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VICTORIE! ECHIPAJUL ROMÂNIEI
!

La Vatra' dorneî

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE DE SCHI
DOTATE CU „CUPA SEMICENTENARULUI u

CAMPION EUROPEAN LA BOB (4 persoane)
dată — sau comparând și cu 
alte echipaje, — victoria ro
mânilor este colectivă. Ei au 
fost mai buni în toate punc
tele traseului. La plecare au

Mihai BÎRĂ

'Continuare' în vag. a 4-a)

PE AGENDA ACTUALITĂȚII

VATRA DORNEI, 16 (prin 
telefon, do la trimisul nos
tru). — Dacă la Predeal, Si
naia sau Poiana Brașov zăpa
da este insuficientă, la Vatra 
Dornei stratul de nea este 
favorabil schiului. Astfel că 
hotărârea biroului F.R.S.B. de 
a organiza aici, la Vatra 
Dornei, în aceste zile „Cupa 
semicentenarului1', este cît se 
poate ■de binevenită. Dar. cu 
toate că forul de specialitate 
a indicat ca toate secțiile cu 
schi-fond să-și trimită repre
zentanții la competiție, la 
startul întrecerilor au răs
puns prezent, în afara local
nicilor, doar schiorii fondiști 
de la Șc. sp. Brașovia (an
trenor prof. Gh. Pistea) și 
Șc. sp. Rîșnov (antrenor prof. 
C. Neagu). Dacă pentru spor
tivii de la A.S.A. Brașov e- 
xistă circumstanțe atenuante 
(pleacă Ia 21 ianuarie la 
Spartachiada de iarnă a Ar
matelor prietene de Ia Zako
pane). nu același lucru se 
poate spune despre fondiștii 
de la Dinamo, Tractorul și 
Steagul roșu (toate din. Bra
șov) și C.S. Sinaia.

Concomitent cu „Cupa 
semicentenarului" — la fond 
— s-a disputat și concursul 
de selecție pentru „Cupa 
Unirii" — la probe alpine. 
Ambele întreceri s-au bucurat 
de o atenție deosebită

partea forurilor sportive lo
cale, care au asigurat com
petițiilor
resc. Iată rezultatele primei 
zile!

FOND.
N. Gîmiță (Șc. sp. Brașovia), 
2. F. Foriko (Șc. sp. Brașo
via), 3. S. Tamas (Șc. sp. 
Brașovia). Junioare (3 km) :
1. E. Tișcă (Șc. sp. Brașovia),
2. E. Papuc (Constructorul 
Cîmpulung), 3. M. Cocan (Șc. 
sp. Brașovia). Seniori (10 
km) : 1. Gh. Macovei (Con
structorul C-lung), 2. Gh. Ca- 
trici (Constructorul C-Iung),
3. N. Andrei (Constructorul 
C-lung). Senioare (5 km) : 1.
1. Pisică (Bradul V. Dorneî),
2. E. Lehaci (Constructorul 
C-lung), 3. F. Rusu (Con
structorul C-lung).

SLALOM. Juniori: 1. M. 
Miron (Șc. sp. V. Dornei), 2.' 
N. Guga (Șc. sp. V. Dorneî),
3. D. Kuharec (Șc, sp. V. Dor
nei). Seniori : 1. L. Pali (Bra
dul V. Domei), 2. R. Pali 
(Bradul V. Dornei), 3. M, Mi
ron (Știința G. Humorului).

un cadru

Juniori (5

sărbăto-

km): a.

P. IOVAN

ÎNTR-0 ZI DE ANTRENAMENT, LA POLITEHNICA IAȘI

ION PANȚURU 
f INNSBRUCK, 16 (prin tele
fon, de la trimisul nostru 
special).

Continuând seria unor 
comportări excepționale, sur
prinzătoare chiar și pentru 
specialiștii bobului, echipajul 
României, compus din ION 
PANȚURU, ION ZANGOR, 
DUMITRU PASCU și DUMI
TRU FOCȘENEANU, a cuce
rit titlul de campion euro
pean la bob (4 persoane) pe 
anul 1971, într-o. manieră ca
tegorică, autoritară. Superla
tivele pe care le cuprind în
semnările noastre la 5 minu-

ion ZANGOR
cursă 
numai 
invidiat

nu sînt deter- 
de obținerea 

titlu, CÎT 
MANIERA

te după 
minate 
acestui 
MAI ALES DE 
STRĂLUCITĂ ÎN CARE CEI
4 AU REUȘIT SA SURMON- 
TEZE DIFICULTĂȚILE CE
LEI MAI RAPIDE PÎRTII 
DIN EUROPA și coaliția 
sportivă a marilor campioni 
mondiali și europeni, care 
sînt vest-germanii Horst 
Floth și Wolfgang Zimmerer. 
Opoziția acestora, extraordi
nar de dîrză și bine susținu
tă tehnic de o mare îndemî- 
nare, desăvîrșită prin nume-

