
Stocker 
I.lbardi
ronescu 
Naidin
2 950 m, I. Constantin 2 920 m.

Au lipsit Georgescu și Ton- 
ca. acc'dentați, dar gurile iele 
zic că primul suferea mai de
grabă de... teama de a nu în
deplini normele.

în orice caz. condițiile deo
sebite în care se desfășura 
testul l-au determinat pe an
trenorul federal Cornel Drâ-

la testul de
Obiective

promovați 
rezistență 
stringente

de... perspectivă
Caramalis (18 ani) 

„foarte bine" la

și

cidoergomelru

au 
de
m,
m,

membri ai lotului 
în jurul a 3000 
M- Popescu 3150 
și Caramalis 3 100 
și Sandu 3 050 m, Pe-
3 020 m, Cotormani și'
3 000 m, Georgevici

— de, noutăți "'ne puteți 
furniza' înaintea plecării în 
•turneul din R- D. Germană 
și, mai. ales, înaintea greu
lui retur care vă așteaptă?

— Ne-am propus atingerea 
două obiective; prințul —a doua obiective s prințul — 

de cea mai stringentă necesi
tate — jeste evitarea retrogra
dării, iar al doilea — mai de 
perspectivă, dar nu prea în- 
dt'pă’rtat'ă, — 'constă în întine
rirea dfhițjet- De dilfel, poate 

. știți, avem' cea mai „bătrînă“ 
echjpă dih .divizia A! Trebuie 
șă, șpu,n, m,is4> că ea se mișcă 
mult mai bine decît în turul 
campionatului, deși a avut de 
înfimplnat,' peste iarnă, multe

greutăți < terenul este in ci 
tinuare desfundat, făcîrtd ' a< 
seori imposibile două ant 
namente zilnice. Sperăm, 
tuși, ca turneul din R. D. G< 
mană să confirme acest luci 
Echipa este in formă. Ne-c 
grăbit puțin cu intrarea 
formă, dar nu uitați, în p 
mele 6 etape, avem de su 
ținut nu mai puțin de 4 m 
citiri in deplasare I

★
Spre seară, fotbaliștii Jiul 

sînt supuși — la Institut 
S.C.S.M. — testului Astrar 
la cidoergometru (mai pe ir 
țelesul tuturor „la bicicletă" 
sub supravegherea doctorilc 
F. Ilea (de la F-R.F.), R. Ir: 
mescu, de la cabinetul de m 
vestigații medicale din iristi 
tut și A Mărilă, medicul echi 
pei.

Calcule, tabele și... rezultați 
mai ’bune decît dimineață.

I.a ..plecare’, pulsul varfazi 
între 54 (Stocker, Urmeș, San
du, I. Constantin) și 84 bălă 
(R. Popa) și urcă pînă la 13C 
(Georgevich M. .Matei), 148 
(Uilecan), 152 (Dodii) și chiar 
175 (Marican)-

în final, jucătorii sînt Îm
părțit! pe patru grupe, de 
„condiție fizică’ foarte buna i 
Caramalis (18 ani) : bună i
Slab, Peronescu, Urmeș, Li- 
bardi, Georgevici, Cotormani, 
R. Popa, M. Popescu și M. 
Matei ; mediocră : Stocker, 
Dodii (accidentat). Sandu, Rai
din, I. Constantin. Uilecan și 
Anghelf foarte slabă i Ma
rican.

Dumitru GRAUR

PE AGENDĂ ACTUALITĂȚII
RAPID-METALUL TIRGOVIȘTE

1-0 (1-0)
La prima lor apariție publică, 

rapidiștii au atras citeva sute 
de spectatori in tribunele Giu- 
leștiului. Cu toate că terenul a 
fost alunecos, au fost create fa
ze frumoase, dar înaintașii au 
ratat multe ocazii. Rapid a cîști- 
gat cu 1—0, prin golul înscris ni 
min. 24 de Lupescu. Metalurgicii 
au arătat o bună pregătire fizică, 
insă la capitolele tehnică și tac
tică mai trebuie să lucreze mult.

Rapid a aliniat următoarea for
mație : Rămureanu (Băducanu, 
min. 46) — Pop (Ștefan, min. 46). 
Lupescu (Costea, min, 46), Niță 
(Mușat, min. 46). Codrea (Greavu, 
min. 46). Dinu (Marcu, min. 63), 
Angelescu. Năsturescu (Petreanu, 
min. 46), Marin Stelian (Apostol, 
min. 46), Neagu, Codreanu (Straț, 
min. 46).

CARPAȚI BRAȘOV a ciștigat 
„CUPA SILVIU PLOEȘTEANU"

BRAȘOV, 25 (prin telefon). Di
vizionarele C Carpați Brașov șl 
Chimia Făgăraș și-au disputat azi

5 minute cu Dumitru Nicolae

„DACĂ ANTRENORII
NAȚIONALEI S AR UITA
ȘI PRIN DIVIZIA B...“

Jucase șapte partide în e- 
chipa națională și calitățile 
sale anticipau o carieră de 
durată. Un accident l-a scos 
însă dintre „tricolori" mai re
pede decît credea. Au urmat 
alte „căderi" și, așa, Dumitru 
Nicolae a ajuns la divorțul 
cu Steaua. Trecerea sa, în cele 
din urmă, la Sportul studen
țesc, a fost privită de către 
unii drept un compromis. Fos
tul titular al naționalei a ve
nit însă în Regie cu alte glo
duri („gînduri mari" cum le-a 
numit chiar el) și încredere 
în... steaua sa. Au demonstrat 
aceste lucruri pregătirea, jocul 
sări și— dialogul purtat zâiele 
trecute, după un amical 
potcoava Giuleștilor.

— Nu de mult a existat 
un „relache" în 
fotbalist. Cum 
•acel „fenomen 
gere“ ?

