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Consfătuirea de lucru organizată de F.R. Fotbal

BIROUL SECȚIEI, 0 PREZENTĂ
ACTIVĂ ÎN VIATA TCHIPEEOR
♦ 0 consfătuire binevenită ® In dezbaterile primei zile: 
activitatea biroului de secție, eficiența instruirii și recuperarea

La încheierea competiției atletice „Cupa de cristal"

> Absențe regretabile.
Se apropie ora startului 

oficial al sezonului fotbalis
tic. S-a intrat, cum se spune, 
în linie dreaptă, iar pregăti
rile sînt în toi.

Ieri dimineață, i-am revă-

SĂRITORII ROMANI
IN ELITA EUROPEANA

Corbu, Jurtă, Sărutan și
concursul . 

atletism pe 
fost extrem

Fără îndoială, 
international de 
teren acoperit a 
de util în primul rînd celor 
care au vrut să-și . asigure 
calificarea pentru campiona
tele . europene de la Sofia, 
ca și celor ce • țineau să-și 
stabilească sau să-și conso
lideze o anumită poziție pe 
continent. în această din 
urmă situație se află în spe
cial săritorii români, reco
mandați nu numai de ambi
ția lor, ci și de o excelentă 
formă. Se pare că nu e de
parte ziua cînd se va vorbi 
de o școală românească de 
sărituri.

La triplusalt, cu o uluitoa- 
re siguranță de sine, ba

Pistalua

chiar 
(„N-a

printre primii 6 in clasamentul continental
stîrnindume teama 
avut cine să mă 

enerveze, că săream- mai 
mult-1 !), Carol Corbu s-a 
instalat confortabil printre 
fruntașii „cangurilor" euro
peni, în imediata apropiere 
â campionatului olimpic, 
care i-a dat o replică promp
tă. 1., SANEEV ----------
16,93 m,
3. ~ ’
4.
5. Sauer (R.F-G.) 16,32
6. Ciochină 16,26 m, 7. Kur- 
kevici (U.R.S.S.) 16,22 
Areta (Spania) 16,20 
Gaulke (R.D.G.) 16,17 
Dumitrescu 16,14 m.

Foarte aproape de 
formanță similară se

lungitne Valen- 
Vasile Sărucan, 

surpriza 
rezultat 
distanță 
Capabili 

sînt deo-

la

(U.R.S.S.)
2. Corbu 16,64 m, 

Drehmel (R.D.G.) 16,50 m, 
Dăhne (R.D.G.) 16,38 m,

m,

m, 8. 
m, 9. 
m, 10.

o per- 
află

PRIMA CANDIDATĂ
LA TROFEUL FAIR-PLAY

săritorii în 
tin Jurcă și 
care ne-au pregătit 
unui excelent 
(7,80 m) simetric 
(București-Berlin). 
de mai mult, ei
camdată clasați în poziția a 
patra într-o ierarhie în care 
nimeni n-a atins încă limi
ta celor 8 metri : 1. BAUM
GARTNER (R.F.G.) 7,99 m,
2. Klaus (R.D.G.) 7,88 m,
3. Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 
7,83 m, 4. Jurcă și Sărucan 
7,80 m, 6. Schicker și Lat- 
zel (ambii R.F.G.) 7,75 m, 8. 
Beri- (R.D.G.) 7,72 m, 9. 
Pani (Franța) 7,71, 10 Schen- 
ke (R.D.G.) 7,69 m, ..-14 Cor
bu 7,60 m, ...20. Zaharia 7,54 
m. Același Corbu ar 
să-i taloneze pe cei 
proaspeți recordmeni, 
va fi probabil prea 
preocupat de triplusalt. în 
schimb, Mihai ~ 
ajuns încă la 
l-a consacrat.

în sfîrșit, la săritura cu 
prăjina, Dinu Tănase Piștalu 
a făcut asaltul decisiv de 
atîta vreme dorit și așteptat. 
Cu un potențial crescut, da
torită posibilităților de ca- 
tapultare ale noii sale pră
jini negre, dinamovistul s-a 
instalat pe un loc meritat 
în elita europeană. Cu per
formanța sa din suplimentul 
de duminică el devine al 
șaselea (dar trebuie să men
ționăm că l-a învins de două 
ori în concurs direct pe 
Tananika) : 1. ISAKSSON
(Suedia) 5,38 m, 2. Nord-

putea 
doi 
dar 

mult

Zaharia nu a 
forma care

Victor BĂNCIULESCU 
Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Cel mai i
Au fost stabiliți

arbitrii meciurilor

Alergările în sală pe distanțe scurte, care nu per
mit detașarea netă, sînt inevitabil subiect de contro
versă, mai ales atunci cînd nu există mijloace foto
grafice automate, de înregistrare a sosirii. Sîmbătă, în 
sala „23 August", fotoreporterul nostru N. Dragoș a 
încercat să compenseze această lipsă, executînd ima
ginea alăturată. Instantaneul a prilejuit o corectură la 
clasamentul anunțat oficial de arbitri, îndreptare pe 
care a efectuat-o chiar o atletă, într-un gest de nobilă 
sportivitate. Campioana națională de sală Aura Mără- 
șescu, văzînd fotografia, a căutat-o pe Zcnaida Vsenko 
și i-a înmînat „Cupa de cristal" ce-i fusese oferită și 
care se cuvenea de fapt tinerei sprintere sovietice. 
Viitorul „trofeu fair-play" are, de pe acum, o candi
dată serioasă !

Moraru (nr. 14) și 
Zdrenghea, doi dintre 
cei mai valoroși re
prezentanți ai tinerei 
generații, jucători de 
bază ai echipelor Po
litehnica Galați și res
pectiv „U“ Cluj.
Foto : C. SATMARI—

Galați

DEBUTUL SINUOS
AL BOXERILOR FRUNTAȘI

Cufov nu-și mai închipuia câ ar putea fi învins!
ani de 

multe
După aproape trei 

succese neîntrerupte, 
dintre ele în dauna unor pu- 
giliști reputați în arena in
ternațională, Calistrat Cuțov 
a coborît învins treptele rin
gului, la Constanța, în fața

Repriză! Pavel Nedelcea 
primește asistența și sfaturile 
de rigoare ale antrenorului 
T. Dumitrescu.

în avantaj. Neniulțumindu-se 
cu situația de învins, Cuțov 
a început ultimul rund în
tr-un ritm susținut și părea 
că nu va scăpa victoria. Dar, 
focul s-a stins și un accident 
suferit de Cuțov la arcadă 
(survenit în urma propriei 
greșeli) a schimbat complet

soarta partidei. Campionul, 
demoralizat și obosit, a în
ceput să bată în retragere, 
invitîndu-și parcă adversarul 
să ia conducerea luptei. Cîte-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 2-a)

unui adversar fără „carte de 
vizită" : Aurel Simionescu! 
îndrăzneala cu care a abor
dat acest tînăr partida cu 
campionul continental i-a im
presionat pe cei prezenți și, 
în primul rînd, pe Cuțov. De 
la primul sunet de gong, con- 
stănțeanul a pornit- hotărît 
să-și apere cu strășnicie șan
sele oferite de „terenul pro
priu" și a reușit. în repetate' 
rînduri, el și-a surprins ad
versarul cu lovituri precise, 
astfel, că, la sfîrșitul primelor 
$2# reprize. Simionescu era

LOTUL OLIMPIC SE REUNEȘTE

ASTĂZI LA BUCUREȘTI
Mîine — meci cu Dunărea Giurgiu

Astăzi se reunește. în Capi
tală — pentru o primă acțiu
ne în vederea jocului de la 
18 aprilie, cu Albania — lo
tul olimpic. în cadrul pregă
tirilor, olimpicii vor efectua 
după-amiază un antrenament, 
iar mîine vor susține la Giur
giu un joc amical în compa
nia divizionarei B Dunărea.

Antrenorii ■ Valentin Stănes- 
cu și Cornel Drăgușin au 
convocat următorii jucători : 
portari — Constantinescu (Di
namo), Ghiță (S. C. Bacău) ;

fundași : Cheran (Dinamo), 
Olteanu (F. C. ' 
(F. C. Argeș), 
pid), Stoicescu
Iași), Ivăncescu 
șu) ; mijlocași : Sălceanu (Di
namo). Cojocarii (C.F.R. Cluj), 
Vigu (Steaua) ; înaintași: 
Năsturescu (Rapid), Caraman 
(Farul), Oprea (Farul), FI. 
Dumitrescu (U.T.A.), Pană 
(S. C. Baqău), I.upulescu (Po
litehnica Iași), Cuperman (Por 
litehnica Iași), Gyorfi (Stea
gul roșu).

Argeș), Vlad 
Codrea (Ra- 

(Politehnica 
(Steagul ro-

în continuarea pregătiri
lor, echipele clujene ,,U- și 
C.F.R. s-au întîlnit dumini
că într-un joc amical, în
cheiat cu victoria universi
tarilor (2—0). Fotoreporterul 
Călin Crețu a surprins o fa
ză la poarta formației fero
viare, unde Ocea reține cu 
siguranță mingea șutată de 
un înaintaș de la „U“. Citiți 
în pag. a 3-a scurte relatări 
de Ia alte întimiri disputate 
duminică.

De joi, la Cluj,

turneu divizionar de baschet

Sala sporturilor din Cluj va 
găzdui, de joi pină duminică, 
unul din cele mai importante 
turnee din campionatul națio
nal de baschet masculin. Este 
vorba de al doilea turneu din 
cadrul ultimului tur, care pro
gramează o serie de meciuri 
decisive in lupta pentru ocupa
rea pozițiilor fruntașe ale cla
samentului, dintre care vom a- 
minti : Dinamo-Steaua, 
versitatea
Timișoara (jȘî), 
versitatea 
Rapid—Politehnica 
(sîmbălă), I.C.H.F.—Rapid, Po
litehnica București—Dinamo și 
Steaua—Universitatea Cluj (du
minică). în plus, multe alte în- 
tilniri de mare însemnătate 
pentru evitarea retrogradării.

Uni-
Cluj—Universitatea 

Steaua—Uni- 
Timișoara (vineri), 

București

Conferința Consiliului județean
pentru educație fizică și sport Ilfov

Luni dimineața în sala de 
festivități a C.N.E.F.S. a avut 
loc conferința Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport Ilfov. La* lucrările sale 
au luat parte membrii Consi
liului, activiști ai comisiilor ju
dețene pe ramură de sport, pre
ședinți de cluburi și asociații 
sportive, antrenori, profesori de 
educație fizică, sportivi frun
tași.

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

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport a fost 
reprezentat de tov. Miron Oltea
nu, secretar al C.N.E.F.S.

La primul punct al ordinii de 
zi, tov. Romulus Cioacă, preșe
dintele CJEFS Ilfov, a prezen
tat darea de seamă asupra ac
tivității sportive din județ din 
ultimii trei ani.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Gheorghe Necula, care, după ce

a adus un cald salut conferinței 
din partea Biroului Comitetului 
județean de partid, a făcut o 
amplă analiză a muncii desfă
șurate de organele sportive din 
județ, în colaborare cu toți cei
lalți factori locali cu atribuții 
in domeniul sportului.

în continuare, tov. Miron Ol
teanu a înmînat președintelui 
CJEFS, R. Cioacă, diploma de 
onoare pe care Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport a atribuit-o Consiliului 
sportiv județean Ilfov, clasat pe 
locul 3 (grupa a III-a) în în
trecerea desfășurată anul tre
cut.

Pe marginea dării de seamă, 
cit și a proiectului de hotărîri 
privind obiectivele de viitor, au 
luat cuvîntul numeroși vorbi
tori care au exprimat opinii va
loroase și au făcut propuneri.

în încheierea dezbaterilor, tov. 
Miron Olteanu i-a felicitat pe 
activiștii, tehnicienii și sportivii 
ilfoveni pentru succesele obți
nute, după care s-a referit la 
principalele obiective ce stau în 
fața acestora în anii următori.

Participanții la conferință au 
aprobat în unanimitate planul 
de măsuri pentru perioada 1971- 
1973. S-a trecut apoi la desem
narea Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport și 
a Biroului acestuia, din care 
fac parte : Romulus Cioacă 
(președinte), Mihai Constanti- 
nescu (vicepreședinte), Vasile 
Dobrescu, Nicolae Ciucu, Dan 
Marinescu, Constantin Popa, A- 
lexandru Pană, Cornelia Po
pescu, Mihai Alexandrescu, Vi
orel Niculescu, Elena Vraciu, 
Mariana lonescu și Marin Micu- 
leasa.

în continuare a fost expus 
in conferință și aprobat răs
punsul la chemarea Ia întrecere 
lansată de CJEFS Galați.

în încheierea lucrărilor, cei 
prezenți au adoptat. într-o at
mosferă de entuziasm, textul 
unei telegrame ' adresată Comi
tetului Central al P.C.R.. tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, prtn care se exprimă 
adînca recunoștință pentru gti- 
ja acordată de către partid miș
cării sportive.

în vederea asigurării bunei 
desfășurări a acestor importan
te întreceri. Colegiul central al 
arbitrilor a programat pentru 
turneul de la Cluj. 12 dintre cei 
mai buni cavaleri ai fluieru
lui și anume : G. Chiraleu, I. 
Petruțiu, M. Rizea, C. Negu- 
lescu, N. Iliescu, Em. Niculescu 
(București), G. Dutka, E. Hottya 
(Oradea), V. Kadar, I. Mihăes- 
cu (Tg. Mureș), G. Mahler (Satu 
Mare), I. Știrbu (Cluj).

în pag. a ll-a

BASCHET:

zut, în Capitală, pe'reprezen
tanții echipelor ce activează 
în primele eșaloane ale fot
balului românesc, divizionare
le A și B. Au fost convocați 
la centrul sportiv „23 August-* 
de către conducerea federa
ției, reprezentată la fața lo
cului de Ion Balaș — vice
președinte și Ion Alexandres
cu — secretar general, pentru 
o ședință de lucru, în cadrul 
căreia reprezentanții forului 
de specialitate au făcut unele 
informări privind 
obligații ce revin 
și asociațiilor cu 
fotbal, secțiilor și 
acestora, rolul lor 
zarea temeinică a sezonului 
competițional. precum și pre
gătirile ce trebuie făcute în 
scopul îmbunătățirii procesu
lui de instruire, a) muncii de 
perspectivă sub toate laturile 
ei — organizatoric, tehnic, 
educativ.