DUMITRU PASCU
roase coborîri de antrena
ment, nu a fost totuși capa
bilă să reziste deosebitului 
talent și ambiției echipei ro
mâne. Aceasta a stabilit cel 
mai bun timp atît în manșa 
a treia (1 ■ 04,55), pornind cu 
ultimul număr de start, cît 
și în manșa a 4-a, în care 
au realizat 1:04,38, ceea ce 
constituie RECORDUL AB
SOLUT AL CAMPIONATU
LUI. Panțuru și echipajul său 
au mers din etapă în etapă 
mai bine, apogeul constituin- 
du-1 a patra coborire, care 
prin recordul stabilit a răpit 
orice șansă celor doi mari 
campioni vest-germani consi
derați (în afara lui Eugenio

DUMITRU FOCȘENEANU 
Monti) drept cei mai valoroși 
piloți ai ultimelor decenii.

Victoria lui Panțuru nu 
este totuși o surpriză dacă ne 
gîndim că pînă la medalia 
obținută azi (n.r. ieri) el însu
mează 9 medalii la campiona
tele europene și mondiale, 
printre care în 1967. tot un 
titlu european pe această 
pîrtie de la Igls. Pentru cei
lalți coechipieri Zangor, Pas- 
cu. și Focșeneanu, victoria 
din acest an înseamnă primul 
titlu de campioni ai Europei.

Desigur, la bob, principalul 
aport în obținerea unui suc
ces îl aduce pilotul, ceea ce 
și în cazul nostru e adevă
rat, dar mai mult decît altă

La ora 14, jucătorii — tn 
mare majoritate — erau a- 
dunați în vestiare. La 14.20 
sosea cu un taxi Cuperman. 
La ora 14.30, convorbirea teh
nică din cabină începea cu 
lotul complet. Antrenorul 
Mărdărescu rămîne credincios 
propriilor sale convingeri: el 
apelează mai mult Ia conști
ința jucătorilor decît la mij
loacele de constrîngere. Fot
baliștii ieșeni care, în timpul

vacanței s-au îngrijit singuri 
de propria lor condiție fizică, 
patinînd sau făcînd schi, au 
găsit la reîntoarcerea în club 
aceleași detașări față de me
todele anterioare de pregătire 
centralizată. în acest fel, an
trenorul are la îndemînă ju
cători proaspeți, voluntari, 
în dispoziție de Joc. Cu ei nu 
e greu să organizezi partide 
de 90 de minute din 2 în 2 
zile, cum face antrenorul 
Mărdărescu.

• Șefă necontestată

de generație

• Talent precote plus 
volum uriaș de muncă

• Longevitate puțin

LUNI, LA LIMA

DINAMO BUCUREȘTI
UNIVERSITARIO

Echipa de fotbal Dinamo 
București își va începe luni 
turneul în America de Sud. 
Fotbaliștii bucureșteni 
susține mîine la Lima, pri
mul lor . meci în compania 
echipei. Universitario.,

vor
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mai de- 
a boberilor. Spre toate 

pe care se află, sau se 
reprezentanți ai sporiu-

I

ciuc

(Continuare' în paa. a 4-a)

AZI, LA TIMIȘOARA

DoUat program handbalistic

de academician

E. 
la 
cu

unversi- 
găzduit, 

ianuarie, 
tema :

mat 
școlarilor

7, Horvath 12. Patako
D. STANCULESCU
AD. VASILESCU

nimic
Aidoma

tinere din întreaga (ară inundă pirtia Clăbucetului, ca și
- " zăpadă.' Foto t Th. MACARSCHI

reține pe
din secția de schi a Șc. sp.

i
i 
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Victor BANC1ULESCU
obișnuită in perfor-

mantă
(Continuare In vag. a S-a)

ZORII Dt LA INNSBRUCK

I
eri, îelexurile au transmis, în întreaga lume a 
sportului, vestea unei strălucite victorii româ
nești — prima a acestui hotărîtor an preolim- 
pic.