— între 
studențesc 
che“ lung 
care am suferit ca niciodată. 
Voiam să mă antrenez și nu

în

viața ta de 
ai suportat 
d.e respin-

și SportulSteaua
a existat un „rela- 
de 3 luni, timp in

PUNCTUL CRITIC..

finala p,rimei „gftlțli a iCupei "SilVtu “Pioeșteanu". Aproape 2 OM) 
de spectatori au urmărit acest 
meci, care s-a încheiat cu vic
toria echipei carpați cu scorul 
de 3—1 (0—0). AU marcatTo- 
dirașcu (min. 54 și 65), Nacu 
(autogol, min. 82), respectiv Fe- 
her (min. 65). Trofeul a " *
înmînat echipei cîștigătoare 
soția regretatului antrenor 
viu Ploeșțeanu.’

GRUIA—coresp. principal

fost 
de 

Sil-
c.

ALTE MECIURI AMICALE
alte rezultate înregis-Iată 

trate în partidele amicale dis
putate miercuri i
STEAUA (TINERET-REZER- 
VE — T. M. BUCUREȘTI 

2 (1—0)
„Cadeții" Stelei . au tnțîlnit 

miercuri, pe terenul Ghencea, 
formația T. M. București care 
activează în divizia C. în ciu
da terenului desfundat, cele 
două formații au* oferit o 
partidă alertă, încheiată leu

SECUNDE A POLONIEI

Dumitru Nicolae și Hălmăgeanu, cîndva 
colegi de echipă, la club și la națională. 

O tempora.,.
Alegerea

aveam unde 
(Steaua nu-mi dă
dea voie să mă 
antrenez). Toată 
acea perioadă, 
generată de ne
înțelegerile dintre 
mine și clubul 
militar, a sporit 
doza de neîncre
dere din mine. 
Noroc că...

— Noroc că 
ai reintrat în 
teren, la Spor
tul studențesc,
echipei studențești a fost 
întâmplătoare?

— Iutii ani avut dezlegare 
pentru Progresul. Am refuzat 
insă, alegînd Sportul studen
țesc. Pentru Motroc, pe care 
l-am stimat mereu și cu care 
m-arri înțeles întotdeauna. 
Și-apoi pentru încrederea cu 
care am fost tratat. Iar ca 
ultimă motivare : la vară 
vreau să devin student.

— Numele din lotul stu
denților (Kraus, Jarnaischi, 
Ciornoavă, Dumitru Nico-

La schi, trambulinele pen
tru sărituri se construiesc 
totdeauna după niște formu
le matematice care asigură — 
în condiții 
ritate — o 
zborurilor, 
trambuline 
în funcție de teren, dar mai 
ales de scopul pentru care 
sînt construite. Punctul ce 
reprezintă lungimea săriturii 
pentru care a fost construi
tă trambulina și se află la 
intersecția celor două arcuri 
de cerc ale pantei de ateri
zare și racordajul cu panta 
de oprire, este numit „punc
tul critic". Acest punct critic

optime de secu- 
anumită lungime 

De aceea avem 
de 50, 70 și 100 m

CAMPIONII JUDEȚULUI TIMIȘ

Timp de două zile, pe Mun
tele Mic, au avut loc întrecerile 
de schi, din cadrul campiona
tului național individual, faza 
județeană. în condiții organiza
torice foarte bune și profitînd 
de stratul de zăpadă necesar, 
întrecerile s-au soldat cu re
zultate bune.

De menționat că at.it Ia ju
niori, cît și la seniori, pîrtia a 
măsurat aceeași lungime. Astfel, 
pentru coborîre a avut 1 250 m 
cu diferență de nivel de 250 m ; 
pentru slalom uriaș a măsurat 
050 m cu diferență 
100 m, și 24 porți, 
slalom special 500 
cu 120 m diferență

de nivel de 
iar pentru 

m lungime 
de nivel și

48 de porți.
întrecerile au fost dominate 

de reprezentanții A. S. Voința, 
care, pe lingă cîștigarea titlu
rilor de campioni județeni, au 
mai obținut și 
tașe.

Un fapt cu 
constituie lista 
dețeni, ediția 1971. care nu 
prinde decît trei pume : M. 
KOIN, cîștigătorul celor trei 
probe ale juniorilor. ELEONO
RA VALENTIN, victorioasă in 
cele trei probe ale senioarelor 
și HAREWIG MICHELS, triplu 
campion la seniori.

alte locuri frun-
totul deosebit il 
campionilor ju- 

cu-

P. ARCAN
coresp. principal

se află în locul în care pan
ta atinge înclinația maximă, 
oferind cele mai favorabile 
condiții aterizării. Desigur, 
în mod norma], se poate sări 
și dincolo de punctul critic, 
dar condițiile aterizării devin 
tot mai dificile, peste o lun
gime care reprezintă unu la 
sută din distanța pentru care 
trambulina a fost construită, 
aterizarea devenind pericu
loasă.

Am făcut toată această in
troducere teoretică, fiindcă 
săritorii noștri care mîine se 
întrec în campionatul națio
nal — și care știu țoate cele 
spuse mai sus — s-au obiș
nuit să sară mereu peste cei 
48 m care reprezintă punc
tul critic al trambulinei 
mijlocii din Poiana Brașov, 
dar în condiții care nu arată 
reala lor valoare. Se știe 
prea bine că lungimea sări
turii este în funcție de doi 
factori hotărîtori : viteza pe 
panta de elan și forța bătăii, 
a desprinderii de pe masa 
trambulinei. De aceea lungi
mea elanului (care determină 
viteza) trebuie stabilită de 
fiecare dată în funcție de 
starea zăpezii, astfel ca doar 
săritorii care efectuează o bă
taie foarte puternică să poa
tă atinge sau depăși (în li
mitele permise) punctul cri
tic. Numai că săritdrii noștri 
și. antrenorii lor, din dorința 
de a-și materializa reușitele

prin sărituri lungi, atît la 
antrenamente cît și la con
cursuri, “ ' 
xim 
mult 
mai 
bătăi 
de 
(campionatele județului 
șov și Cupa Dinamo) au con
firmat această tendință, înre- 
gistrindu-se și sărituri 
57 m, ceea ce reprezintă 
depășire