Iată punctele înscrise pe 
agenda primei zile de lucru j
• Biroul secției de fotbal, 

atribuțiile și îndatoririle sale. 
Subiectul expus de către Ion 
Balaș T- vicepreședinte al 
F.R.F., este deosebit de util 
oentru viitoarea activitate a 
acestor organisme obștești, cu. 

în viața unei secții 
reprezentate în 

competiționale, de 
echipelor de copii 
pînă la cele de 

Poate pentru

multiplele 
cluburilor 
echipe de 
birourilor 

în organi-

rol major 
de fotbal, 
eșaloanele 
la nivelul 
și juniori, 
performanță, 
unii au părut lucruri mărun
te, dar expunerea unor bune 
metode prin care biroul sec
ției de fotbal își exercită în
datoririle, atribuțiile, menirea 
sa, a fost binevenită. Ca or
gan colectiv de lucru, biroul 
secției are datoria să anali
zeze periodic munca ahtreno-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

BUCURIA DE A JUCA !
ocul l-au descoperit copiii. E pe măsura sufletu- 
lui lor. Sincer, pur, palpitant, fără scop, rupt din « 
închipuirea lor fecundă, sau imitație după pă- j 
sări, fluturi sau după hîrjoana apelor de munte. ’ 
șt care umple sufletul ae o plăcere cu qustuî 
zmeurii. °

Jocurile devenite mai tîrziu sporturi le-au descoperit tot 
copiii. La ei au fost văzute de către cei mari. Aceștia le-au f 
luat, le-au modificat ici-colo, le-au pus deasupra capului 1 
cite un regulament, vrînd să facă din ele niște chestiuni 1 
toarte serioase, grave, ca un fel de evenimente dintr-acelea | 
n car® P°?' participa decît în haine negre și' cravată. I 
Dar adevărul nu vrea să se convertească la o asemiâ'ea'"oj>'* 

| tică. Or fi devenit ele sporturi, adică ceva foarte onorabil j

I
I

i și important,, dar la origine descind din joc, adică din ce
rul copilăriei. Și ar fi bine să nu se uite chiar de tot cum e 

Icu obirșia sportului, să nu ne jenăm, ci dimpotrivă, să ne 
tle .1®xîrem , scun?P .adevărul că regele fotbal, regele I handbal regele volei și ceilalți regi sau prinți consorți ai
stadionului nu sînt, în fond, decît niște plăsmuiri ale unor 
geniale minți de copii.

I Deseori aveam-să observăm cu tristețe ca cei care dă
deau semnele cele mai evidente de amnezie în privința 
caracterului de joc al fotbalului, tenisului sau altora erau 
tocmai sportivii. Crispați, cu fețe chinuite, violenți sau apa
tici, stăpîniți -de un trac imens sau cu aerul că execută o 
corvoadă, deseori jucătorii, subiecții jocului, nu arătau nici 
cea mai mică bucurie, cea mai mică plăcere în re
lația cu mingea, cu gazonul, cu publicul, cu prietenii lor 
coechipierii sau cu prietenii lor adversarii. Tocmai de 
aceea, excepțiile de la această morgă care amenință să 
devină regufâ sînt' extrem de reconfortante. Ilie Năstase 
ne-a transmis întotdeauna fiorul lui de băiat care se joacă 
cu o rachetă și cu o minge albă. îi place jocul, uită de 
sine, are gesturi gratuite, explozii de bucurie, îmbufnări 
trecătoare, face năzdrăvănii. Niki Dumitriu la fel. Arată 
mereu frenezia, entuziasmul pe care |e au copiii de opt sau 
zece ani. Cu seninătatea lor, cu dorul lor de evoluție 
liberă. Din aceeași mică familie de mari sportivi care mai 
vin în arenă ca să-și astîmpere pofta lor de joc face parte 
și Cristian Gațu Cu simfoniile lui de gesturi aduse din 
împărăția vîrstei cu pantaloni scurți. Marele Petschowschi 
era la fel. Numai fervPare, numai flacără. O transă din 
aceea în care numai copiii cad, atunci cînd jocul T-a cu
prins în cristalida lui argintie. Cei ce n-au uitat de obîrșia 
sportului, cei ce n-au uitat să se joace (majoritatea sporti
vilor, și nu numai de la noi, sînt amenințați să uite acest 
lucru), cei ce mai știu să se bucure și să ne transmită și 
nouă starea aceasta de har au rămas puțini.

Dar atîta vreme cit încă mai există (iar după cum vedeți 
sînt sau au fost sportivi de mare calibru) înseamnă că 
bucuria de a juca are șanse să redevină cîndva atotstăpî- 
nitoare.

de bucurie, îmbufnări

Romulus BALABAN

I

Selecția pen
tru crosul balca
nic s-a bucurat 
de condiții din 
cele mai bune. 
Cîteva satisfacții, 
dar și semne de 

. îngrijorare.

La Tg. Mureș, 
Oradea și în alte 

centre — arbi
traje necorespun- 
zătoare. Colegiul 
central de arbi
tri intervine e- 
nergic

Majoritatea spe
cialiștilor apreci
ază noua formu
lă de disputare a 
campionatului.

Pregătirile pentru 
A au cam lăsat 
echipe.

meciurile diviziei 
de dorit Ia unele

Virtuțile și slăbiciunile fondiștilor. 
Deși se muncește cu rîvnă, rezultatele 
pe plan internațional arată că batem 
pasul pe loc.

Nicolae Sfetea (A-S.A.)t a 
fost unul din puținii fondiști 
care s-au ajutat mai temeinic 
cu brațele în cursele pentru 
campionatele naționale. Așa 
se și explică — în . parte — 
victoria sa la 30 km și lo
cul secund la 15 km.

Foto : V. BAGEAC
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VIRTUȚILE

ȘI SLĂBICIUNILE FONDIȘTILOR

deveni antrenor calificat într-una din diKi* 
plinele favorite, urmînd o școala posllicealâ. 
Vreau să mă pregătesc din timp pentru un 
eventual examen".

GRIGORE ANANIA, din Vqira Dornei: 
„Nu de mult mi-am încheiat activitatea ca 
sportiv de performanjă (am fost schior și 
atlet). întrucit n-aș vrea să mă despart de 
sport, v-aș ruga să-mi răspundeți cum pot

manifestate de 
lipsurile unuia 
slăbiciuni care 
ansamblu a- 
a schiului. în

de maestruSîmbătă, la sediul C.N.E.F.S. a fost conferit titlul
al sportului unui număr de 26 atlete și atleți. Iat-o pe ELENA 
MIIÎZA (S.S.A. Buc.) primind înalta distincție șt felicitările 

tov, Miron Olteanu,

Schiorii fondiști au dat primul 
mare examen al sezonului, dispu- 
tîndu-sl titlurile de campioni na
ționali’ la probele individuale. în
trecerile s-au disputat în Poiana 
Ruia. la 1 500 m și au scos în evi
dență, in egală măsură, atît vir
tuțile cit și slăbiciunile partlcl- 
panților. Virtuți, fără îndoială, 
fondiștii noștri au avut totdeauna, 
duritatea acestei discipline care 
necesită un uriaș volum de mun
că pregătitoare, aducînd de la 
început o severă triere. Au ră
mas ca performeri doar acei tineri 
care vor și pot să muncească 
eu rîvnă și știu să-și cheltuiască 
energia pînă la ultima picătură, 
întrecerile de vineri ți duminică 
de pe Postăvarul au confirmat in 
totul această calitate a lor, dispu
tele fiind (în condițiile unei nin
sori abundente pentru cei nevoiți 
să alerge și pe un ger care du
minică a atins —15’) deosebit de 
strînse, marea majoritate a con- 
curenților și concurentelor lup- 
tînd pînă la epuizare pentru un 
rezultat mai bun. Faptul că în 
palmaresul naționalelor au apărut 
(după mulți ani) nume noi. nu 
poate decît să ne bucure, fiind 
un semn așteptat și, totodată, 
promițător. Felicitîndu-i pe învin
gători (Nicolae Sfeiea, Gh. Cincu, 
Ion Tudor și Rodica Clinciu), do- 
rindu-le să confirme la Balcania
dă forma bună în care se găsesc

și să continue urcușul pe scara 
valorilor, să ne oprim acum asu
pra slăbiciunilor 
fondiștii noștri.

Nu-i vorba de 
sau altuia, ci de 
caracterizează în 
ceastă disciplină .. ... 
care, deși se muncește cu destulă 
rlvnă, rezultatele slabe pe plan 
Internațional ne arată că batem 
de mulți ani pasul pe loc. Cău- 
tînd să aflăm aceste slăbiciuni, 
am urmărit deosebit de atenți — 
împreună cu cîțiva dintre antre
norii cluburilor fruntașe — pe 
toți fondiștii noștri. Dacă în linii 
mari se poa,te spune că ei au o 
pregătire fizică generală șl spe
cifică bună, o tehnică de alergare 
perfectibilă și în orice caz satis
făcătoare, există o slăbiciune co
mună alarmantă. Este vorba de 
folosirea pe tot timpul cursei a 
forței de împingere a brațelor. 
Doar cîțiva din concurenții noș
tri se ajută ceva mai mult de 
bețe pentru a spori viteza 
alergare ; cei mai mulți o 
doar ici-colo într-o manieră 
'■educe mult eficacitatea, iar 
doar plimbă betele cu ei.

fanneavoasți^ .... _
COMPETENT

5PUNS

secretar al C.N.E.F.S.

RĂSPUNDE PROF. UNIV. ION ȘICLOVAN, ȘEFUL CATEDREI
DE TEORIE A EDUCAȚIEI FIZICE DE LA J. E. F. S.

LA CROS, SURPRIZE Șl... SURPRIZE

Numărul mare de concu- 
renți, timpul prielnic și dis
putele aprige au făcut ca se
lecția pentru apropiatul cros 
balcanic să se bucure de 
condiții dintre cele mai bune.

Desigur, este prematur ca 
pe baza rezultatelor de du
minică să anticipăm șansele 
noastre la Sliven, dar putem 
afirma că întrecerea de la 
Ploiești a avut un nivel mai 
ridicat decît precedentele, că 
rezultatele bune ne pot da 
speranțe.

A surprins însă neplăcut 
faptul că o serie de atleți, 
în care se puneau speranțe 
pentru selecționare, nu s-au 
văzut, în ciuda condițiilor ce 
le-au fost acordate. Ne refe
rim, printre alții, la Petre 
Rusu, Dorin Raniță. Maria 
Zamfir, Ortvin Scheible, Fița 
Rafira, Ioana Arășanu, Vale
ria Ban, Moise Hatoș. In 
schimb, a produs satisfacție 
peternica afirmare a unor 
out-sideri : Leontina Lucaci, 
Nicolae Onescu, Tudorița Ne- 
delea, Dan Betinj ș. a.

O impresie deosebită au 
lăsat Cornelia Holub, pentru 
siguranța cu care a contro
lat și cîștigat cursa junioa
relor, Gheorghe Ghipu. un fel 
ile Peter Snell la finiș, An
drei Dinescu, care poate de
veni un foarte mare alergă
tor, Herman Matthes, pentru 
siguranța cu care a învins în 
cursa tineretului, disputa pa
sionantă dintre Baciu și Lin
ca la senioare și, în sfîrșit, 
Cioca, care s-a detașat la se
niori. Despre omogenitate, în

vederea formării echipei se 
poate vorbi mai mult, la ju
niori, tineret și senioare și 
mai puțin la junioare și se
niori unde alergătorii selec
ționați au sosit la distanțe 
destul de mari.

tn sfîrșit. se cuvine să re
marcăm succesul deosebit al 
alergătorilor de la Metalul 
care au nouă atleți selecțio
nați în echipă, ceea ce dove
dește seriozitatea cu care se 
lucrează în această secție.

de 
fac 

ca i-s 
alții 

_ m . .. .. Se 
poate spune, deci, că lipsa forței, 
și a rezistenței brațelor este o tră
sătură caracteristică tuturor fon- 
iliștilor noștri. Or. dacă ținem 
seama de faptul că alături de îm
pingerea picioarelor. împingerea 
cu brațele este hotărîtoare pentru 
viteza alergării pe schiuri, avem 
— fără prea multe căutări — ex
plicația întîrzlerii creșterii valo
rice pe plan internațional.

Cum însă pentru a fortifica 
brațele și a învăța folosirea lor 
eficace, antrenamentul pe zăpadă 
nu poate fi suficient, cauza aces
tei mari slăbiciuni a fondiștilor 
noștri trebuie căutată în antrena
mentul pe uscat, antrenament în 
care de mulți ani mijlocul de bază 
folosit de toți fondiștii nordici 
(inclusiv fondiștii sovietici) a fost 
dat uitării și înlocuit eu crosul 
în ținută atletică. Or. marșul prin 
pădure (cu bocanci de munte și 
cu bețe) in timpul căruia se exe
cută (în urcușuri) mers imitativ, 
rămîne. fără îndoială, un mijloc 
de bază care nu poate fi neglijat 
fără a dăuna performanțelor. Să 
sperăm că pregătirile pentru se
zonul viitor țl vor repune la lo
cul meritat, pentru ca alături de 
virtuți, .fondiștii noștri să nu aibă 
atît de evidente slăbiciuni.

Gh. EPURAN

Școala de specializare post- 
liceală de antrenori este o 
unitate de învățămînt de spe
cialitate, care are drept scop 
calificarea antrenorilor în di
ferite ramuri 
fost creată în 
Ministerului 
din 23.IX,1969 
ză pe lîngă I.E.F.S., sub con
ducerea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport.