S-a întîmplat, în zorii zilei, la Innsbruck, o- 
colo unde pe . pîrtia de la Igls care-și cheamă 

prietenii de la 5 dimineața, într-o superbă și temerară 
încleștare sportivă, elita boberilor s-a lansat în ma
rea cursă a titlurilor și a medaliilor continentale. A 
triumfat — aflăm cu emoție și mărturisită mîndrie — 
echipajul tricolorilor români, acel cvartet de aur ca- 
re-i cuprinde pe Ion Panțuru, Ion Zangor, Dumitru 
Pașcu și . Dumitru Focșeneanu. Cuvintele de admi
rație, elogiile sincere se cer rostite fără rezerve. Pen
tru că la Innsbruck, bobul lui Panțuru s-a acoperit 
de glorie, performanța de autentică valoare, impu- 
nîndu-i din nou pe reprezentanții noștri în fruntea 
ierarhiei europene.

Privim, nu o dată, pe micul ecran, goana bolizilor 
prin labirintul pîrtiilor de gheață și fiecare lansare, 
fiecare atacare de viraj ni se pare a fi, poale oșa 
și este, actul suprem al curajului sportiv. Nu este, 
însă, doar atît. Bobul e totodată sportul pregătirii 
la cota maximă și al deplinei stăpîniri de sine, ai 
unei tenacități care refuză concesia și al atîtor alte 
virtuți. Numai cucerindu-le deopotrivă, printr-o mun
că ce impune respectul unanim, cei patru boberi 
români au izbutit să cîștige dramatica manșă fina
lă și să urce — primii laureați ai probei de 4 — 
podiumul de la Innsbruck, spre care fuseseră ațintite 
privirile, pline de speranțe, ale multor echipaje cu 
impresionante palmarese.

Așadâr, boberii au deschis, ieri, pîrtia performan
țelor de răsunet, pe care le dorim cît mai multe în 
anul 1971, inaugurînd succesele prin care întreaga 
mișcare sportivă se pregătește să întîmpine sărbâto- 
reasca aniversare a Semicentenarului partidului nos
tru. Aurul cucerit de cei patru sportivi români pri
mește astfel noi. străluciri, și pe ei îi șinșțim, de a- 
ceea, mai dragi, mai aproape de inimile noastre.

Felicitări campionilor europeni, acestor admirabili 
reprezentanți ai sportului românesc, antrenorilor care 
i-au pregătit, federației de specialitate. Și, totodată, 
urări de succes. Pentru că victoria de aur de la 
Innsbruck redimensionează gîndurile și speranțele 
pentru alte mari probe ale valorii și curajului, pen
tru „mondialele" de la Cervinia...

Zorii de la Innsbruck pot lumina, însă, 
parte de pîrtia de gheață 
acele drumuri de afirmare 
vor afla în curînd, ceilalți 
lui românesc. Dan GÂRLEȘTEANU

TURNEUL FEMININ DE BASCHET

Conferința de presa la Uniunea ziariștilor 
cu MIRCEA MALIȚA, ministrul invățămintului

VOINȚA BUCUREȘTI LA NUMAI TREI COȘURI DE POLITEHNICA!
întrecerile diviziei feminine 

A la baschet au continuat 
ieri, în sala Floreasca, prin 
meciurile etapei a Xl-a care 
au produs o aglomerare a 
echipelor în zonele de mijloc 
și periferică ale clasamentu
lui, ceea ce pronostichează o 
dispută aprigă pentru evita
rea retrogradării.

RAPID — SANATATEA 
SATU MARE 82—76 (dispu
tat vineri seara). Sătmărencele 
au produs o plăcută surpriză

prin jocul prestat. Deși din 
„5“-ul de bază absenta cel mai 
bun pivot al echipei. Wagner 
(în canvalescență), tînăra for
mație pregătită de prof. Ga
briela Both nu s-a lăsat im
presionată de valoarea superi
oară (teoretic) a rapidisteJor 
și a abordat meciul cu muit 
curaj și luciditate, fapt care 
a determinat evoluția scorului 
în favoarea ei. uneori la dife
rențe apreciabile. Remarcabil 
faptul că atunci cind au fost 
egalate (min. 18), oaspe