I
folosesc elanul ma- 

șî ajung să depășească 
■ punctul critic fără 
ffe nevoi ți 

i puternice, 
la ultimele

să 
să execute 
Rezultatele 
concursuri 

Bra-

de 
o 

cu aproape doi la 
sută a distanței normale. Au 
confirmat însă și participă
rile la concursurile jnterna- 
ționaie ale celor mai buni 
săritori ai noștri care, nevoiți 
să plece cu același elan ca 
toți ceilalți concurenți, au 
sărit (este drept pe trambuli
ne mai mari) și cu 20 ih sub 
punctul critic, Ce ne spune 
aceasta ? Că săritorii noștri 
nu fac bătaia suficient de 
puternic și nu o fac tocmai 
fiindcă s-au obișnuit să ob
țină lungimi mari pe tram
bulina de la Poiana numai 
datorită vitezei elanului. Or, 
dacă vor realmente să pro
greseze ei trebuie să renunțe 
la această dăunătoare obiș
nuință. Sperăm -că mîine și 
duminică la campionatele 
naționale, arbitrii vor ști să 
intervină și să stabilească lo
cul de plecare în funcție de 
starea zăpezii, 
numai cei care 
efectuează bătăi 
atingă sau să 
punctul critic, 
obișnuim p.e săritorii 
pe schiuri, să sară, 
treacă

astfel îneît 
cu adevărat 
puternice să 

depășească 
Trebuie să-i 

noștri 
nu 

peste trambuline.

Gh.

să

E.

I

i
8
i

iae, plus ‘„noul val"), ca și 
intențiile probate (eu șan
se!) in tur, nasc, firesc, în
trebarea : veți promova ?

— La Sportul studențesc am 
venit cu acest -pind ; sa pro
movăm in dihizia A. Și cred 
că ro-m- realiza- marele vis al 
•studenților biicureșteni. Argu
mente : pregătirîFe tcRi din 
iarnă, lotiil, iscusința antreno- 
nilui MoUuc. Am' impresia că 
promovarea ișe va decide in 
primele 3 etape din retur.

— Urne fost internațio
nal, încă tînâr. o întrebare 
de orgoliu :' ți-ai 
„marile 
dată ?

' — N-a rn
i cred că. nu

. prinia .reprezentativă. Du<.:u 
antrenorii națt'bhtiTet s-ar uita 
șl' prin" DiMtia: R... Și nu-i 
vorba numai de mine, care 
siht mulțumii acum de jocul 
meu.

„Națicfriata“ reprezintă un 
motiv în plus, deci, să luptăm 
pentru ' prontovare. Pentru că 
în divizia A, cu alți ochi sînt 
priviți jucătorii!

pierdut
speranțe" de altă-

încercat o clipă să 
voi mai reveni in Dac&

Mircea M. IONESCU
...............

I
I
I
I
I
I
I
I

•un echitabil rezultat de egali- 
tatei 2—2 (1—0). Autorii golu
rilor i Naom și Mulțescu pen
tru Steaua, Hadade și Novao 
(din 11) pentru T.M.B.

Aurel Păpădie, coresp.
MINERUL MOLDOVA NOUA 

— MINERUL ANINA 
1—1 (0—0)

Formația Minerul 
Nouă, care activează 
pionatul diviziei C, a 
la egalitate cu divizionar^ B, 
Minerul Anina. Golurile au 
fost realizate de Silaghi (min. 
56) pentru Minerul Anina, 
Orleanu (min. 65) pentru Mi
nerul Moldova Nouă.

P. Sumandan, coresp.
PETROLISTUL BOLDEȘTI — 

POIANA CÎMPINA 1—2 
(0—1)

După un joc viu disputat, 
victoria a revenit la limită 
jucătorilor de la Poiana Cîm- 
pina. Au înscris i Goran (mm. 
43), Chioreău (min. 56) pen
tru Poiana, Saporea (min. 80) 
pentru Petrolistul.

N. Dincă, coresp.
UNIREA TRICOLOR BRAl- 

A — ASM. TECUCI 1—1 
O-h)

Joc /frumos, terminat- cg^un 
just rezultat de egalitate. Au 
marcat i Stoian (min. 23) pen
tru Unirea Tricolor, Fluieraș 
(min, 84) pentru A.S.M.

Enache, coresp.

Moldova 
în cam- 
tecminat

ODRA OPOEE- 
IIDERUL DIVIZIEI

Fotbalul polonez —: cgie a 
reușit in ultimul timp să ‘se 
impună tot mai mult pe plan 
internațional, grație lui Kurh 
Chorzow, Legia Varșovia și 
Gornik Zabrz.e — iși trimite 
la sfîrșitul acestei săptămîni o 
reprezentantă in România : O- 
DRA din Opole, liderul de-toam
nă al diviziei H.

Echipă de tradiție în peisa
jul sportiv polonez — a retro
gradat. anul trecut, după 12 ani 
de prezență pe prima scenă fot
balistică — Qdra a dominat a- 
cum cu autoritate divizia B, ter- 
mirlind pe primul loc, cu 23 de 
ptincHf 'din 28 posibile, cucerind 
astfel, o serioasă opțiune pentru 
revenirea în prima divizie. -

Tmărul antrenor E. Jarek are 
la dispoziție un lot de jucători 
de vîrstă fragedă — întinerirea 
prea bruscă a echipei ă fost, 
se pare, argumentul principal 
al retrogradării — din care se 
remarcă Brejza, Urbas și frații 
Kot.

lală, de altfel, garnitura de 
bază a Odrei. care după toate 
probabilitățile, va fi aliniată 
și în timpul șcurtului turneu pe 
care echipa" poloneză il între
prinde in țara noastră : B.erger- 
Krawiec. Dziadek. . Brejza, Lu- 
cyszyn, Zwierzyna. Urbas. Kot 
I. Kldse, Stykala, Kot II.

De remarcat că formația din 
Opole utilizează așezarea in te
ren 1—4—3—3, a cărei „coloană 
vertebrală” o formează linia 
jucătorilor remarcați mai sus. 
toți excelenți tehnicieni, pre- 
zenți de-a lungul anilor in di
verse loturi (tineret, olimpic) 
reprezentative.

iniitcrar spa hihi I.oto a Mărțișorului 
- 5 martie l’iît

Alături . de. ti ageraa Reve
lionului, -tragerea specială 
LOTO .a MARTiȘORl ț.UI a 
devenit și ea tradițională, 
marcând o dată eu venirea 
ei și o adevărată avalanșă 
de câștiguri.