Admiterea elevilor se face 
pe baza unui concurs în pe
rioada 25—30 septembrie a 
fiecărui an. Ia care pot par
ticipa absolvenții liceelor (cu 
diplomă de bacalaureat șau 

certificat de absolvire a

de sport. A 
baza Ordinului 
învățămintului 
și funcționea-

------- ,

liceului) șî ai altor școli e- 
chivalente. In același timp, 
candidații trebuie să dove
dească, prin adeverințe eli
berate de federațiile de spe
cialitate, că sînt deținători ai 
categoriei a II-a de clasifi
care sportivă înlr-o anumită 
ramură de sport

Școala funcționează cu două 
secții : serală și fără frec
vență, iar în cadrul acestora 
calificarea antrenorilor se rea
lizează pe ramură de sport, 
Stabilite la începutul fiecă
rui an școlar împreună cu fe
derațiile sportive și aprobate 
de conducerea C.N.E.F.S.

In acest an școlar, de 
xemplu, la secția serală

N. M.

zi r
UNELE DEBUTURI PROMIȚĂTOARE. DAR ALTELE..

VALERIA BALAJ (Steaua) — 
CÎȘTIGĂTOAREA

„CUPEI SEMICENTENARULUI**
Luni s-au încheiat și între

cerile feminine din cadrul 
competiției de tenis pe te- 
rent acoperit dotate cu „Cu
pa semicentenarului". După 
disputarea ultimului meci, 
cîștigătbare a .terminat Vale
ria Balaj. Avînd-o ca adver
sară pe Ecaterina Roșianu 
(Progresul), Balaj — în con
tinuă ascensiune de formă 
■în acest sezon —■ și-a apro
priat ușor victoria, în numai 
2 seturi: 6—1, 6—2. Mariana 
Nunweiller (Dinarno) a cîș
tigat prin neprezentare par
tida cu Elena Takacs. (Pro
gresul).

Noua ediție a campionatu
lui divizonar de greco-roma- 
ne, care a început la sfîrșitul 
săptămînii trecute, se anunță 
deosebit de disputată. Chiar 
din start s-au înregistrat cîte
va surprize care au avut da
rul să sporească interesul fa-

nu...------------------------------------

T’Nhfhentil de avansare a 
antrenorilor 
fost amînat, 
derației de 
pentru data
a. c., ora 15.

de lupte a 
la cererea fe- 

specialitate, 
de 8 martie

1. 
2.
3.
4.

ță de competiție. De pildă, 
unii dintre luptătorii echipe
lor nou promovate în campio
nat, cum sînt frații Gyeneși 
de la Crișul Oradea, au avut 
o comportare excelentă în 
meciurile susținute. Ion Gye
neși a opus chiar o dîrză re
zistență campionului mondial 
Gh. Berceanu. Apoi A.S.A. 
Bacău, debutantă in divizie, 
a întrecut clar formația tul
ceana Pescărușul, care activea
ză de mulți ani în campio
nat. Nu se poate trece cu 
ușurință nici peste înfrfnge- 
rile suferite, pe „teren" pro
priu de către Rapid Bucu
rești (în partida cu Progresul 
București) și Steagul roșu 
Brașov (în fața formațiilor 
Dinamo București și Dunărea 
Galați). După comportarea din

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
LIBERE

EST
GRECO-ROMANE

ESTSERIA SERIA
2 
2
2
2

2 0 0 62—11
2 0 0 38—16
2 0 0 43—29
10 1 44-17

Dinamo Buc.
Progr. Buc.
A.S.A. Bacău 
Rapid Buc.

5. IPROFIL Rădăuți
2 10 1 33—37

6. Dunărea GI. 2 10 1 24—48
7. Pescărușul Tulcea

2 0 0 2
8. Steagul roșu Bv.

2 0 0 2 
Mureșul Tg. M. 2 0 0 2

34-44

9.

1.
2.

SERIA VEST

22—49
7—56

4
4
7

2
2

1. Met. Ttrgev.
2. Steaua
3. Progr. Brăila
4. Nicotină Iași
5. Tomistex C-ța
6. Rapid Buc.
7. IMUM
8. Dunărea Gl. 

Mureșul Tg.9. M.

SERIA

22
î
1
1
1

0 
0
1 
0
0 
o

0 o o
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2 0 1 1 40—41 3
2 0 0 2 28—47 2
2 0 0 2 22-53 2

VEST

AU ÎNCEPUT întrecerile dotate 
CU „CUPA 8 MARTIE'*

Ca în fiecare an, sezonul 
competițional de tenis în sa
lă se va încheia cu o între
cere rezervată exclusiv ju
cătoarelor: „Cupa 8 Martie11. 
De luni, cele 36 de concu- 
curente au intrat în între
ceri, urmlnd ca duminică să 
fie cunoscută cîștigătoarea 
trofeului. Fosta campioană a 
țării, Iudit Dibar, și actuala 
campioană, Agneta Kun, sînt 
nr 1 și, respectiv, nr. 2 pe 
tabela' de concurs.

Cîteva cuvinte despre un 
meci disputat luni diminea
ță. La capătul a 2 ere și lă 
minute de joc, Mihaela Di- 
mitriu (Steaua) a cîștigat cu 
6—4, 7—6 în fața dinamo- 
vistei Florența Mihai. Este 
un rezultat' neașteptat, me
ritoriu pentru învingătoare 
care, în acest fel, își vede 
concretizate lungile perioa
de' de antrenament asiduu, 
în al doilea meci, jyiariana 
Socaciu (U.T.A.) a dispus cu 
6—7, 6—2, 6—1 de Maria Ro
manov (Cutezătorii).

Meciurile continuă zilnic 
(pînă duminică) în sala clu
bului Steaua (Calea Plevnei 
rin. 114), după următorul pro
gram: dimineață de la 8—13 
și după amiază de la 14,30— 
20.

Steaua
Olimpia S.M.

3. Metalul Buc.
4. C.S. Pitești
5. Crișul Oradea
6. Vulturii Lugoj
7. Electroputejre Cv.
8. C.l'.fi. Timiș.
9. C.S.M. Reșița

2
2
2
2
2

62—17
49—19

1. Dinamo Buc.
2. Steagul roșu Bv.
3. Progresul Buc.
4. Olimpia S. M.
5. Lemnarul Odr.
6. Vulturii Lugoj
7. A.S.A. Brașov
8. Constr. Hd.
9. C.F.R. Tlm.

2 2
2 2
2
2
2
2
2 . _
2 0 0 2 27—31 2
2 0 0 2 21—51 2

2
1
1
1
0

36—28
31—37

6
6
4
4

Șl-45.4
27-44 2

I. G.

AZI, LA HOCHEI
SLOVAN HODONIN-I.P.G.G.

Echipa cehoslovacă de ho
chei Slovan Hodonin iși În
cheie astăzi turneul în țara 
noastră, întîlnind de la ora 
17.30 pe patinoarul artificial 
din București formația buctt- 
.irsțemiă ,yM?4ț),G., întărită cu 
rltfv’ânjucMorf de la Steaua și 
Dihamd.

LECTORAT ORGANIZAT
OE CLUBUL STEAUA

f Cabinetul metodico-științi- 
:fi« al clubului Steaua orga
nizează un lectorat cu tema 
„Rolul glandelor endocrine 
in efortul sportiv". Conferen
țiar, dr. Constantin Neacșu, 
șeful Laboratorului de hor- 
monoîogie al Institutului on
cologic din București.

; Lectoratul va avea loc 
miercuri 3 martie, ora 8, la 
sediul clubului din calea
Plevnei nr. 114.

Sînt invitați să participe
antrenori, metodiști, profe- 

J șpri ..de...educație fizică.

După trei turnee, desfășurate 
în Capitală, Tg. Mureș și Ora
dea, in cadrul turului secund, 
cele Zece participante la divi
zia feminină A de baschet și-au 
reluat întrecerea în obișnuitele 
etape săptămînale. programate 
cu prilejul ultimului tur al com
petiției. După interesul stirnit 
de formula turneelor, prin me
ciurile lor deosebit de dina
mice, se părea că revenirea la 
clasicele partide săptămînale 
va marca o scădere a impor
tanței întrecerii. Dar, partidele 
de duminică, 
dintre ele 
Cluj, Voința 
București și 
au prilejuit 
disputate, 
cui, chiar dacă nivelul 
tehnic nu a fost de cea mai bună 
calitate. în plus, ele au produș 
o schimbare esențială în clasa
ment : A.S.A. Cluj,, de.ținătoa-

mai precis trei 
(Mureșul—A.S.A.

Brașov—Voința
Crișul—I.E.F.S.) 

întreceri foarte 
pasionînd publi- 
dacă nivelul lor

SISTEMUL TURNEU

FORMULĂ UTILĂ PENTRU CAMPIONAT

edițiile trecute, brașovenii tre
buiau să cîștige în fața gălă- 
țenilor și să piardă la un scor 
strîns în întîlnirea cu Dinamo 
și nu la o diferență foarte 
mare — 6,5 — 29,5. Deci, 
o primă concluzie: pregătirile 
pentru campionat au cam lă
sat de dorit, mai ales Ia Stea
gul roșu. Dar. sîntem de-abia 
la început... (T.R.)

★
In al doilea meci, la Coba- 

din, România — Bulgaria la 
lupte libere (selecționatele B 
de juniori) s-a înregistrat sco
rul de 3,5—6,5. (G. TAMAȘ-
coresp.)

Primul turrieu al campio
natului feminin de volei, în
cheiat duminică, a permis 
celor care urmăresc activi
tatea acestui sport să vadă 
la lucru, pe parcursul a pa
tru zile de întreceri, toate 
cele 12 echipe din divizia A, 
în condiții- de concurs den- pentru 
sebite fațâ>..de cele obișntli*»m2-4icieze 
(jocuri programate săptămi.- - rioadă 
nai).

Așa cum au remarcat ma
joritatea antrenorilor și spe
cialiștilor prezenți în Flo- 
reasca, actuala formulă7 de 
disputare este foarte utilă, 
deoarece pune echipele în 
situații de concurs asemănă-

toare eu cele de Ia ma
rile conțpetiții internaționale, 
unde jocurile se dispută zil
nic. Ar fi trebuit, credem, o 
studiere mai atentă a pro
gramării turneelor (peste cî- 
teva zile la Constanța începe 
cel de al II-lea și ultimul) 

ca echipele să bene- 
de o mai lungă pe- 
competițională. La 7 
campionatul feminin 

voleibalistele in-

TOȚI ARBITRII SA FIE COMPETENT!!

e-
a

anului I, calificarea antreno
rilor se face pentru: atle
tism, lupte, fotbal, box și hal
tere, iar la secția fără frec
vență pentru : atletism, fot
bal, lupte, haltere, ciclism, 
canotaj, tir, schi, scrimă, bas
chet, natație și judo.

în timpul celor doi ani de 
studii, sub îndrumarea ca
drelor didactice ale I.E.F.S. și 
a altor specialiști desemnați 
de conducerea școlii, în cola
borare cu federațiile pe ra
mură de sport, elevilor li se 
transmite un sistem de cu
noștințe de bază (prin disci
plinele : anatomie, biomeca
nica, fiziologie, teoria și me
todica educației fizice și spor
tului, psihologie, pedagogie, 
socialism științific, igienă ș.a.) 
și de specialitate, în dome
niul pentru care au optat 
(prin teoria și metodica an- 
trenamenului ramurii de 
sport respective).

în afara acestor activități 
didactice, elevii secției serale 
și fără frecvență sînt repar
tizați în București, sau în alte 
localități, pentru a efectua 
practica de antrenor, pe lîn
gă specialiștii ce activează în 
cadrul diferitelor cluburi și a- 
sociații sportive.

La cursurile serale elevii 
sînt notați trimestrial, potri
vit obiectivelor ce figurează 
pentru intervalele respective 
in planul de învățămînt, iar 
cei de la secția fără frecven
ță, de două ori pe an, în 
sesiunile aprilie și iulie.

Examenul de absolvire se 
organizează la încheierea stu
diilor anului II și constă în- 
tr-o lucrare scrisă la teoria 
și metodica antrenamentului 
sportiv și lucrare scrisă, .pro
bă practică și verificare ora
lă, la specializare.

Absolvenții care au promo
vat examenul de absolvire, 
obțin categoria a III-a de an
trenor.

S-A RELUAT
DIVIZIA B

rea lanternei roșii, încă din pri
mele etape, a părăsit acest loc 
puțin onorabil (se află acum pe 
poziția a opta). Totuși este de
parte de a scăpa de emoțiile re
trogradării pe care le mai au 
și Voința București, Mureșul, 
Constructorul. După toate pro
babilitățile situația va fi cla
rificată abia in ultima etapă.

In această întrecere pasionan
tă era de așteptat să vedem a- 
portul cit mai consistent al ar- 
bițrilor. de a căror competență 
și obiectivitate depinde in mare 
măsură buna desfășurare a me
ciurilor. Și, spre cinstea lor, în 
majoritatea cazurilor am avut 
prilejul să constatăm că arbitrii 
vin și ei pregătiți să facă față 
acestor jocuri dificile, iar Co
legiul central se ocupă înde
aproape de comportarea cava
lerilor fluierului, 
insă, lucrurile nu 
totdeauna cum ar 
Mureș, dar mai 
Oradea, și chiar 
duminică, am asistat la arbitra
je necorespunzătoare care au 
provocat nemulțumirile jucă
toarelor și antrenorilor, și au

Din păcate, 
se petrec in- 
trebui. La Tg. 
cu seamă la 
în etapa de

generat o atmosferă puțin pro
pice unor întreceri decisive. Ca
zul cel mai elocvent ni l-a o- 
ferit proaspătul arbitru inter
național Mihai Aldea din Plo
iești, care după o perioadă În
delungată' de arbitraje de înalt 
nivel, a scăzut evident ca va
loare. La Tg. Mureș (Construc- 
torul-Crișul) și la Brașov' (Vo
ința—Voința București), ca și la 
Galați, (la meciul masculin Uni
versitatea Timișoăra-Politehnica 
București). M. Aldea a condus 
nesatisfăcător, cu greșeli, dind 
decizii în compensație, fapt 
care a determinat Colegiul cen
tral să-l treacă, după o analiză 
făcută recent, alături de alți ar
bitri cu scăderi de calitate (V. 
Chioreanu, V. Stinghe, Al. Ivan, 
D. Ganea, I. Szabo. Fr. Took și 
Gh. Ionescu). Cum lupta în 
campionat este din ce în ce mai 
dirză iar spiritele vor fi tot mai 
„încinse", arbitrii trebuie să a- 
corde toată importanța pregă
tirii lor. asigurlnd o normală 
desfășurare a întîlnirilor.