14 ECHIPE ÎNSCRISE LA CAMPIONATUL MONDIAL 
OE HANDBAL FEMININ

La actuala ediție a campio
natului mondial. de hand
bal feminin (ale cărui 
finale se vor desfășura 
între 9 și 20 decembrie 1971 
în Olanda) s-au înscris 14 e- 
chipe : Bulgaria, Cehoslova
cia, Danemarca, R. D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Iu
goslavia, Japonia, Norvegia, 
Olanda, Polonia, ROMÂNIA, 
Suedia, Ungaria și U.R.S.S. 
Din aceste 14 formații, trei 
sînt calificate direct: Unga
ria — campioană mondială, 
Olanda — țara organizatoare 
și Japonia — reprezentanta 
Asiei. întrucât Ia finale vor fi 
alcătuite trei grupe a cîte 
trei echipe (în total nouă re
prezentative), urmează să se 
dispute calificări. Astfel, 
pînă la 30 aprilie a.c., cele
lalte 11 formații vor trebui 
să dea șase calificate la fi
nalele C.M. în privința for-

mulei de calificare, Comisia 
tehnică a F.I.H. a cerut mem
brilor săi (în rândurile cărora 
se află și conf. univ. Ioan 
Kunst-Ghermănescu) să facă 
propuneri.

Astăzi, sala Olimpia din Ti
mișoara găzduiește un bogat 
program handbalistic. Diminea
ța se dispută meciul internațio
nal feminin dintre campioanele 
României și Danemarcei, UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA — 
H-G. COPENHAGA, programat 
în cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei campionilor europeni. 
După-amiază, iubitorii hand
balului —■ foarte numeroși in 
orașul de pe malurile Begăi — 
vor lua loc din nou în tribune 
pentru a asista la cele 5 me
ciuri programate de prima zi 
a celui de al doilea turneu de

bm?-
t 1 ■

Cind zăpada se așterne peste pîrtii, 
cunoască într-adevăr bucuriile iernii 
Predeal, mii de tineri și . .

alte pante, din lanțul carpatic. Gu condiția să fie..,

tele au revenit cu 
te proaspete, puțind 
reia conducerea. Viorica Balai, 
acest real talent al baschetu
lui nostru feminin, a făcut de
monstrație de virtuozitate în 
minuirea mingii și de pre
cizie în aruncările la coș, fiind 
cea mai bună de pe teren. 
Fără a scădea din meritele 
echipei din Satu Mare, trebuie 
spus că Rapid nu a jucat la 
valoarea adevărată. singură 
Anca Racoviță remarcindu-se 
prin modul inteligent în care 
și-a condus colegele și prin 
precizia aruncărilor la coș. Cit. 
privește rezultatul final, el a 
fost determinat in cea mai 
mare măsură de plusul de ex
periență al feroviarelor, ceea 
ce, totuși, e prea puțin fată 
de reputația acestui team. Au 
înscris : Bala! 15. Mihaliv 16, 
Dobosi 9. Anderco 15. Todos-

2

sală al diviziei masculine A.
Ora 11 : Universitatea Timi

șoara — H.G. Copenhaga (O
Ora 15 : Voința București — 

Politehnica Galați (m).
Ora 16,15: Dinamo Bacău — 

Știința Lovrin (m)
Ora 17,30 : Steaua București 

— Dinamo Brașov (m)
Ora 18,45 : Politehnica Timi

șoara — Dinamo București (m)
Ora 20 : Universitatea Cluj — 

Universitatea București (m).
Campionatul masculin conti

nuă luni și marți, tot în sala 
Olimpia, cu etapele a 14-a și 
a 15-a,

C
ercul ele perfecționare 
fesională al Uniunii 
rișiilor a organizat, 
dimineața o întîlnire 
tre MIRCEA MALIȚA, minis

trul invățămintului, și redactori 
ai presei centrale și județene, ai 
radioului și televiziunii.

Reuniunea s-a desfășurat în- 
tr-un cadru intim și — am putea 
spune, colegial, pentru că mi
nistrul. pe lingă atributele sale 
de desăvîrșit intelectual, orator, 
profesor de matematică și fi
lozofie, poliglot și fost diplomat, 
îl deține și pe acela de talentat 
publicist, autor de eseuri în pre
sa literară — cu un subiect care 
frămintă adine contemporaneita
tea : „Cum va trebui să fie omul 
viitorului

Tema conferinței de presă s-a 
circumscris în contextul acestei 
Idei atît de dragi matematlcianu- 
lui-filozof. Mircea Maiița, a vor
bit timp de aproape o oră des- 
ure modernizarea invățămintului 
în România, problemă care 
după mărturisirea sa — depă
șește perimetrul instituției ce o 
conduce, transformîndu-se intr-o 
preocupare de ordin național, 
aflată permanent in atenția par
tidului și statului nostru.