Vînzarea la această tragere 
ineepe astăzi pentru a da po
sibilitate participanților să-și 
procure din timp cît mai. 
multe bilete.

Lista importantelor câștiguri 
pe care tragerea MĂRȚIȘO
RULUI le atribuie începe cu 
autoturismele : DACIA 1300, 
FIAT 850, MOSKVICI 408/ 
412, DACIA 1100 plus 2.700 
lei, SKODA S. 100 plus 4.610 
lei.

în continuare, se acordă 
ejccurșii pe COASTA DAL- 
MAȚIEÎ și excursii : BUDA
PESTA — VARȘOVIA — 
VILNIUS — LENINGRAD — 
MOSCOVA precum și nume
roase , câștiguri în bani.

Aceste câștiguri se atribuie 
în număr NELIMITAT.

• în paralel cu tragerea 
specială LOTO a Mărțișorului 
continuă și vînzagea bilete
lor la concursul special Pro- 
noexpres al Mărțișorului din 
3 martie a.c. care atribuie 
câștiguri în autoturisme, ex
cursii TURUL CAPITALE
LOR pe ruta : MOSCOVA — 
VARȘOVIA — BERLIN — 
PRAGA — BUDAPESTA — 
SOFIA, excursii ]a MOSCO
VA și LENINGRAD precum 
și numeroase câștiguri în 
bani. Toate câștigurile se a- 
cordă în număr NELIMITAT.

Marți 2 martie, ULTIMA 
ZI pentru procurarea bilete
lor.

Procurați-vă bilete la tra
gerile MĂRȚIȘORULUI LO
TO și PRONOEXPRES.

Amănunte la agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.
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SZIJRKOWSKI!

(Anglia) A*

SCRISORI DE LA IIXIS'HMI NOȘTRI
Jn spectacol superb semnat llie Năstase

' O
iul, 
nai 
sens 
tenismeni pi noștri aflați în cir
cuitul de turnee din S.U.A., llie 
Năstase și Ion Tiriac. Un vraf 
de tăieturi de ziare completea
ză ceea ce ar putea fi o primă 
retrospectivă a drumului par
curs. Un drum, din care n-au 
lipsit succesele.

scrisoare a traversat Ocea- 
adueîndu-ne primele vești 
consistente, amănunte cu 
inedit, de la cei doi mari

Newcombe (3—2, 3—3) și încă 
un pas al românului spre victo
rie (4—3), ca în fine un lob e- 
xecutat cu top-spin de Năstase 
să-i atribuie meciul după o oră 
și 10 minute de joc splendid". 
Victorie de prestigii, completa
tă cu o finală cîștigată în fata 
lui Arthur Ashe. Scrisoarea ne 
reamintește un amănunt care 
ne scăpase : Ashe este originar 
chiar din Richmond (Virginia).,.

PE ADRESA FEDERAȚIEI ROMANE DE TENIS URMATOAKEA SCRISOARE 
Este o mare plăcere pentru mine să remarc

A SOSIT IERI
corn- D sa 
(Vir-

succesul 
patriotului dv. Ilic Năstase în circuitul de sală al S.U.A. 
a cîștigat două turnee — Omaha (Nebraska) și Richmond . 
giniâ) — avind printre învinși pe Cliff Richey, ctștigătorul Ma
relui Premiu FILT 1970, John Newcombe, campionul Wimbledon- 
ului și Arthur Aslie. D-sa s-a comportat ca un sportiv remar
cabil și în numele Federației de tenis din Statele Unite am dori să ■ ---- —
ca 
in

cunoașteți că apreciem mult prezența sa și totodată sperăm 
el va reprezenta țara dv. în Cupa Davîs timp de mulți ani 
viitor.

Cu cele mai amabile salutări,

p o I o,n e z 
SZURKOW- 

cîștigătorul ultimei 
a „CURSEI PA- 
i-a fost decernat 
trecute „Trofeul 

fair-play”,

'C<1 WILLIAM F. RIORDAN
președintele Comitetului de organizare,,al..campionatului 

național de tenis,în' sală al pe anul 1971

1 Evident, rîndurile scrisorii o- 
glindesc mai cu seamă acele 
momente ce rămîn pentru tot
deauna memorabile, ale strălu
citei victorii obținute de llie 
Năstase în marele turneu „o- 
pen” de la Richmond, singurul 
din acest sezon indoor în caie 
au stat față în față jucătorii 
profesioniști și cei amatori. „In 
partida cu Chariitto Pasarell — 
spune Năstase. comentind pri- 
rpa, șa. apariție în turneul citat 
— eram încă destul de nervos. 
Mă uitam des la Ion, așezat 1>~ 
niștit pe un scaun, în apropie
re, căutind parcă în privirile 
lui ceva ce trebuia să mă liniș
tească și să mă concentreze Ia 
joc. Bineînțeles, Ion nu spunea 
nimic, dar știam ce gîndește Șt 
gîndeam la fel... Asta îmi dă
dea încredere în mine". Din- 
tr-un ziar local, „Richmond Ti
mes—Dispatch”, aflăm că me
ciul Năstase—Pasarell, "cîștigat 
de român, a fost „un spectacol 
superb, care a constituit o ri
dicare de cortină cum nu se 
putea mai fericită pentru tur
neul dotat cu Premiul Fidelity”. 
In treacăt fie spus, Pasarell era 
învingătorul ediției din 1967 a 
acestui tradițional turneu.

„Eram sigur că dacă ajung 
să joc finala, va trebui să trec 
de John Newcombe. Newcombe

A fost învins în fața publicului 
său !

Și încă un amănunt legat de 
participarea românească la ma
rele turneu „open". In proba de 
dublu, din întreg lotul de par
ticipant (toate celebritățile !) 
au fost acceptate numai patru 
cupluri. Capi dc serie cu nr. 1 
— românii Ion Tiriac și llie 
Năstase ! Campionii de la Ro
land Garros, învingătorii de la 
Philadelphia și Roma- ’70. au 
fost pe deplin onorați de gazde.