D. STANCULESCU

martie, 
se încheie, 
trînd în vacanță (cu excepția 
componentelor lotului) pînă 
în toamnă. Perioada de inac
tivitate este prea mare, chiar 
dacă pentrtr fiecare echipă 
sînt prevăzute (începînd din 
iulie), turnee pe plan local, 
cu participarea unor forma
ții de peste hotare.

Referitor la evoluția echi
pelor, trebuie să remarcăm 
faptul că majoritatea parti
delor nu s-au ridicat la un 
nivel tehnic si spectacular 
deosebit. Dimpotrivă. Princi
palele deficiențe s-au mani
festat la preluare și la 
pentru atac, la serviciu 
blocaj — carențe de 
n-au fost scutite nici 
pele cu pretenții.

pasa 
și la 
care 

echi-

Revelația turneului a fost 
formația Farul (antrenor Ion 
Cristian) care, pe lîngă fap
tul că a ieșit invingătoare în 
toate confruntările, a arătat 
că dispune și de un lot va
loros, cu voleibaliste ce tind 
tot mai mult să se impună 
(Matei, Moroianu, Rașca) sau 
in plină afirmare (C’ernega). 
Alături de Farul mai putem 
situa team-urile Medicinei și 
I.E.F.S. (cu fluctuații totuși 
în comportare). Ocupantele 
primelor trei Incuri (Penici
lina, Dinarno, Rapid) nu au 
avut o evoluție convingătoa
re, mai ales Dinarno și Ra
pid (e drept, ele avind și 
unele indisponibilități), care 
au suferit și înfrîngeri neaș
teptate. Penicilina nu poate 
rata cîștigarea pentru a doua 
oară — de această dată fără 
emoții — a titlului. Echipele 
aflate în zona retrogradării, 
,.U“ Cluj și „U" Craiova — 
după un start furtunos — 
s-au obișnuit, se pare, cu 
gîndul despărțirii de A. De 
altfel, există un mare deca
laj valoric între ele și cele
lalte formații.

Emanuel FÂNTANEANU

Duminică a început returul in 
divizia B. Nu a fost înregistrată 
nici o surpriză notabilă in cele 
24 de meciuri. Iată rezultatele :

FEMININ, seria I : Medici
na Cluj — I.T.B. Informația 3-0. 
Spartac-București—Voința Zalău 
3—0. Sănătatea Arad—Voința O- 
radea 3—0, Viitorul Bistrița— 
Voința M. Ciuc 1—3, Drapelul 
lîoșu Sibiu—Medicina Tg. Mu
reș 3—0. Corvinul Deva—Voința 
Brașov 3—0 ; seria a II-a : Pro
gresul București—Viitorul Bucu
rești 2—3. Politehnica Galați— 
Universitatea București 0—3. E- 
lectromotor Pitești—Construc
torul București 0—3, A.S.E. 
București—Universitatea Iași
1—3, Flacăra Roșie București— 
Sănătatea Tirgoviște 3—1, 
nătatea Ploiești—Voința 
stanța 2—3.

MASCULIN, seria I : 
ța București—Progresul 
iești 0—3. Alumina Oradea—U- 
niversitatea Timișoara 3—0. 
A.S.A. Sibiu—C.F.R. Timișoara 
3—0. Politehnica Brașov—Cor
vinul Deva 3—2, C.F.R. Cluj— 
Industria sirmei 0. Turzji 3—0. 
Voința Arad—Silvania Șimleul 
Silvaniei 3—0 ; seria a II-a : 
Farul Constanța—Aurora Bucu
rești 1—3. Medicina București— 
Vagonul Ploiești 1—3. Electra 
București—Electroputere Craio
va 3—2, Universitatea București- 
Constructorul Suceava 1—3. 
U niversi tatea Craiova—Relonul 
Săvinești 3—0. Politehnica Iași— 
Siderurgistul Galati 8—7.

Să-
Con-

Voin- 
Bucu*

Itinerariile turistice
trec și prin...

DEBUTUL SINUOS
(Urmare din țmg. 1)

va lovituri, recepționate de 
Cuțov în plină figură, au ho- 
tărîț înfrîngerea campionului 
european.

Ovațiile spectatorilor adre
sate lui Simlonescu, în mo
mentul anunțării deciziei, au 
declanșat lacrimi amare pe

9

librării!
In lift Editura Stadion pune la 

dispoziția amatorilor turismului 
rutier și montan 25 titluri tn lim
ba română și versiuni străine, 
printre care trei ghiduri generale 
ale României, șase itinerarii tu
ristice prin regiuni deosebit :te 
pitorești, șase lucrări in colecția 
„Mic îndreptar turistic", un ghid 
județean, două monografii mon
tane precum șl ghiduri pentru 
turiștii români care participă la 
excursii tn străinătate. Și cum 
primăvara aduce prima invitație 
la turism. Editura Stadion iși 
iuvifd cititorii in librării înainte 
de a porni la drum.

Și ce veți putea găsi la acest 
prim popas, in noul sezon ?

• ROMANIA TURISTICA IN
TR-UN GHID-ATLAS, CU «0 DE 
HARȚI COLORATE. Concepută ca 
o îmbinare Intre un ghid turistic 
și un atlas — înfățișind tn planșe 
color harta României — lucrarea 
prof. univ. Mihal iancu, șeful ca
tedrei de geografie turistică de la 
Facultatea de geograf le-geologie a 
Universității București, și a lui 
Demetru Popescu, autor a nume
roase lucrări turistice, sintetizează 
toate elementele specifice unei 
ample lucrări turistice : căile de 
comunicație (rutiere și feroviare),

distanțele kilometrice, localitățile 
(orașe, stațiuni balneo-ctimateri- 
ce. stațiuni pentru sporturi de 
iarnă etc.), hotelurile, motelurile, 
campingurile, restaurantele, sta
țiile PECO șl (țuto-service, agen
țiile de voiaj C.F.R, și O.N.T., 
filiale A.C.R.. agențiile C.E.C. și 
ADAS, muzeele și monumentele 
istorice, precum, și alte informații 
utile turiștilor. Legenda semnelor 
turistice convenționale este con
cepută in cinci limbi (română, 
franceză, rusă, engleză, germană), 
ghidul devenind astfel accesibil 
și străinilor. Prezentarea grafică 
deosebită (8 culori), precum și 
realizarea lucrării la un format 
accesiblt. ușor de consultat, fac 
din „Ghid atlas automobilistic al 
României" un instrument deosebit 
de util.

• CAMPING Șl MIȘCARE. In 
ortține alfabetică, veți putea găsi 
toate terenurile de camping și 
compare existente in Romania, 
cu toate datele privind situarea, 
accesul, dotările etc. Cum insă 
practicarea turismului de. cam
ping înseamnă mișcare, lucrarea 
Ioane! Vasiiiu — Camping în 
România" -v precizează pe lingă 
locurile de camping sau de cam-

pare și localitățile apropiate pen
tru excursii, obiectivele turistice 
cele mai interesante și mai ușor 
accesibile pentru cei dornici să-și 
petreacă timpul in mod agreabil. 
Lucrare sintetică, volumul cu
prinde și o hartă a. României pe 
care slnt amplasate terenurile res
pective.

• ATRACȚIA UNOR VECHI 
COMORI. Gh. Epurau, autorul lu
crării „Circuit in Moldova da 
no»d“, este un vechi și bine cu
noscut sportiv, ale cărui scrieri 
în domeniul sportului șl turismu
lui — rutier sau montan — i-au 
adus prețuirea cititorilor. Ghidul 
prezintă — prin cinci trasee dis
tincte, ilustrate cu hărți corespun
zătoare — zona din jumătatea de 
nord a Moldovei, unde dăinuie 
de veacuri vestigiile unor puter
nice cetăți feudale (Suceava, Tg. 
Neamț), mănăstiri vestite pentru 
frescele lor exterioare sau interi
oare (Voroneț, Humor, Moldovița, 
Sucevița șl allele), unde nume
roase muzee și plăci memoriale 
evocă amintirea unor mari figuri 
ale culturii românești (Mihal Eml- 
nescu, Ion Creangă, George Eries- 
cu, Mihalț Sadoveanu), unde se

tntitnesc însemnate centre de 
etnografie șt fotelor precum șl 
peisaje naturale de inclntătoare 
frumuseți. Citeva schițe de orașe, 
precum șl zeci de fotografii injă- 
țișlnd diverse obiective turistice, 
completează acest ghid (avind și 
versiuni în limbile franceză și 
germană) care face parte din se
ria „Itinerare turistice".

• CASELE AU MEMORIE ? 
Prin intermediul a cinci trasee 
principale, care urmează impor
tantele artere rutiere naționale, ți 
zece trasee secundare, derivate, 
vă răspunde ghidul Iul Dumitru 
Bondoc, „Memoria caselor-muzee 
și locuri", legate de personalități 
reprezentative ale culturii româ
nești care și-au adus o contribu
ție valoroasă și la patrimoniul 
culturii universale. Fiecare pre
zentare cuprinde descrierea expo
natelor legate de viața și activi
tatea personalităților evocate, 
principalele date asupra vieții și 
operei acestora, precum și o refe
rință utilă privind adresa, mij
loacele de transport, programul 
casei sau muzeului respectiv, lo
calizat pe hărțile ce însoțesc vo
lumul, ■>

obrazul învinsului. în drum 
spre cabină, Cuțov a evitat 
privirile noastre întrebătoare, 
pășind trist și îngîndurat. 
Sperăm că dușul rece primit 
de primul pugilist român al 
anului 1970, acum în preajma 
campionatelor europene și în 
anul preolimpic, îl va deter
mina pe Cuțov să-și pregă
tească așa cum se cuvine vii
toarele succese.

Urmărindu-î pe pugiliștii 
fruntași în meciurile susți
nute la Galați, Brașov, Brăi
la și Constanța, am putut 
sesiza deficiențe în pregătirea 
lor în această etapă (o ne
corespunzătoare pregătire teh- 
nico-tactică), deficiențe pare 
doar la ultimele întilniri au 
apărut mai estompate.

După un debut neașteptat 
de slab, la Galați, unde pa
tru dintre selecționabili au 
pierdut clar întrecerile susți
nute, la Brașov s-au văzut 
primele tendințe de îmbună
tățire a formei sportive la 
unii dintre ei. La Constanța,

în cea de a treia evoluție 
publică, majoritatea compo- 
nenților lotului s-au compor
tat la un nivel, e drept, su
perior față de partidele an
terioare, dar încă departe de 
valoarea lor reală. De pildă, 
Favel Nedelcea a marcat 
cea mai evidentă ascensiune. 
Comparînd evoluția lui la 
Constanța (în compania unui 
boxer de valoare i M. Dumi- 
trașcu) cu cea de la Brașov 
(cu un începător: N. Toma). 
am constatat o revenire de 
formă aproape incredibilă 
pentru un interval de timp 
atît de scurt (o săptămînă).

Ion Monea a boxat aproa
pe fără greșeală. El nu a ris
cat nimic în partida cu un 
adversar cunoscut pentru for
ța loviturilor (P. Pîrvu), a 
punctat precis și niciodată 
mai mult decît ar fi fost ne
cesar pentru a obține o vic
torie clară. Tot bine s-au 
prezentat A. Mihai, A. Iliescu 
și C. Gruiescu, P. Cimpeanu 
este și el în progres față de 
meciul de la Brașov. Dar, 
deși a cîștigat prin abandon 
intilnirea cu A. Stoianovici, 
este încă rigid și insuficient 
de precis în acțiuni. Pe a- 
ceeași linie s-a comportat și 
I. Covaci.

GALA LA
Dupii o lunga absență din 

rîndul sporturilor practicate 
la Pașcani, boxul și-a reluat 
activitatea competițională. Zi
lele trecute, pugiliștii de la 
C.F.R. Pașcani au susținut pri
mele meciuri din acest an, în 
compania celor de la Lețea- 
Bacău, pe care i-au învins cu 
11—7. Iată rezultatele în or
dinea categoriilor i I. Popa 
(Letca) b. p. N. Zabaloticu 
(G.F.R.), F. Buta (C.F.R.) m. n.

PAȘCANI
.1. Dobrilă (Letea), V. Ioniță 
(C.F.R.) b. p. I. Adochiței. C. 
Partenie (C.F.R.) b. p. A. 
Biță, V. Manoliu (C.F.R.) b.p. 
V. ~
m.
nu
E.
V.
(Letea) b. p. V. Ciubotarii.

Cornea, FI. Stan (C.F.R.) 
n. M. Ăstanoai, C. Sălcea- 
(C.F.R.) m. n. I. Haidău. 
Rotaru (C.F.R.) b. ab. 2
Bîrgăoanu, N. Bobescu

O. ENEA-coresp.

î
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MECIURI AMICALE
Patru răspunsuri la o întrebare

„Vom lua toate măsurile spre a nu fi 
ne declară Ștefan Covacisurprinși 1"

Crișul speră să se califice

i

Valentin Stănescu „Prima șansă e,

fale. Turneul din Ungaria, 
încheiat cu două victorii, ne-a 
întărit încrederea în forțele 
noastre. Nu vreau să par 
lipsit de modestie, dar soco
tesc că duminică pornim fa- 
vorifi.

noastră"

C.F.R. ARAD — U.T.A. 
(TINERET-REZERVE)

2—0 (1—0)

Feroviarii au reușit să se 
impună în fața „cadeților" 
dchipei campioane, prin golu
rile lnsbrise de Damian și 
Butaș.

totuși, de partea
Corvinul e departe de a... depune armele !

N-au mai rămas decît cî- 
leva zile pină cind — calen
daristic, la 1 inartie — acti
vitatea fotbalistică a noului 
tezon

>

va fi reluată in mod

ȘTEFAN COVACI
r>ficial, programind „16“ 

Cupei Româ)iiei".
La această oră, echipele 

procedează la retușurile fi
nale, angajează ultime me
ciuri de verificare, aplică 
cele mai variate scheme tac
tice cu eficiență... maximă, 
impărțindu-și speranțele în
tre „drumul lung" al returu
lui și acela spre fazele su
perioare ale Cupei.