Toate turneele
circuitului indian,

Petre Mărmureanu primind, 
de învingător în campionatele 
desfășurate la Jaipur.
tâ decit trei seturi: 8—6, 6—3,
6—4. Acum aștept marele tur
neu de la Calcutta (1—7 mar
tie), la care au fost invitați și 
profesioniștii..."

Evident, la trimiterea scriso
rii, nu se știa încă de refuzul 
grupărilor profesioniste de a 
mai juca în turnee „open". 
Oricum, programul lui Mărmu-

intr-un cadru festiv, trofeul 
de tenis ale Indiei centrale,

reanu se anunță în continuare 
bogat. Iar judecind după un ul
tim telex sosit, Ieri la redacție, 
forma campionului român se 
menține la același nivel ridicat. 
Iată textul telegramei : „Cîști
gat turneul de la Ahmedabad : 
finala cu A. Armitraj 14—12, 
12—10, 6—2”. Semnează : Măr- 
mureanu.

Ciclistului 
RYSZARD 
SKI, 
ediții 
CII“, 
zilele
internațional 
atribuit anual de Asocia
ția Internațională a Pre
sei Sportive și UNESCO.

Distincția i-a fost acor
dată rutierului polonez 
pentru faptul că, in tim
pul campionatelor de șo
sea ale Poloniei, cu 80 de 
km înainte de finiș, 
tr-o zonă de drum 
trem de accidentată, 
împrumutat bicicleta 
rezervă principalului
adversar, Zygmunt Ha- 
nusik, care avea să cîș- 
tige cursa, urmat la cî- 
teva secunde de însuși 
SZurkowski.

în- 
ex- 
i-a 
de 

său

PARIS 25 (Agerpres). — 
Pentru a treia oară cuplul 
sovietic Irina Rodnina-Alek
sei . Ulanov a cucerit medaliile 
de aur în proba de perechi la 
campionatele mondiale. Peste 

' 9 000 de spectatori au fost pre
zenți in tribunele patinoarului 
din Lyon, unde au asistat la 
un spectacol sportiv remar
cabil. Distanțați după exerci
țiile impuse, de către compa- 
trioții lor Ludmila Smirnova- 
Andrei Suraikin, campionii 
mondiali au refăcut handi
capul, patinînd ireproșabil in 
programul de exerciții libere, 
subliniază comentatorul agen
ției ..FRANCE PRESSE", care 
adaugă : „Irina Rodnina și A- 
leksei Ulanov, demni succe
sori ai celebrilor Belousova și 
Protopopov, nu au patinat nici
odată mai bine ca în această 
seară cînd, evoluînd pe moti
vele unor cintece populare ru
sești, au încintat numeroasa 
asistentă printr-un număr de 
virtuozitate”. în afara cuplu
rilor sovietice s-au remarcat, 
de asemenea, perechile Jojo 
Starbuck-Ken Shelley (S.U.A) 
si Manuela Gross-Uwe Kagei
mann (R. D. Germană).

Iată clasamentul primelor 
șase cupluri : 1. Irina Kodnina-

Aleksei Ulanov (U.R.S.S.)— 
419,4 ; 2. Ludmila Smirnova- 
Andrei Suraikin (U.R.S.S.) — 
418,9 p ; 3. Jojo Starbuck—Ken
neth Shelley (S.U.A.) — 410,3 
p ; 4. Manuela Gross—Uwe 
Kageimann (R.D.G.)—404,1 p ; 
5. Almut Lehmann—Herbert 
Wiesinger (R.F.G.) — 399,7 p ; 6. 
Melissa Militano—Mark Militant» 
(S.U.A.).

în proba de dansuri, după e~ 
xecutarea figurilor obligatorii, 
în fruntea clasamentului se a- 
flă perechea sovietică Pahomo
va—Gorșkov cu 253,4, urmată 
de frații Buck (R.F.G.)—252 p, 
Getty—Bradshaw 
246,7 p.

* i

și concursul
.......... ~ figuri obli

gatorii, în clasament conduce 
Beatrix ~ ‘" *
546.3 p, 
Holmes
Rita
492.3 p. t x

La intreceri nu participă
patinatoarea româncă Beatri
ce Huștiu.

Ieri a 
feminin.

început
După 3

Schuba (Austria) cu 
tirmată
(S.U.A.)
Trapanese

de Julie
511,9 p și 

(Italia)

cîștigate! în turneul de la Macon

...Și un întreg vraf de scri
sori de la Petre Mărmureanu. 
purtind ștampila poștelor din 
Allahabad, Jaipur, Amritsar și 
Indore. Tot atîtea turnee inter
naționale în India, cîștigate în 
serie neîntreruptă de campionul 
nostru pe anul trecut.

Specialistul serviciilor-bombă 
și al comportărilor fair-play 
pare perfect acomodat cu tere
nurile tari, pe care se joacă 
clasicul circuit indian. El s-a 
arătat în repetate rînduri supe
rior celor mai buni jucători ai 
țării gazdă (aceiași care dețin 
constant titlul de campioni ai 
Asiei și au jucat în finala „Cu
pei Davîs”), ca și asupra tuturor 
invitaților.

Să cităm din ultima scrisoare, 
anunțîndu-ne a patra victorie 
consecutivă : „Din nou am ciș- 
tigat simplul și dublul — scrie 
Petrică. Polonezul Gasîorek 
mi-a fost adversar în semifi
nală și—1 înving în cinci seturi 
de luptă : 1—6, 6—1, 6—4, 4—6, 
6—4. Apoi, finala cu indianul 
Premjit Lall, care nu-mi rezis-

NASTASE Șl TIRIAC
AU DEBUTAT CU VICTORII

NEW YORK, 25 (Agerpres). 
Jucătorii români 
și Ion Țiriac au 
torii în turul II 
internațional de
Macon (Georgia). Hie Năstase 
l-a învins cu 6—4, 7—5 pe 
americanul Frank Froehling, 
iar Ion Țiriac a dispus cu 
6—1, 6—4 de Onny Parun 
(Noua Zeelandă). Surpriza 
zilei a furnizat-o canadianul 
Mike Belkin, care l-a elimi
nat cu 6—1, 7—5 pe cehoslo
vacul Jan Kodes.

Alte rezultate : Franulovici 
(Iugoslavia) — Mulligan (Ita
lia) 6—4, 6—3; Graebner 
(S.U.A.) Battrick (Anglia)

llie Năstase 
obținut vic- 
al turneului 
tenis de la

6— 4, 7—5; Orantes Spania) —
Curtis (Anglia) 6—4, 6—3;
Mandarino (Brazilia) — Cor
nejo (Chile) 6—4, 6—2; Kukal 
(Cehoslovacia) — McManus 
2—0 (neprezentare); Gisbert 
(Spania) — Keldie (Austra
lia) 7—5, 4—6, 6—4; Conners 
(S.U.A.) — Bertram (Repu
blica Sud-Africană) 6—3, 3—6,
7— -6; Fillol (Chile) — Kary 
(Austria) 6—1, 6—3; Edlefsen 
(S.U.A.) — Barany (Ungaria) 
7—5, 6—7, 6—2 ; Rahim (Pa
kistan) — Szoke (Ungaria) 
7—5, 6—4; Gorman (S.U.A.) 
— Zednik (Cehoslovacia) 6—4, 
6—4; Koch (Brazilia) — Loyo 
Mayo (Mexic) 6—4, 6—3.

SA NU UITAM FOTBALUL ATLETIC!

sini deosebit de interesante :
Ar fi neadevărat să zicem 

că antrenorii care s-au pe
rindat de atunci nu ne au

unional 
pentru 
talent, 

de ple- 
acestora,

Răspunzînd întrebării unui cititor mexican, ziaristul so
vietic Vladimir Maslacenkov analizează, in publicația „LES 
NOUVELLES DE MOSCOU" cauzele eliminării echipei 
U.R.S.S., in sferturile de finală ale ultimului campionat mon
dial dc fotbal. Explicațiile sale

ECHIPA OLANDEI VICTORIOASA
LA SCOR In c.e. de fotbal

La Richmond, John New
combe implora zadarnic cerul 
ca să-l scape de înfringere...

joacă exceptional 
place să am în 
buni..." Rezultatul

și mie îmi 
față jucători 
se cunoaște. 

Tenismanul nr. 1 al anului 1970,
învingătorul de la Wimbledon, 
a fost decimat de forța de luptă 
a sportivului român. Să cităm 
tot ziarul din Richmond: „In 
fața atacurilor incisive ale ro
mânului, Newcombe părăsea tot 
mai des fileul, retrăgindu-se pe 
linia de fund... Conducind cu 
5—2 în primul set, Năstase per
mite australianului să facă un 
singur punct pe serviciul său. 
dînd retururi necruțătoare.” 
După egalitatea la seturi (1—1). 
vine momentul decisiv. Se mer
ge repede spre tie-break : 6—6. 
„Năstase deschide ultimul ghem 
și-și cîștigă ambele servicii 
(2—0), Newcombe reduce scorul 
cu un punct, apoi însă e bătut 
Ja fileu (3—1). Revenire a Iui

„...Meciul contra Uruguay- 
ului, pierdut în condițiile cu
noscute, ne-a obligat să re
vizuim metodele de pregătire 
în vederea competițiilor de 
mare importanță cum este 
campionatul mondial și să 
vedem sub o altă lumină 
participarea fotbaliștilor so
vietici la turneele 
nale.

Aveam, acum 
ani, ceva propriu 
nic: pregătirea fizică. Eram 
chiar considerați, în arena 
mondială, ca promotorii fot
balului atletic. Prea mulțu
miți de acest avantaj ne-am 
axat apo; pe tehnică și tac
tică. Ne-am ocupat aproape 
exclusiv de studiul și de a- 
similarea celor mai bune 
scheme tactice ale celor mai 
puternice echipe străine, în 
timp ce aceste^ au luat în 
considerație punctul nostru 
forte — pregătirea atletică — 
pentru a și-l însuși, fără a 
uita totodată să-și perfecțio
neze măiestria în conducerea 
balonului. Rezultatul : și-au 
adăugat destul de repede a- 
vantajului tehnicii, calitatea 
atletică.

LesNouvelles

internațio-

vreo zece
și puter-

DE
învățat nimic. Dar fotbaliș
tii se cheltuiesc atît de mult 
în fiecare meci, tensiunea 
nervoasă și oboseala sînt 
atît de mari, îneît ei trebuie 
să fie armați și cu o ire
proșabilă pregătire fizică, pe 
lingă tehnica perfecționată. 
Din păcate, selecționata so
vietică nu a dovedit aceasta 
în timpul meciului contra 
Uruguay-ului. In prelungiri, 
jucătorii noștri erau pur și 
simplu epuizați.

Uniunea Sovietică, țara 
unde fotbalul este atît 
dezvoltat, nu ar fi trebuit 
cedeze exigențelor modei 
fotbal : gîndind pe drept, 
„calitatea producției", ar 
trebuit să legăm în mod re
zonabil schemele de joc ac
ceptabile, unei intense pre-

gătiri atletice și psihologice. 
Anumite cluburi, fie zis în 
treacăt, au și procedat în fe
lul acesta.

Sigur, campionatul 
este o școală bună 
tinerii fotbaliști de 
dar el nu relevă atît 
nai- .posibilitățile 
așa cum o fac întîlnirile in
ternaționale de anvergură. 
Or, acestea au fost, din pă
cate, mult prea puține. Fap
tul a început să se facă sim
țit, de cînd campionatele 
noastre și deținătoarele: cu
pei au început să ia parte la 
competițiile europene, 
frîngerea administrată 
Spartak Moscova de 
Basel, care niciodată n-a 
clasată printre echipele 
ropene de frunte este o con
firmare".

Peste 40.000 de spectatori 
au urmărit la 
Ciul dintre 
de fotbal ale 
xemburgului, 
grupa a VII-a a campionatu
lui european. Fotbaliștii olan
dezi au terminat învingători 
cu (5—0 (1—0). Golurile au 
fost înscrise de Keizer (min. 
52 și 80), Cruyff (min. 58 și 
68), Lippens (min. 27) și Su- 
urbier (min. 82).