Duminică, abordează 
„Cupa“ și formațiile de pe 
prima scenă a soccerului ro
mânesc, oferind competiției 
atracții suplimentare, căci ce 
altceva este „Cupa" decit 
cea mai populară întrecere 
fotbalistică, în care formații 
cu renume și echipe dintre 
cele mai anonime pleacă de 
la egal la egal...

Căutind să aflăm ultime 
noutăți înaintea partidelor de 
duminică, încercînd să son
dăm cit de mare este opti
mismul unora sau... pruden
ța altora, am realizat luni 

‘.dimineață ancheta de mai 
țjas, la care ne-au răspuns 
rmai mulți antrenori și con
ducători de cluburi.

Primul interlocutor: Ște
fan COVACI, antrenorul 
principal al echipei Steaua, 
deținătoarea „en tritre" a mult 
rîvnitului trofeu, echipă ce 
se va deplasa duminică la 
Hunedoara, unde o âșteaptă 
partida cu Corvinul.

— O partidă extrem de 
grea! Dacă pun in balanță 
elanul divizionarelor B, că
rora „Cupa* le oferă prile
jul unei afirmări imediate, 
atunci pot socoti că meciul 
nostru de la Hunedoara este 
la fel de dificil ea orice par
tidă pe care o susținem în 
deplasare în divizia A.

— Intenționați să luați 
unele măsuri speciale ?

— Speciale — poate, c 
prea mult spus. Vom căuta, 
însă, să-i deprindem pe ju
cători cu ideea că meciul nu 
e dinainte c.iștigat și că vor 
trebui să lupte cu mare am
biție.

— Credeți că Steaua 
poate fi eliminată de Cor
vinul ?

— Cu o singură condiție s 
jocul gazdelor să ne sur
prindă chiar de la bun în
ceput, ele reușind să înscrie 
repede golul deconectant. Așa 
ceva, însă, nu se va întîin- 
pla, pentru că vom lua 
măsurile spre a 
prinși;

★
Prezent la București, 

trenorul stegarilor brașoveni 
a răspuns cu amabilitate so
licitării noastre:

— Meciul cu Politehnica 
Timișoara e departe de a fi 
o floare la ureche. Deși avem 
prima șansă, partida rămîne 
practic deschisă oricărui re
zultat ■

— La ce vă gindiți cind 
spuneți că aveți prima 
șansă ?

— La plusul nostru de ex
periență competițională și 
la... Niki Dumitriu, care pro
mite un sezon excelent.

— Și totuși, meciul 
mine deschis oricărui 
zultat...

— Pentru că Pescaru . _ 
piciorul în ghips și pentru 
că Ghergheli 
fi, probabil, 
duminică.

VALENTIN STĂNESCU

VAGONUL ARAD — 
OLIMPIA ORADEA 

0—1 (0—0)

Meciul. desfășurat pe 
teren acoperit cu zăpadă, 
fost în general echilibrat, 
plus de insistență 
orădenii, care au 
unicul gol în min. 
Katona II.

ȘTEFAN 
coresp. principal

un 
a

un 
dovedind 

înscris și 
78, prin

IACOB

nu fi
toate 
sur-

Ale-cu 
vicepreșe- 

orădean

★
Discuție-fulger 

xandru TORJOC, 
dinte al clubului 
Crișul.

— Cine credeți că va 
ciștiga meciul dc dumi
nică dintre Crișul și Poli
tehnica Iași ?

— In mod normal, Crișul. 
Nu uitați că noi ne consi
derăm ca și reveniți în di
vizia A... In acest caz, tere
nul propriu ta juca — cred 
eu — un rol decisiv în sta
bilirea rezultatului.

— Ce-i nou U Oradea ?
— In ciuda ninsorii, băie

ții se antrenează cu asidui-

DUMITRIU II—PESTE BAREM
LA PROBA FIZICA (COOPER)

Bra-Săptămina trecută, la 
șov, fotbaliștii echipei Steagul 
roșu au luaț startul în proba 
fizică (Cooper).

Cel mai bun rezultat a fost 
obținut de jucătorul Balint 
tare, la capătul celor 12 mi
nute regulamentare, a parcurs 
o distanță de 3 600 de metri.

Cifre peste barem (3 200 m)

au mai fost realizate de lvăn- 
cescu (3 500 m), Cadar și Du- 
mitriu II, ambii cu 3 300 m.

Performanța ultimului este 
mai mult decît meritorie, cu
noscut fiind fapțyl că, ^Jip 
motive de boală, el a stat o* 
vreme departe de activitatea 
fotbalistică.

SĂLAJ:

ră-
re-

are

nu va putea 
recuperat pînă

★
a găsi acestui re- 
încheiere în cres

Pentru 
partaj o 
cendo, am telefonat la. Hu
nedoara, angafînd o scurtă 
convorbire cu Florian DUȚĂ, 
vicepreședintele clubului Cor- 
vinul.

— Care este atmosfera 
la Hunedoara in jurul me
ciului cu Steaua ?

— Toată 
să-i vadă 
lucru. De 
noștri sînt 
în această 
le oferi un bun spectacol — 
jucătorii noștri se antrenea
ză mat mult ca niciodată.

— Are, oare, Corvinul 
vreo șansă să-i elimine 
pe cupmeni ?

— E greu de spus. In orice

caz, se înșeală cine crede că 
sîntem dinainte bătuți.

— De unde atita opti
mism ?

— Echipa noastră, se miș
că foarte bine înaintea re?, 
turului, antrenorul Stepan 
declarîndu-se mulțumit după 
ultimul amical. desfășurat 
duminică la Cugir (1—l cu 
Metalurgistul). De altfel, 
marți și. joi sînt programate 
două noi întîlwri de verifi
care, cu C.S.M. Reșița și Me
talul Oțelul roșu, meciuri 
care ne vor edifica mai. bine 
asupra posibilităților forma
tei. , . .

METALUL TIRGOVIȘTE 
ELECTROPUTERE CRA
IOVA3—1 (1—0)

■ Partida a fost atractivă, da-
■ torită îndeosebi jocului com
bativ al metalurgiștilor. Au 
marcat: Pirvu (min. 15), Si- 
mionescu (min. 80) și Tlron 
(min. 31) pentru Metalul, res
pectiv I. Sicilian (min. 55).

M. AVANU-coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA — 
C.S.M. REȘIȚA 1—1 (0—0)

Dintre numeroasele ocazii 
de gol create ia ambele, porți. 
au fost fructificate doar două. 
Au marcat Chimiuc (min. rfii) 
pentru C.F.R. și Fibres (min. 
65) pentru C.S.M.

Divizionarii A au 
următoarea formație i Gabo- 
raș — Ilangaru, 
Donca. Herman, Chimiuc, 
Marș. Cioroparu (Olaru), Ma- 
nolache (Popovici), Balogh 
(Bnngău), Ftoareș,

C. CREȚI) — coresp.
CHIMIA SUCEAVA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

3—2 (2-1)
Meciul a fost viu dispu

tat, victoria revenind pe me
rit sucevenilor. Au marcat: 
N’icolau (min. 12), Brukental 
(min. 37) și Radu (min. 71) 
pentru gazde, Baicu (min. 2«) 
și Contardo (min. 72) pantrti 
oaspeți.

C. ALEXA-eoresp.

f.c. gAuqiv;;; 
PROGRESUL BRĂILA

1—0 (1—0)

aliniat

Pirvu,

Echipa gălățeană a practi
cat un joc foarte bun și a 
dominat cu autoritate, dar 
înaintașii săi au ratat neper- 
mis de mult. Unicul gol a 
fost înscris de Ion Ionică 
(min. 10).

V, ȘTEFANESCU-coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— MINERUL ANINA 

5—1 (4—0)

Jocul a fost plăcut, domi
nat de studenți. Ei au reali
zat cinci goluri, bine lucrate, 
prin Kun I (min. 3 șl 24), 
Cop&ceanu (mfn. 6, 89) și Dima 
(min. 41). Oaspeții- au redus 
din handicap în . min. 48, prin 
Szilagy.

AL. MARTON-corcsp.

CHIMISTUL BAIA MARE — 
MINERUL BAIA 

0—0
MARE

bine fn 
Trifu au 

favorabile
68, Hi- 

trimis

Minerii au jucat 
cîmp, dar Silaghi și 
ratat cîteva situații 
de a înscrie. în min. 
deghuti (Chimistul) a 
balonul în bară.

într-un alt meci 
disputat la Baia Mare.

’ - întrecut pe
cu scorul de

amical, 
echipa

lumea așteaptă 
pe bucureșteiii la 
altfel, spectatorii 

foarte exigenți. și 
idee — pentru a

— Puteți să ne indicați 
cumva echipa preconizată 
pentru duminică ?

— Dacă nu intervine ni
mic, meciul va fi început de 
următoarea garnitură: So- 
col — Apostoliâe, Stan, Mer- 

Pleian, 
Steiner

cea, Coiculescu 11, 
Coca, Coiculescu I, 
Czergă, Ștefănescu.

...Aici se încheie 
noastră anchetă, nu 
de a vă promite, stimați ci
titori, noi răspunsuri pe a- 
ceeași temă.

Ovidiu lOANIȚOAIA

scurta 
înainte

locală Gloria a
Minerul Cavnic
3-0 (2-0).

V. SASARANU- coresp.

C.F.R. PAȘCANI — 
ȘTIINȚA BACAU 2-0 (1-0)

Cele două divizionare B s-au 
Jntîlnit într-un util meet 
verificare, pe parcursul 
ruia antrenorii au folosit 
jucătorii de care dispun, 
lurile au fost 
Udroaieă (min. 22) și MărciK 
lcscti (min. 54).

C.

înscrise

de 
că- 
toți 
Go- 

fle

ENEA-corcsp.
GLORIA BISTRIȚA — 
OLIMPIA SATU MARE 

1-1 (1-1)

Jocul a fost în general plă
cut, cu multe faze la poartă. 
Bocșa II (min. 15) și Jura 
(min. 36. din 11 m) sînt au
torii golurilor.

I. lOMA-cpreșp.

Azi. la Constanta

cu echipa Zamalek
Politehnica Iași și-a 

încheiat turneul în Repu
blica Arabă Unită juclnd, 
duminică seara, ’.n Cairo, 
cu formațiș-loculă. Zama
lek. T,a eajbătul unui (oa 
echilibrat urmărit de 
peste 30 000 de spectatori, 
scorul a rămas alb i 0—Q.

„a a ■., „„/„.am-.
v< A

' >

FARUL-ODRA OPOLE (POLONIA)
în continuarea turneului 

pe care îl întreprinde în țara 
noastră, echipa poloneză Ci
dra Opole va evolua azi la 
Constanța, unde va întîlni pe 
Farul.

Partida, care va avea loc 
pe stadionul 1 Mai, cu înce
pere de la ora 15,30, se a- 
nunță deosebit de interesant?) 
echipa poloneză lăsînd o fru
moasă impresie după jocul 
cu Rapid.

CONFERITA PENTRU
JUNIORI

de pre- 
juniori 
federal

ta cadrul acțiunii 
gătire a lotului de 
U.E.F.A., consilierul 
Virgil Economu a vorbit ieri,
în sala de conferințe din 
parcul „23 August", despre 
„FOTBALUL MODERN — CE 
ESTE $1 CUM TREBUIE 
SA-b UUGÂM 7"

■ -

de vedere al federației, latăB ascultă punctul 
aspect din sală

Reprezentanții echipelor de divizie A 
un

(Urmare din pag. I)

CĂILE ASPRE NU NE SPERIE! u AL»A. COTA PERFORMANTEI

lotului reprezentativ, a expus 
punctul de vedere al medicî- 
nei sportive într-o problemă 
de strictă actualitate, ce face 
obiectul Unor majore preocu
pări din partea celor cb se 
ocupă de perforrttăhț.T's‘port'L r"‘"‘ 
vă, recuperarea, problemă de ; . 
bază a sporirii capacității fi-.

fotbaliștilor,, Mijloace 
moderne de reali-

zice a 
practice 
zare.

★
aceste prime expu- 

vor urn;;i dișpnjjij c?re CI 4 V’zxl-xț 11 /"V S -- -3 . - —
reală

unor
izbutite

Toată stima profesorului Ioan 
Dumuța pentru tăria pe care a 
avut-o de a omite în darea de 
seamă prezentată la Conferința 
C.J.E.F.S.-Sălaj, un element 
spectaculos și de senzație : fap
tul că handbalistul Ștefan Bir- 
tolom, socotit Ia această Oră al 
doilea atacant român — după 
Gruia — (și ale cărui șuturi »ă- 
praznice au calificat Steaua >n 
finala C.C.E.), este sălăjan, năs
cut și crescut la Jibou, un oră
șel aflat la doi pași de Zaiău 
și la vreo 500 kilometri de Bucu
rești. A făcut-o în mod delibe
rat (și s-a gîndit bine), soco
tind că un asemenea amănunt 
ar putea sustrage atenția de la 
niște probleme arzătoare ale 
vieții sportive locale.

★

Sînt multe și grele gindurile 
care-i frămîntă pe sălăjeni. 
Le-am aflat dintr-o discuție a- 
vută cu tovarășul LAURIAN 
TULAI, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, care a avut amabilita
tea să ne primească și să ne 
încredințeze cîteva din ideile 
d-sale.

Laurian Tulai este el însuși 
fost sportiv (pilot, posesor al 
unui Brevet C la zbor fără mo
tor) care înțelege acest feno
men (motiv pentru care 11 
iubește) și-i apreciază integral 
virtuțile.

Cind a fost constituit ca ju
deț, în noua împărțire adminis
trativă a țării, Sălajul n-a moș
tenit nimic în ceea ce privește 
baza materială a sportului. Tot 
ceea ce există acum s-a făcut 
numai de atunci încoace, cu 
mari eforturi :

• Stadionul clin Zalău, ga- 
zonaf, eu pistă de atletism, tri
bună pentru 1000 dc locuri, ves
tiare și un cămin sportiv cu 30 
dc paturi.

• Piste de atletism la Jibou 
și Cehul Silvaniei.

• Șase terenuri bituminizate 
(pentru handbal, volei și bas
chet) in școli.

• O popieărie la Șimleu.