Iată clasamentul

Rotterdam me- 
reprezentativele 
Olandei și Lu- 
contînd pentru

1. R.D. Germană
2. Olanda
3. Iugoslavia
4. Luxemburg

2
3

grupei 3
2 0 2 6—0 
1117—2

21103—1 
3 0 0 3 0—13

Turneul campionatului feminin de volei
(Urmare din pag 1)

ce timișorencele au condus 
cu 14—11. Setul doi aparține 
Universității Timișoara, care 
se impune destul de ușor, 
cîștigînd la 8. Bucuria este 
de scurtă durată deoarece ele 
îl cedează pe următorul la 13. 
Eforturile depuse se fac sim
țite în tabăra clujeană, ți- 
mișorencele egalînd situația. 
Tn setul al cincilea, Univer- . 
sitafea Cluj a trecut de ne- 
nurpărate ori prin emoțiile 
înfrîngerii

Au arbitrat foarte bine Al. 
Taus din Brașov și Gr. Ne- 
delcu din București.

punînd în dificultate adver
sarele prin servicii foarte 
bune (a excelat Ana Corna- 
roni). Primele două seturi au 
aparținut fără drept 
Ceahlăului, care 
ușor. După 8—1

PROGRAMUL

...A DOUA SURPRIZA

In al doilea joc al dimineții 
I.E.F.S. a primit replica vo
leibalistelor de la Ceahlăul 
P. Neamț. Pietrencele aflate 
în vecinătatea zonei „fatale" 
au reușit marea surpriză de 
a cîștiga acest joc după 5 
seturi, deși victoria ar fi pu
tut-o obține (meritat) numai 
în trei. I.E.F.S. a fost de ne
recunoscut. Angrenajul echi
pei a fost complet dezarti
culat, preluările și pasele 
fiind punctele nevralgice. La 
aceasta se adaugă și slăbiciu
nile atacului, lipsit de forță 
și orientare. în același timp 
Ceahlăul a evoluat sigur, 
scoțînd totul în linia a doua,

s-a 
în

DE

de apel 
impus 

setul 3,

celor la capătul unui joc în 
care perioadele de dominare 
au fost pe rînd împărțite.

V. Savu și N. Beciu au ar
bitrat foarte bine.

CAMPIOANELE IN 
DIFICULTATE

AZI

Sala Floreasca de la 
ora 9 : Universitatea Cra
iova —. Farul, Ceahlăul 
— Rapid, Dinamo — 
C.S.M. Sibiu; de la ora 
14: Penicilina — Uni
versitatea Cluj, C.P.B. — 
Medicina, Universitatea 
Timișoara — I.E.F.S.

pietrencele cedează pasul, au 
totuși de trei ori mecibol 
însă... 2—1 la seturi. Obosite, 
ele îl pierd și pe următorul, 
în setul final Ceahlăul nu 
mai greșește și cîștigă parti
da 1 FI. Borz din Brașov 
și M. Albuț din București au 
condus foarte bine.

O PARTIDA AGREABILA

Aflate la jumătatea clasa
mentului, Farul și C.P.B. au 
oferit o partidă agreabilă 
spectatorilor prezenți la Flo- 
reasca. Victoria a revenit tot 
după cinci seturi constănțen-

în’ 
lui 

F.C. 
fost 
eu-

Următorul 
Olanda

meci, Iugoslavia- 
(4 aprilie).

i 
sferturile de finală ale 
Europei Centrale'1: La- 

Vicenza — Austria

• In
„Cupei 
nerossi
Salzburg 3—2 (1—2). Au mar
cat : Ciccolo, Maraschi și Ci-

nesxnho, respectiv Grusser 
Ritter.

• In meci restanță din 
drul campionatului englezi 
West Ham United — Notting
ham Forest 2—0.

• Vorwărts Berlin a jucat 
la Plovdiv cu formația locală 
Marița. Scor : 0—0.

ASHE NU VA JUCA
ÎN R.S.A.!

JOHANNESBURG, 25 (Ager- 
pres). — Guvernul rasist de 
la Pretoria a refuzat să acor
de viză de intrare în Repu
blica Sud-Africană cunoscu
tului jucător de tenis, ameri
canul de culoare Arthur Ashe. 
Este pentru a doua oară con
secutiv cînd autoritățile din 
R.S.A. se opun participării 
lui Ashe Ia campionatele 
Africii de Sud.

Pentru a treia oară conse
cutiv, excelența patinatori 
sovietici Irină Rodnina și Alek
sei Ulanov au obținut notele 
cele mai mari (un 6 inclu
siv !) din partea arbitrilor 
probei de perechi a campio
natelor mondiale.

Telefoto: A. P. Agerpres

TELEX
Proba masculină de slalom uriaș 
din cadrul concursului interna
țional de schi de la Kranjska 
Gora (Iugoslavia) a fost cîștigată 
de Italianul M. Fillppe cronome
trat In 3:00,33. Pe locurile următoare s-au clasat sportivii fran
cezi Noble 3:02,64 și Ambroise 
3:03,31. în proba de slalom spe
cial victoria a revenit schiorului 
francez Gerard Bonnevie, care a 
realizat timpul de 1:46,70.
In turneul de șah de Ia Tallin 
conduc marii maeștri sovietici 
Bronstein și Zaițev cu cite 3 p. 
fiecare, urmați de fostul campion 
mondial Mihail Tal, cu 2*/i p. 
Cîteva rezultate : Smejkal — Zai
țev 0—1, Ney — Furman */»—%» 
Miagmarsurem — Keres ’/j—’/s. 
Tal — Smejkal 1—0, Ney — Wade 
1—0.

Deși au cîștigat cu 3—0, vo
leibalistele ieșence au trebuit 
să se întrebuințeze serios, 
pentru a-și adjudeca victoria^ 

' Medicinistele, după ce au ce- 
- dat clar primul set, au sesizat 
fisurile echipei adverse și au 
reușit să joace de la egal la 
egal cu campioanele. Expe
riența și omogenitatea ieșen- 
celor au fost decisive în fina
lul seturilor 2 și 3. Arbitrii 
O. Drăgan (Timișoara) și S. 
Dumitrescu (Ploiești) au con
dus cu scăpări.