In tot județul nu există nici 
o sală de sport (!), întreaga 
activitate de iarnă concentrin- 
du-se în sala de gimnastică a li
ceului din Zalău, dintr-o clă
dire — e drept — monumentală, 
dar ridicată acum vreo sută de 
ani.

In acest context, existența a 
143 asociații sportive viabile, 
prezența pe teritoriul județului 
a 45 profesori de educație fizi
că, 25 de antrenori, 303 instruc
tori, 105 arbitri și peste 1 600 de

Profesoara Elena Ștefan, din 
Șimleu, lansează ideea „elevul 
și mingea", străduindu-se (și 
reușind) ca fiecare din copii să 
aibă la oră un balon, fie și din 
material plastic.

Vizita de trei zile făcută in 
Sălaj ne-a dezvăluit marele 
preț care se pune aici pe ini
țiativă. pe rezolvarea prin in
termediul resurselor locale a u- 
nor chestiuni care, în alte con
diții. ar necesita, poate, un lanț 
nesfirșit de formalități și o bi-

Județul Alba se află angajat 
în complexul efort de constitu
ire și consolidare a personali
tății sale, efort care, după o 
prima etapă, cea raportată în 
recenta conferință, se află con
cretizat în cîteva remarcabile 
realizări :

• Existența a 273 de secții pe 
ramură de sport, care numără 
2150 de sportivi activi, printre 
care un maestru al sportului și

Pe marginea Conferințelor C. J. E. F. S.
sportivi legitimați — reprezintă 
înfăptuiri care merită a fi sub
liniate. La diviziile naționale iau 
parte 8 echipe, iar în campio
natele județene evoluează alte 
30.

ir
O ședință — care chiar dacă 

durează șase ore — te poate în
șela, îți poate da o imagine fal
să a realității. Documentarea 
pentru rindurile de față nu 
ne-am făcut-o. așadar, din re
ferate, discuții sau stenograme, 
ci colindînd mulți kilometri pe 
plaiuri sălăjene. printre văile 
lor line și livezile miraculoase 
de mere și de piersici. La Nuș- 
falău, intr-o comună cu 7 000 
de suflete, un învățător supli
nitor — Vasile Antal — ame
najează prin străduința sa un 
complex sportiv model, promo
vează două echipe în campio
natul județean de handbal și se 
pregătește să concureze cu o 
formație de gimnastică acroba
tică (piramide) la faza națională 
a competiției.

La școala de 10 ani „Simîon 
Bămuțiu” din Zalău, am urmă
rit-o pe învățătoarea Ecaterina 
Krcmnicr conducînd o lecție de 
educație fizică (la o clasă de 
fete) cu un conținut și cu o 
densitate în stilul acelui mare 
maestru care este Victor Tibacu.

rocrație capabilă să ucidă cel 
mai viguros elan.

★
în politica partidului nostru, 

care preconizează dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor 
țării, Sălajul va adăposti într-un 
viitor apropiat importante o- 
biective industriale. în holul 
noului sediu al Comitetului ju
dețean de partid, admiram, pe 
o machetă foarte iscusit făcută, 
viitoarea înfățișare a orașului. 
Intr-un colț, printre clădirile 
zvelte ale blocurilor, se întinde 
o amplă zonă verde cu un sta
dion, o mare sală de sport și 
un bazin de înot de dimensiuni 
olimpice. Mici pete de acuare
lă roșie prefigurează terenurile 
de volei, baschet, handbal, tenis.

De bună seamă, înfăptuirea 
practică a acestui proiect cu
tezător aparține viitorului. 
Transpunerea lui in viață se va 
face in primul rind cu lopețile 
și tîrnăcoapele mînuite de a- 
cești sălăjeni. oameni gospodari, 
harnici și inimoși.

Unul dintre ei. un pensionar, 
rostea Ia Conferință cuvintele 
care au inspirat titlul mate
rialului de față :

— Căile aspre nu ne sperie!...
Voleriu CHIOSE

25 de sportivi de categoria I ', 
• stabilizarea, în ierarhia per
formerilor țării, a cîtorva nume 
de sportivi ai județului Alba, 
printre care atleții Iile Cioca 
și Gheorghc Popescu, navomo- 
delistul Gheorghe Păcurariu, bo- 
xerul Alexandru Barna ; • creș
terea numărului echipelor par
ticipante în campionatele di
vizionare — de la 9 — cîfe erau 
in 1968 — la 17 in 1970 ; • sta
bilirea și doborîrea — între 1968- 
1970 — a 190 de recorduri jude
țene și cucerirea, de către spor
tivii Albei, a 3 titluri de cam
pioni R..S.R. și 12 locuri II și 
III ; • amenajarea. în perime
trul județului, a peste 100 de 
terenuri simple și moderniza
rea mai multor stadioane, săli, 
popicarii și terenuri, înnoiri in 
cadrul cărora s-au remarcat 
conducerile liceelor din Cium- 
brud. Abrud, Alba lulia. Sebeș, 
asociațiile C.I.L. Blaj, Minaur 
Zlatna. Metalul Aiud. Girbova 
de Sebeș ; • crearea a 10 secții 
de școli sportive la atletism, fot
bal. handbal, haltere și schi pe 
lingă liceele din orașe; • în
viorarea activității de educație 
fizică și sport a maselor, acțiu
ne in cadrul căreia se cere sub
liniată practicarea, cu regulari
tate. in toate internatele din 
județ, a gimnasticii de înviora-

re. activitate la care își dau 
concursul 151) de instructori : • 
organizarea unui număr apre
ciabil de excursii cu membrii 
asociațiilor sportive din între
prinderi și instituții

Suita acestor acumulări — Ia 
obținerea cărora au contribuit 
toți factorii cu atribuții în do
meniul sportului — a condus la 
profilarea sportivă a județului 
Alba și a trasat căile pe care se 
va dezvolta, in continuare, spor
tul din această zonă a țării.

Desigur, in căutările lor. fac
torii responsabili s-au lovit de 
o serie de obstacole, unele reu
șind să fie depășite pe parcurs, 
altele continuînd. însă, să per
siste, piedici pentru a căror în
depărtare trebuie să se acțto- 

.neze — așa cum subliniau ra
portul și vorbitorii la conferință 
— cu toată promptitudinea. Se 
cere, astfel, o angrenare mai e- 
ficientă în procesul de... pro
ducție a celor 80 de antrenori 
de care dispune județul (și din 
totalul cărora n-au fost utili
zați, cu întreaga lor capacitate, 
decit 27), o vitalizare a secți
ilor de performanță, realizată a- 
tit printr-o infuzie a tineretu
lui dornic de afirmare, cit și 
prin îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ, o atenție 
sporită față de selecție, care 
trebuie realizată pe criterii ști
ințifice, sporirea bazei materiale 
a asociațiilor prin gospodărirea 
mai judicioasă a spațiilor și 
resurselor locale. finalizarea 
spiritului de inițiativă, atît in 
activitatea sportivă de perfor- 
martt'ă vif și în cea de masă.

Tinind cont de aceste solici- 
„cu l"cid.i,at« Ș’ smiLfle ;răspundere la împlini- 

reS,W."^:'-E.F.S. Alba - în 
colaborate cu -toate forurile 
chemate , șă sprijine promova
rea sportului — va putea re
aliza. într-o etapă 
dezideratul la care aspiră : 
personalitate bine conturată 
sportului județean.

Nușa DEMIAN

rilor, activitatea centrului de 
copii, să discute și să aprobe 
calendarul intern ca și cel 
privind' înțîlriîrîîe ihtArhațio- 
nale, fșofamrt tie btigw» mă
surile'de* consolidare a-baze
lor sportivei* rtKiația școl«ră 
și profesională a sportivilor 
ce fac parte din echipele a- 
sociației sau clubului respec
tiv. Biroul secției de fotbal 
nu poate fi străin de activi
tatea ^anLrenxuilor. > -și, prin 
responsabilul său. tehnic, tre
buie să vegheze la realizarea 
programului de pregătire, a 
îndeplinirii normelor de con
trol, a bunei selecții și in
struiri.

In centrul atenției y#,., șțgT,„ 
munca în perspectivă, tmtyjg 
nătățirea calității instruirii și 
a jocului. Biroul secției de 
fotbal, fără a se amesteca în 
probleme de strictă speciali
tate (N.N. — mai ales în al
cătuirea formațiilor), se cere 
a fi prezent în rezolvarea 
sarcinilor dm sectoarele ad
min istrativ-financiar, organi
zatoric și de propagandă

• Eficiența instruirii, obiec
tiv fundamental al muncii 
biroului secției, a constituit o 
altă temă a ședinței respecti
ve, profesorul universitar 
Ion Șiclovan amintind toate 
aspectele legate de instruirea 
metodică, de munca în per
spectivă sub multiplele sale 
aspecte.

• După-amiază, 
Dumitru Tomescu,

După 
neri, v 
pot și trebuie 
o contribuție 
generalizarea 
periențe izbutite privind 
munca birourilor secțiilor ca 
parte integrantă în efortul 
de îmbunătățire a activității 
fotbalistice. Prilej de noi în- 

'ijiKi.vățăminte, chiar și pentru cei ■ 
ce reprezintă secții de fotbal 
puternice, cu bune rezultate 
în creșterea viitorilor fotba
liști, în affrmarea 
intern și internațional

doctorul 
medicul

apropiată.
o 
a

aducă 
la 

ex-

pe plan 
__ ]

fotbalului nostru. Iată" de ce 
am consemnat cu regret ab
sența de la această utilă șe
dință de lucru (cel puțin în 
prima zi) a reprezentanților 
unor secții cu echipe în di-

F.G.
vizia A, ca Jitii. C.F.R. 
Șonra, Steagul roșu și 
Argeș.

★
Azi, pe agenda de 

vor sta alte obiective, 
care nu vor lipsi măsurile ce 
vor fi luqte pentru buna or
ganizare a activității fn re tu
rul campionatului care bate 
la ușă.

LOTO-PRONOSPORT
TRAGEREA SPECIALA LOTO A 
MĂRȚIȘORULUI — 5 MARTIE

Numai pină joi 4 martie 1971, 
inclusiv, vă .mai puteți procura 
biletele pentru tradiționala tragere 
specială LOTO a Mărțișorului care 
prezintă numeroase puncte de 
atracție. : autoturisme, excursii pe 
Coasia Dalmației, excursii la Bu
dapesta — Varșovia — Vilnius — 
Leningrad — Moscova șl nume
roase cîștlgurl In bani.

Cumpărați mărțișoare celor 
dragi, bilete la tragerea specială 
LOTO a Mărțișorului din 5 mar
tie 1971.

lucru 
dintre

« Tragerea concursului special 
Pronoexpres al Mărțișorului din 
3 martie a.c. va avea loc la Bucu
rești în sala din str. Doamnei nr. 
2 cu începere de la ora 18 30 
Ea va ti radiodifuzată. Numerele 
cîștfgatoare yor fi televizate in 
jurul orei 19.13.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 8 DIN

BRUARIE

CIȘT1GATOIIII AUTOTURISME
LOR DE LA CONCURSUL EX
CEPȚIONAL PRONOEXPRES DIN 

21 FEBRUARIE 1911
Categoria 1) Autoturism Mask- 

vie! 408 cu radio și rulotă : Țpva. -, 
V. Vasile-Tohanul Vechi Jpciețiil Ț 
Brașov. n-...;...

Categoria 2) 5 autoturisme' Flat
850 : 1. Pantea Gtieorglie — Sa- 
lonta jud. Bihor ; 2. Constanti- 
neșcu Constantin — Brașov; 3. 
Gavrilescu Mărius — Calafat, jud. 
Dolj; 4. Paul Dumitru — Cavnic 
jud. Maramureș; 5. Indrean 
Gheorghe — Șomcuța, jud. Mara

mureș.

24 IE-

Extragerpa I : Cat. 1: 1,10 va
riante a 100.000 lei ; Cat. II : 2,65 
a 33.934 lei; Cat. III : 11,40 a 7.900 
lei ; Cat. a IV-a: 47.55 a 1.394 
lei; Cat. a V-a : 126.50 a 712 lei; 
Cat. a Vl-a : 4.568,20 a 4o lei.

REPORT CATEG. I : 835.890 lei.
Extragerea a n-a : Cat. B : 3.45 

variante a 29,918 lei; Cat. C : 50.10 
ti 2 060 lei: Cat. D: 2 031.3(1 

vă 60 lei; Cat. E : 152,13 a 200 lei:
Cat. F: 2932,23..» W,,ltSi... ,, ,, , ,;j ,

REPORT CATEG. A ::4ti7.655 lei..
Clștlgul de categ. I (Întreg) a 

fost obținut de participantul ION 
IONESCU din Craiova, care va 
primi, la alegere, un autoturism 
plus diferența în bani sau în
tregul cîștîg ’ în numerar.

COORSUL SPICUL PRONOHPRIS Al MĂRȚIȘORULUI 3 MARTIE
atribuie în număr nelimitat

AUTOTURISME, EXCURSII TURUL CAPITALELOR PE RUTA: MOSCOVA — VARȘOVIA — BERLIN — PRAGA— 
BUDAPESTA - SOFIA Șl EXCURSII MOSCOVA - LENINGRAD, NUMEROASE CÎȘTIGURI ÎN BANI

CU VARIANTELE DE 15 LEI JUCAȚI LA TOATE EXTRAGERILE CU ȘANSE MARI DE CÎȘTIG

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR



DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI LA BERLIN

superioară

LA MACON

NĂSTASE ÎNVINS IA ULTIMA MINGE
Finala cu

'-NEW YORK, 1.

NOI CAMPIONI MONDIALI
DE CICLOCROSm

BIATLONIȘTII AU PLECAT
Vlaeminck pe primele locuriVermiere si DeBelgienii

care a

HANDBALISTELE SOVIETICE

(Agerpres). — 
(Olanda) s-au

și Pra
de șase 

patru

ale 
au 
re- La 

în-

victoria a revenit 
belgian Robert 
cronometrat pe

de Albert van

Ciclistul belgian Patrick Sercu (in fotografie, trecînd primul 
linia de sosire) a cîștigat a doua etapă a Turului Sardiniei, 
Cagliari — Oristano (125 km). In clasamentul general, con

tinuă să conducă însă Eddy Merckx.
Telefoto: A. P. — AGERPRES

l. Franulovici decisă prin „tie-break
„indoor" din SUA. După cum se 
știe, el s-a clasat pe primul loc 
în concursurile de la Omaha și 
Richmond, pe locul trei în tur- 

. neul de la New York, a fost semi
finalist la campionatele SUA de 
la Salisbury și finalist In turneul 
de la Macon.

In programul tenismanilor ro
mâni Jlie Năstase ți Ion Tiriac 
următoarea escală va fi turneul 
de la Hampston (Virginia).

Pe calea aerului, au părăsit ieri 
Capitala schiorii care vor repre
zenta țara noastră Ia campiona
tele mondiale de biatlon. Au fă
cut deplasarea : D. Carabela, G. 
Vilmoș, I. Țeposu, V. Fontana și 
I. Mîrz.a, care vor participa la în
trecerile seniorilor, N. Veștea, V. 
Papuc, Gh. Voicu și V. Dilioî, 
concurenți în probele tineretului. 
Lotul este însoțit de antrenorii C. 
Tiron și M. Stuparu. Campiona
tele mondiale vor începe vineri 
In localitatea finlandeză Hămeen- 
linna.

LA „MONDIALE"

ILEANA SILAI 2:07,8 
V. SĂRUCAN 7,80 m

Margita Gummel 19.54 m la greutate-record mondial de sală
zată de - Valentin Jurcă la 
București) este 
vechiului record de sală al 
țării. Probă de înălțime a 
revenit lui G. Diihrkop 
(R.D.G.) cu 2,17 m. Pe locul 
cinci s-â clasat juniorul ro
mân Marian Chira cu 2,05 m 

• (n. r. rezultat asemănător cu 
cel obținut la seniori de Ion 
Șerban la București). Tudor 
Puiu (50,5) și Ion Rățoi 
(49,5) au fost eliminați în 
seriile cursei de 400 m. Mur
gită Gummel cu 19,54 m la 
greutate a realizat un nou 
record mondial de sală, iar 
Karin Balzer cu 6,8 pe 50 
m g a egalat tec. mondial al 
probei.

BERLIN 1 (prin telefon, 
de la redacția ziarului Sport- 
echp).( Ileana Silai a do
minat categoric cursa 
de 800 m a concursu
lui ^internațional, pe care 
a ' cîșțigat-o ' în 2:07,8, ci
fră ice constituie un nou re
cord național de sală, și una 
din ’ cele mai bune perfor
manțe' ieuropene ale anului, 
în întrecerea săritorilor în 
lungime, Vasile Sărucan a 
reușit d serie" meritorie 
(7,52 — dep — 7,60 — 7,69 
— 7,76 . —. 7,80), clasîndu-se 
de, asemenea pe locul I, 
înaintea lui R- Schenke 
(R.D.(gX,i7,68 m. Performan
ța d'e‘ ’7,80 m a lui Sărucan 
(n. r. identică cu cea reali-

Ileana r.țalizaț.
Berlin o victorie categorică

O imagine excelentă a 
lui Vasile Sărucan tn
tr-un moment al. ate
rizării în groapa de 

sărituri.
Foto : N. DRÂGOȘ

VIKTOR SANEEV —16,93 
LA TRIPLUSALT!

Campionatele atletice 
U.R.S.S. pe teren acoperit 
fost marcate de cîteva 
zultate excepționale. .Viktor 
Saneev, cu 16,93 m la triplu- 
salt, ca și Valentina Tihomi
rova cu 13,7 la 100 m g au 
stabilit cele mai bune per
formanțe mondiale ale sezo
nului.

Alte rezultate : Borzov 6,5 
Ter - Ovanesian 

lungime ; Voikin 
greutate ; Kocear 
m ; Balihin 14,0

„CUPA DE CRISTAL'4
(Urmare din pag. 1)

wig (R.D.G.) 5,35 m, 3. Dio- 
nfsi (Italia)' 5,30 m, 4- Tana- 
nika (U.R.S.S.) 5,20 m, 5. 
Isakov (U.R.S.S.) 6,19, 6.
Piștalu 5,12 m. 7. Gusev și 
Hanafin (U.R.S.Ș.), Buciarski 
(Polonia) și Engel (R.F.G.) 
5,10 m, 11. Tracanelli (Fran
ță) 5,08 m.
V .Firește, tabloul săritorilor 
se; cere completat cu Viorica 
ViscOpoleanu, ale cărei pri
me tatonări, după accident, 
nu pot da măsura fidelă a 
talentului ei-

Pe plan național, trebuie 
subliniate trei nume: Adri
an Gagea — primul atlet 
român care aruncă bila la 
peste .18 m ; corespondenta 
sa' ' feminină, Ana. Sălăgean, 
care — într-o lungă carieră 
— Yiu se dă bătută și devine 
(i?u T(5;86 m) a șasea în cla- 
•sâmenttil european al se
zonului și, în sfîrșit, Ervin 
Sebestyen (tînărul originar 
din Tg. Mureș) care cu 7,7 
sec, pe 60 țn garduri se si
tuează la o singură zecime 
de secundă diferență de cea 
mai bună performanță mon
dială a sezonului (și la două 
zecimi de recordul mondial). 
Iii privința hurdlerilor, tre- 
biiie să remarcăm starea de 
ihexplicabilă inhibiție în 
care l-am zărit înainte de 
Start- pe Nieolae Perța, spe
ranța noastră (deocamdată) 

(neîmplinită. .
Succinta trecere în revistă 

. rirav ■ f! completă dacă n-am 
aminti de marii absenți, pe 
a căror prezență la Sofia 
se scontează: Cornelia Po
pescu., (înălțime),. obstinată 
în. dorința ei de a sări chiar 

■*nerestabilită, și Valeria Bu-

fanu (garduri), implicată în 
problematice, dispute cu pro
priul său club. Să nu uităm, 
de asemenea, pe Ileana Si- 
lai care, în lipsa unei piste 
circulare autohtone, nevoită 
să concureze în străinătate, 
culege victorii și performan- 

, crescendo.

ATLETELE BULGARE 
AU ÎNVINS (41—39) 

ECHIPA POLONIEI!
^Șofia . a avut loc întîl-
.-dintre ..'„.selecționatele . 

B.ul- .. 
v-gariei. La masculin au in- , 

oaspeții cu , 77—50, iar 
Xțijș feminin, gazdele cu 41—39 ! 

. iâite'va rezultate tehnice : 
. Npwosz (P) 6,7 la 60 m ;
’ Sazda (P) 18,32 m la greu- 
. tdte ; Sukniewicz (P) 8,2 la 

i ’ 60 m g (f) ; Hristova (B) 
18,21 m- la greutate (rec.); 
Lazova (Bj 1,73; m la înăl- 

: țime (f) ; Szewinska (P) 
X 6,'32 m la lungime (!) ; Joz- 
' wik (P) '3.0 Ia 60 m g. (T.H.).

Sala „Balcaniada11 din ora
șul Lom (Bulgaria) a găzduit 
întîlnirea triunghiulară de 
lupte libere la juniori, cu 
participarea selecționatelor 
din Bulgaria, România și Po
lonia. Sportivii țării gazdă au 
dominat întrecerea, cîștigînd 
primele locuri la nouă din

cele zece categorii de greu
tate. O comportare bună a 
avut românul Tr. Stoian, 
care s-a clasat pe primul loc 
la cat. 87 kg. Clasament pe 
echipe : 1 Bulgaria, 
mânia, 3. Polonia.

Toma HRISTOV

la 60 m ;
7,83 m la 
19,45 m la 
48,4 la 400 
la 110 m g : Hanafin 5,10 m 
la prăjină ; Pantele! 3:46,7 la 
1500 m; Ivanov 1:48,4 la 
800 m ; Budalov 2,17 m, Sap- 
ka 2,17 m la' înălțime, Cer- 
nova 7,3 la 60 m (f) ; Laza
reva 1,74 m la înălțime (f) ; 
Smirnova 6,38 m ia lungime 
(f) ; Popkova 55,0 Ia 400 m 
(f) ; Braghina 4:20,2 la
1500 m (f) ; Kolesnikova
2:09,9 la 800 m ; Cijova 18,62 
m la greutate (£).

Corespondență din Praga

„PLANUL N0VAK 
A FOST ACCEPTAT

DE CE LI S-A RIDICAT SUSPENDAREA „MEXICANILOR"? 
NORME DE CONDUITA Șl ANTRENAMENT ---------

TORÎFdIN LOTUL CEHOSLOVAC • SE VOR 
DE CAMPIONAT SÎMBATA?

Se știe că, după campiona
tul mondial de fotbal din. 
Mexic, soccerul din Ceho
slovacia a trecut printr-o 
mare criză, determinată în 
primul rînd de slaba com
portare "a jucătorilor din e- 
chipa națiorțală care pentru 
motive de indisciplină au fost 
suspendați pînă la finele a- 
cestui an. Măsurile care au 
urmat atunci șe pare că nu 
au fost cele măi judicioase: 
noii antrenori Rygr și Vican 
au alcătuit un lot neexperi
mentat, insuficient pregătit, 
care n-a dat nici pe departe 
randamentul scontat. Așa se 
explică faptul că reprezenta
tiva• Cehoslovaciei a debutat 
în, campionatul,... european cu 
un rezultat nesatisfăcător în 
meciul cu Finlanda, cu care 
a terminat cu greu la ega
litate- (1—1), pe teren pro
priu !

.- iarnă a constituit
’iurri bun -prilej de dezbateri și

' «âîscuții duse în. jurul acestor 
în sînul fede- 

•'rației de specialitate, cît și 
,-fn "presă.' A reieșit ilar că 

noul lot- nu- poate face fată 
cu succes sarcinilor dificile 
pe care le are echipa repre
zentativă a Cehoslovaciei în 
acest sezon. Ca urmare, an
trenorii Rygr și Vican (care 
au succedat antrenorului fe
deral J. Marko) au fost des- 
tituiți și în locul lor au fost 
propuși alți doi. La început 
a fost numit Ladislav Kaci- 
any, profesor la Institutul de

tNEW YORK, 1. — Finala probei 
de simplu din cadrul turneului 
internațional de tenis pe teren 
acoperit de Ia Macon (Georgia), 
disputată între iugoslavul Zeliko 
Franulovici și românul Ilie NĂs- 
tase, a oferit spectatorilor o luptă 
palpitantă cu neașteptate schim
bări de scor și un ultim set dra
matic. Condus cu 2—0 la seturi, 
Năstase a avut o puternică reve
nire, reușind să egaleze scorul, 
dar, în ultimul ghem (tie break), 
la serviciul lui Năstase iugoslavul 
a răspuns cu un „passing shot* 
imparabil de stingă, care i-a asi
gurat victoria. Rezultat final : 
6—4, 7—5, 5—7, 3—6, 7—6 în favoa
rea lui Zeliko Franulovici. Cîști
gînd acest turneu, campionul iu
goslav a confirmat forma bună 
manifestată în acest sezon, ca și 
recentele sale victorii asupra Iui 
Clark Graebner obținute Ia New 
York și Macon.

înaintea finalei, Năstase 
nulovici se mai întâlniseră 
ori, victoria revenind de 
ori tenismanuiui român. Cu tur
neul de la Macon, Ilie Năstase 
încheie a cincea săptămină de joc 
continuu în turneele circuitului

ÎNVINGĂTOARE
KIEV 1 (Agerpres). — Echipele 

feminine de handbal Spartak Kiev 
și S. K. NUrnberg (RFG) s-au 
întîlnit în primul lor meci pen
tru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni". Prestând un joc 
foarte bun, handbalistele sovie
tice au repurtat victoria cu scorul 
de 15—6 (5—3). Meciul retur va 
avea loc la 6 martie la Nurnberg. 
întîlnirea a fost condusă de ar
bitrii români V. Sidea și P. Cîrli- 
geanu.

HAGA 1
Apeldoorn
cheiat întrecerile campionate
lor mondiale de ciclocros. La 
amatori, 
rutierului
Vermiăre
distanța de 21 km în 54:35, 
urmat de vest-germanul Die
ter Ubing — la 6 sec. și o- 
landezul Jaak Spetgels — 
la 31 sec.

întrecerea rezervata profe-

sioniștilor a fost dominată 
de cicliștii belgieni clasați pe 
primele trei locuri. A cîștigat 
Eric de Vlaeminck 
acoperit 24 km în lh00:10, 
secundat
Damme — la 1:40, Rene De- 
clercq — la 2:40 și elveția
nul Peter Frischknecht — la 
2:54.

SELECȚIONATA GALAȚI-ALGERIA 14-11 
LA HANDBAL MASCULIN

ALGER, 1 (Agerpres). Selec
ționata masculină de handbal 
a orașului Galați, care se află 
in turneu in Algeria, a jucat

la Constantine cu reprezenta
tiva țării gazdă. Handbaliștii 
români au terminat învingători 
cu scorul de 14—11.

din Bratislava.

PENTRU JUCA- 
JUCA ETAPELE

HUI

4-0

cultură fizică 
care din motive profesionale 
a refuzat să primească noua 
funcție. Totuși, pînă Ia urmă, 
în momentul cînd i s-a pro
pus ea activitatea de antre
nor federal să și-o desfășoare 
cu un alt antrenor principal, 
Kaciany a acceptat. Apoi, a 
fost ales și antrenorul prin
cipal, în persoana fostului in
ternațional, Ladislav Novak.

Novak, care cunoaște bine 
situația din cadrul Iotului, a 
condiționat numirea sa de u- 
nele clauze, care de altfel au 
fost acceptate de federația de 
specialitate : ridicarea sancți
unilor dictate împotriva ju
cătorilor care au evoluat în 
Mexic (Viktor, Vencel, Ada- 
mec, Pctras, Migas. Kuna,, 
Vesely, Dobias etc.) și elabo
rarea unui plan de pregătire 
a lotului pentru viitoarele 
meciuri din campionatul eu
ropean (de Ia 21 aprilie cu 
Tara Galilor la Cardiff, 16 
jmai cu România la Praga și 
16 iunie cu Finlanda la Hel
sinki).

Potrivit acestui plan, . No
vak solicită jucătorilor un 
mod de viață sportiv și un 
plan susținut de pregătire.