DINAMO A CÎȘTIGAT 
DERBYUL

Cursa ciclistă internațională de 
la Aix en Provence s-a încheiat 
cu victoria rutierului francez 
Charly Grosskost, cronometrat pe 
distanța de 100 km cu timpul de 
2hl5:19 (medie orară 41,213 km).

cuDeși a fost așteptată 
deosebit interes, partida Ra
pid—Dinamo nu a corespuns 
decît parțial. Perioadele de do
minare, ca și de greșeli, au 
alternat în mod egal. In pri
mele două seturi, dinamovis- 
tele au acționat mai bine și au 
cîștigat. In următoarele două, 
rapidistele și-au revenit, au 
profitat de „căderea" adver
sarelor și au egalat situația.

Ultimul set, însă, aparține 
tot dinamovistelor. Foarte bine 
au arbitrat B. Costoiu și D. 
Rădulescu.

(20 de ani) surîdeAmericanca Barbara Cochran 
fotoreporterilor după victoria obținută în slalomul 
de la Heavenly Valley.

fericită 
special

ALE ATLEȚILOR BULGARI
Cu prilejul recentelor cam

pionate de atletism pe teren 
acoperit ale Bulgariei (între
cerile s-au desfășurat la So
fia), Svetlana Zlateva a sta
bilit cea mai bună performan
ță mondială a sezonului în 
proba de 400 m feminin cu 
timpul de 54,8. Cursa mascu
lină de 1.500 m a fost cîș- 
tigată de A. Atanasov, cro
nometrat în 3:43,9.

Tradiționalul cros internațional 
de la Milano a fost ciștigat in 
acest an de atletul etiopian 
Wuhib Maresha, care a parcurs 
12 km în 35:55,8. Pe locul secund 
s-a clasat italianul Franco Arese 
36:19,6. urmat de compatriotul 
său Giuseppe Cindolo 
Campionul 
Mamo 
donat

olimpic al Wolde (Etiopia) 
după patru ture.
masculini de 30 

campionatelor

- 36:41.4. 
probei* 

a aban-

km din 
de schi

Proba 
cadrul _fond ale R.F. a Germaniei (între
cerile s-au desfășurat Ia 
mensteinach) a fost cîștigată 
cunoscutul campion Walter 
mei, cronometrat cu timpul 
1 h 38:20,3.■
La Ligny s-a desfășurat întîlni- 
rea internațională amicală de judo 
dintre reprezentativele Franței șl 
Poloniei. Luptătorii francezi au 
cîștigat cu scorul de 13—8.

Surpriză la Heavenly Valley

War- 
de 

De- 
de

BARBARA COCHRAN CiȘTIGĂ SLALOMUL SPECIAL
NEW YORK 25 (Agerpres). 

— Proba feminină de slalom 
special din cadrul concursu
lui internațional de schi con
țină pentru „Cupa Mondială" 
de la Heavenly Valley (Ca
lifornia) s-a încheiat eu vic
toria sportivei americane Bar
bara Cochran. Tnvingătoarea 
a totalizat în cele două man-

șe timpul de 96,37. Pe locul 
secund s-a clasat Betsy Clif
ford (Canada) 97,28, urmată 
de Anne Marie Proeil (Aus
tria) 98,03, Berni Rauter (Aus
tria) 99,71. Prima clasată din
tre schioarele franceze a fost 
Isabelle Mir, care a ocupat 
Jocul șase cu 99,98. -4

știri «ultimele știri»ultimele știri» ultimele
BRIGHTON :
ROMÂNIA—FRANȚA 3—0 
LA TENIS DE MASĂ (F)
La Brighton au început între

cerile campionatelor internaționa
le de tenis de masă ale Angliei. 
Iată primele rezultate din com
petiția masculină pe echipe : Iu
goslavia — R. F. a Germaniei 3—0; 
Ungaria — Irlanda 3—0 ; Suedia 
— Olanda 3—0 ; Anglia — Franța 3—1.

In turneul feminin, echipa Ro
mâniei a întrecut formația Fran
ței cu scorul de 3—0. Alte re
zultate : R. F. a Germaniei — 
Olanda 3—0 ; Anglia — Cehoslo

vacia 3—2.

AZI, ÎN TURNEUL INTERNATIONAL DE TENIS DE LA 
SOFIA SEMIFINALA DIBAR—HOLUBOVA 

(CEHOSLOVACIA)
SOFIA, 25 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru, HRISTOV).
Cea de a treia zi a 

de tenis în sală dotat 
Sofia" a fost rezervată meciu
rilor de dublu mixt șl celor 
din turneele de consolare. Pe
rechea română Dibar — Marcu 
a dispus, după o partidă spec
taculoasă, de cuplul bulgar To- 
dorova — Arabadjiev cu 8—6, 
6—3, iar Kun și Sântei au eli
minat pe Berberian — Velev 
(Bulgaria) în trei seturi : 6-
4—6, 6—4. La consolare, Marcu 
» învins pe E. Pampulov (Bul-

TOMA

turneului 
cu „Cupa

probaKun 
repre-

1—4,

garia) cu 6—3, 6—2, Iar in 
similară feminină, Agneta 
a întrecut cu ușurință p« 
zentanta Bulgariei, DjeVizova, cu 
6—2, 6—1.Competiția continuă vineri, cînd 
este așteptată cu interes și în- 
tîlnirea semifinală de simplu fe
minin Dibar (România) — Holu- 
bova (Cehoslovacia).

U.T.A. DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE 

TN GRECIA
NAVALA. 23 (prin telefon, 

la GH. CIORANU). U.T.A.

încheiat azi turneul în Grecia cu 
jocul susținut în compania for
mației F. C. Alexandropolis. Vic
toria a revenit jucătorilor români 
cu scorul de 3—1 (1—0) prin go
lurile înscrise de Axente (min. 
7), Fl. Dumitrescu (83), Șchiopu 
(86). Pentru gazde a marcat Ko- 
laicidis (min. 80 din 11 m).

TN PRIMUL MECI 
TN ALGERIA 

PETROLUL—J.S. KABYLIA 
3—0

<e
»!-»

In primul joc, Petrolul a în- 
tîlnit ieri, formația J. S. Kabylia. 
Partida s-a încheiat cu victoria 
fotbaliștilor români cu scorul de l 
3—0. Autorii golurilor j Grozea, 
Dlncuță șl Cotigă.
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