Printre alte măsuri se pre
conizează devansarea etapelor 
de campionat (sîmbătă în loc 
de duminică) pentru a se o- 
feri jucătorilor o zi de re
paus (duminica) în cadrul fa
miliei.

Jan SOKOL
„Ceskoslovensky Sport"-Praga

„Plecăm la Torino cu multă incredere
ne declară antrenorul losif Zilahi

Ultimele pregătiri ale fio- pregătire fizică al floretiste- 
■retistelor noastre fruntașe, a«iaoastre fruntașe. Era o 

necesitate. Fără o sporire a 
capacității de efort — și a- 
cest lucru sc realizează foar
te bine prin alergări — fe
tele noastre ar fi trebuit să 
suporte și anul acesta un 
handicap serios.

— Chiar și în condițiile 
în care ele se evidențiază 
printr-o tehnică aproape 
desăvîrșită și printr-o foar
te bună orientare tactică ?

— Am învățat din expe
riența anilor precedenți, din 
aceea a adversarelor uoastre 
pe planșe — mă refer in 
principal la floretistele so
vietice și maghiare 
fără o 
nivelul 
darea 
care vrei să te intpui este 
foarte dificilă. Punind accent 
pe pregătirea fizică, am eli- 

_ _______ _______ minat de fapt ultimul dintre 
Hte distanțe și durate, a in- neajunsurile care ne-au fă-

'trat frecvent'in programul de cut cîteodată să terminăm

■cum, în preajma întrecerilor 
, . pentru Cupa campionilor eu- 

Trofeul Martini, 
.^j^nțb'elă competiții programa- 

:t.e în orășul Torino între 5 
' ’. și 7 martie. Lucru intens, an

trenament combinat — teh
nică, tactică, pregătire fizi- 

' că — sub îndrumarea atentă 
a antrenorilor Andrei Vîlcea 

’ și losif Zilahi. Scurtă dis
cuție cu ultimul dintre an
trenori; de fapt cel care va 
și dirija echipa Steaua, cam* 

: pioana României, pe planșele
’ din marele oraș italian.

— Am văzut în mai 
multe rînduri lotul Stelei 
precum și alte floretiste 
fruntașe alergînd pe aleile 
complexului sportiv „23 
August14...

— Să știți că n-a fost o 
inițiativă izolată. Atletismul, 
probele de alergări pe dife-

că 
pregătire completă la 
cel mai ridicat, abor- 
unor concursuri in

**•

Derbyul madrilen Real — Atletico s-a încheiat cu victoria primei echipe, lată-l pe Pirri (în 
tricou alb), înscriind singurul gol al meciului. Telefoto : A. P. — AGERPRES

CAMPIONATE • CUPE * CAMPIONATE • CUPE
BULGARIA. în diferite ora

șe din sudul. Bulgariei s-au 
desfășurat, meciurile din. ca
drul celor patru serii pentru 
desemnarea, ^echipelor care 
continuă lupta în sferturile 
de finală pentru Cupă. Ia- 
tă-le: Ceardafon (Qrloveț)
Levski-Spartak, Marek, Spar
tak, Ț.S.K.A., Lokomotiv 
Plovdiv, Trakia și Botev.

AUSTRIA, (etapa a 16-a).
Rapid Viena—Wacker Viena
1- —0 ; Voest Linz—Simmering 

. 4—0 ; A. ,K. Grazer—Wattens
2— 1 ; Austria Salzburg—Bre
genz. I—1 ; Austria Viena—■ 
Admira Energia 1—2 ; F. C. 
Viena:—Widner . Sport Club 
2—2 ; Radentliein—A. S. K. 
Linz 2—4. Clasament: 1. 
Austria Salzburg — 24 p.; 2. 
Rapid Viena — 23 p ; ,3. Ad- 
mirg Energia — 20 p.

OLANDA (etapa a 23-a).
F. C. Twente—P. S. V. Eind
hoven 2—I : Sparta Rotter
dam—N. A. C. Breda L—1 ;

Excelsior Rotterdam—Holland 
Sport 1—0 ; Telstar—Ajax 
Amsterdam 0—1 ; Volendam— 
Haarlem 1—0 ; D.W.S. Ams
terdam—F. C. Utrecht 2—2; 
A.D.O. Haga—Feijenoord Rot
terdam 2—0 ; M.V.V. Maas
tricht—Go Ahead Deventer 
0—1 ; N. E. C. Nijmegen — 
A. Z. 57 Alkmaar 
clasament:
1. Ajax 23 

.2. Feijenoord
23

3. Sparta 23
4. Eindhoven

23

3—0. In

16

15
13

4 3 59-13 36

5
9

3
1

48-18
37-18

53-15

35
35

344 4
(etapa

— Farense
1 ; Boavista — C.U.F. 1—0; 

Guimaraes 
F. C. Porto — Varzim 
Setubal — Belenenses 
Leixoes — Tirsense 

Benfica — Barreirense

concursuri 
portante eu 
gust amar...

— Aceasta 
vrea să în
semne că la 
Torino putem 
aspira la pri
mele locuri ?

Sociedad — F. C. Barcelona
1— 1 ; Elche — Saragossa
2— 1 ; Sevilla — Malaga 1—0. 
Clasament.
1. Valencia 23
2. Atletico M.

23
3. Real M. 23

13 7

13 5
12 6

3 29-14

40-18
38-20

33

31
30

15
PORTUGALIA

21-a). Sporting
2 “
Academica
1-0 ;
2-0 ; 
î—i;
2-0;
1—0. Clasament:
1. Sporting 21
2., Benfica 21
3. Porto 21
4. Academica

21
5. Setubal 21

SPANIA. In
a 23-a, Real Madrid a învins 
cu scorul de 1—0 pe Atletico 
Madrid. Alte rezultate : Sa- 
badell — Cel ta Vigo 3—2 : 
Granada — Gijon 3—0 ; Real

14
13
14

5
5
3

2
3
4

36-10
45-14
40-19

a

33
31
31

5 
5

FRANȚA. în 32-imile Cu
pei : Aix En Provence — 
Bordeaux 1—1 (după prelun
giri) ; Menton (liga ama
toare) — Nice 3—1 ; Reims — 
Red Star Paris 0—0 (d. p.); 
Marseille — Strasbourg 1—0.

IUGOSLAVIA. în opti
mile Cupei Iugoslaviei 
cea mai importantă partidă 
s-a disputat la Belgrad, unde 
Steaua roșie a învins Vojvo- 
dina cu 2—0 prin golurile 
marcate de Giaici. Alte re
zultate din etapa de campionat ; ~ ' _ . .
1-0; 
1—2; 
greb 
fnicki

Sloboda — Dubocița 
Olimpija — O. F. K. 
Lovcen — Dinamo Za- 
1—2 : Vardar — Rad-
Kragujevaț 0—2 ; Ri

jeka— Hajduk 3—2; Velej 
— Osijek 5—0 ; Bor — Na- 
predak 2—0.

Nu este un scor de fotbal, 
ci rezultatul întrecerii (ne
oficiale, bineînțeles) dintre 
continente, la recent înche
iatele campionate mondiale 
de patinaj artistic. Europa 
tranșează net în favoarea sa 
tradiționala rivalitate cu 
continentul american, repre
zentanții el monopolizând 
toate victoriile, în cele patru 
probe clasice.

Scor catastrofic, demon- 
strind că vremea cînd ame
ricanii dovedeau o clasă 
inexpugnabilă — în probele 
individuale — este definitiv 
rămasă în urmă. Dick But
ton, cei doi Jenkins, „cana
dianul zburător" Donald 
Jackson sau divina balerină 
pe gheață Peggy Fleming — 
nu au avut succesori pe mă
sura talentului lor. Or. dacă 
s-au ridicat cîțiva, cum a 
fost ultimul campion mondi
al, Tim Wood, ei n-au rezis
tat decit scurtă vreme ten~ 
tațiilor profesionismului.

De fapt, aproape toți cei 
citați mai sus, glorii ale tre
cutelor campionate, patinea
ză și acum. Dar la revistă, 
film sau programele speciale 
de televiziune. O revenire a 
lor în mijlocul candidaților 
la medaliile platonice (se zi
ce) ale întrecerilor amatoare 
este imposibilă. In patinajul 
artistic, competiții „open" 
nu se pot face. Un patinator 
care a devenit numai artist, 
consumând timp si efort pen
tru repetarea rolului său pe 
scenă, nu va găsi niciodată 
orele necesare antrenamen
tului specific în aceste dia
bolice figuri obligatorii. Este 
lege.

Peggy Fleming reintegrată 
— ipotetic — lotului de con- 
curenți la ultimele mondiale 
n-ar fi avut loc pe podium, 
oricît de mari i-ar fi fost 
notele la „impresia artisti
că". In aceasta stă exprimat, 
poate cel mai bine, divorțul 
existent între cele două dis
cipline ale patinajului. Fi
indcă, evident, sînt două.

Culisele sportului gheții 
sînt agitate acum din non 
de tendințe reformiste, cure 
cer abolirea figurilor obli
gatorii. cele ce nu aduc bani 
în casele stadioanelor, ci nu
mai necazuri pentru concu
rent! și arbitri. Aceștia din 
urmă sînt obligați să înco
roneze o campioană mondi
ală cu media de note, la 
figuri libere, in jur de 5,5 — 
atît a avut Beatrix Schuba 
la Lyon — în timp ce ui
mitoarea 
doi de 6 
podium, 
însă că, 
patinaj 
Greu de

Cearta, credem, este inu
tilă. Ceea ce lipsește n-ar ft 
echitatea in sistemul de 
punctaj, ci clasa patinatori
lor de altădată. Peggy Fle
ming, amatoare, era prima 
și ne cercurile desenate cu 
compasul, ale hulitelor „con- 
tra-treiuri" și „bucle".

Janet Lynn ia șl 
(.'). dar nu urcă pe 
Alte păreri spun 
fără „impuse", in 

va domni haosul.
lămurit.

5
9

35-16
46-15

31
28

3
6

Firesc, 
un 

podium 
cu

13
13
derb.vul etapei

Radu VOIA

PUICI—NEWCOMBE 
6—3, 7—6 LA LONDRA

ATLETII BRITANICI 
ÎNVINGĂTORI 
LA COSFORD

DEFINITIVAT LOTURILE
Echipa de hochei pe gheață a 

Uniunii Sovietice, campioană 
mondială, va susține ultimele 
jocuri de verificare înaintea C.M

U.R.S.S. Șl CEHOSLOVACIA SI-AU
PENTRU C.M. DE HOCHEI
(programate în a doua parte a 
lunii martie) eu formațiile Sue
diei șl Finlandei. Din lotul de 22 
de jucători fac parte, printre al
ții, Konovalenko, Romișevskl, Da
vidov, Harlamov, Vikulov, Star- 
șinov și Malțev.

Și federația de specialitate din 
Cehoslovacia a anunțat lotul de 
jucători pe care îl va deplasa 
In Elveția. Nu vor lipsi cunoscu- 
ții Holecek, Pospișil, Suchy, Ne- 
domansky, Holik șl Cenry.

tn sferturile de finală ale tur
neului dotat cu „Trofeul Roth- 
manș“. ce se desfășoară la Lon
dra, Nikola Pitici i-a învins ne 
John Newcombe cu 6—3, 7—6.
Alte rezultate : Laver — Hewitt 
6—1, 6—1 ; Riessen — Taytor 1—5. 
6—4 ; Roche — Emerson 2—6, 
6—3, 6-4.

REZULTATE EXCELENTE 
ÎN PISCINA OLIMPICA 

DIN MELBOURNE

• Continuîndu-și turneul 
în țările Americii Latine, se
lecționata de fotbal a U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 1—0 
(1—(I) reprezentativa olimpică 
a Salvadorului.

Olga 
Ileana 
Erate-

SUZANA ARDELEANU

zăm 
pe

C.C.E. 
Szabo.
Drîmbă,
rina Iencic-Stahl, Suzana Ar- 
deleanu și Ana Pascu. De a- 
semenea, in Trofeul Martini 
în care alături de floretistele 
menționte vor mai participa 
Maria Vicol și Rodica Vă
duva, 
parea unor poziții fruntașe.

care să confirme valoarea ri
dicată a floretei românești.

T. STAMA

ne așteptăm la ocu-

floretistelor noastre 
C.C.E. și Trofeul 
însoțit de antrenorul

— Deci...
— ...plecăm lă Torino cu 

mult optimism, cu incredere 
in obținerea unor rezultate

Lotul 
pentru 
Martini, 
I. Zilahi, a părăsit marți di
mineață Capitala. Lotui este 
condus de tov. Maximilian 
Pândele, președintele clubu
lui Steaua.

Dubla întîlnire atletică de sală 
desfășurată la Cosford între e- 
chlpele masculine și feminine ale 
Angliei și Franței a revenit for
mațiilor britanice cu 71—55 (m) 
șl 56—36 (f).

FRANȚA — SPANIA 
11—13 LA HANDBAL

tntr-un meci de handbal mas
culin disputat la State de Cou
bertin din Paris, echipa Franței 
a fost întrecută de cea a Spaniei 
cu scorul de 13—11 (6—7),

SHOZO SAIJO ȘI-A 
PĂSTRAT TITLUL SUPREM

Japonezul Shozo Saijo și-a a- 
părat cu succes pentru a 5-a 
oară centura de campion mon
dial la ca'^g. pană, învingîndu-1 
la puncte pe americanul Frankie 
Crawford, după 15 reprize.

La ultimul concurs dintre îno
tătorii australieni și cei vest-ger- 
mani desfășurat în bazinul olim
pic din Melbourne s-au înre
gistrat cîteva rezultate excelente: 
W. Kusch (R.F.G.) 68,1 — 100 m 
și 2:30,2 — 200 m bras ; B. Cooper 
(Australia)- 2:13,6 — 200 m spate: 
Sllke Pielen (R.F.G.) 2:29,1 — 200 
m spate ; G. Windealt (Ausli ilia) 
8:37,1 — 800 m liber.

SWait’a si administrația i «tr. Vasile Conta nr. 18 i telefoane i centrală 11.10.05. secția corespondenți 11.510», interurban 72 și 286} telex 1 sporlrom 1?°. TiPflluJ Jj & Informația", București <0368