Ministrul invățămintului a in
sistat asupra ideii că societatea 
socialistă este una profund edu
cațională și a subliniat necesitatea 
perfecționării neîntrerupte a in
strucțiunii, oprindu-se cu pre-

cădere 
proces, 
mobil, 
incriminind 
tlca. formele învechite, care 
dăinuie din păcate.

Pe aceste coordonate, Mircea 
Maiița a expus reprezentanților 
presei principalele noutăți pe 
care le va aduce în anul 1971, 
învățămîntul de toate gradele.

De bună seamă, n-am 
prilejul să-1 iscodim cu 
trebare legată de sport.

Ministrul invățămintului 
clarăt ferm că dintr-un 
modern de pregătire 
generații nu poate 
dc educație fizică, 
ca nesatisfăcătoaye 
zuitatc obținute 
sportivă dc masă 
manță a elevilor.

asupra CALITĂȚII acestui 
dezvăluindu-i caracterul 

în permanentă evoluție, 
imobilismul, scolas- 

inai

scăpat 
o în-

â de- 
sistem 

a tinerelor 
lipsi conceptul 
El a apreciat 
actualele re
in activitatea 
șj de perfor- 

___ - _______ _ _ socotind că 
nu sînt încă suficient exploatate 
condițiile materiale existente, și 
de aceea, pronu.nțîndu-se in di
recția necesității îmbunătățirii 
lor.

Luna aceasta, conducerea Mi
nisterului Invățămintului va dez
bate c-u cadrele sale responsabi
le problema sportului școlar. Aș
teptăm cu nerăbdare și încredere 
această conlruntare sinceră, me
nită să dea impulsuri noi unei 
activități de cea mai mare -în
semnătate în viața tinerelor ge
nerații.

Valeriu CHIOSE

TINERETUL NU TREBUIE LĂSAT PRADĂ
BOLII SECOLULUI": SEDENTARISMUL

Interviu acordat ziarului „SPORTUL"
Sala bibliotecii 

tare din Cluj a 
între 15 și 16 
simpozionul cu 
„Sportul în perioada pu
bertății și adolescenței 
reuniune științifică prezi
dată de acad. prof. Eugen 
PORA, președintele cabi
netului metodico-științifie 
de pe lingă C.J.E.F.S. Cluj.

Dorind să cunoaștem as
pectele cele mai impor
tante asupra cărora s-au 
oprit lucrările și discuțiile 
acestui simpozion, am so-

profesor Eugen PORA

licitat academicianului 
Pora un interviu, apel 
care dînsul a răspuns 
foarte mare amabilitate.

— Unul din elementele a- 
supra căruia am insistat este 
limita biologică pe care o 
prezintă cele două vtrste, li
mită ce nu trebuie forțată 
de dragul unor performanțe

momentane. Încercăm să sta
bilim, astfel, nivelul pînă la 
care trebuie împinsă natura, 
copilului și adolescentului, în 
așa fel incit fondul fiziologic 
al lui să nu fie atins, 
du-l astfel de marile 
plăcutele surprize de 
tfrziu.

Este cunoscut că

virste nu au, încă, o stabi
litate hormonală, a circula
ției, a ficatului, a creierului 
— că, în special la fete, tul
burările nervoase și psihice 
sînt frecvente, instabilități 
ce nu trebuie alimentate de 
un efort fizic intens și de o 
oboseală excesivă ce le-ar 
putea stopa sau deregla

ferin- 
și ne- 

mai

aceste

Interviu realizat de
Nușa DEMIAN

(Continuare în vag. a 3-a)
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VASILE PINCIU povestește :Cu LiilllC. DoU §î DUX 
pe parcursurile de obstacole...

VIATA SPORTIVĂ ȘI GLORIA EI
de Igor TER-OVANESIAN

N
« refatQnto, după *- 
proape un an, în ace
eași cameră primitoare, 

un mic muzeu al trofeelor — 
cupe, statuete, fanioane... — 

mărturisind o prestigioasă 
carieră sportivă, începută a- 
cum douăzeci de ani și a- 
flată încă departe de nostal
gicul moment al Căderii de 
cortină. Totul, în acest cel 
mai intim și drag refugiu al 
călărețului Vasile Pinciu este 
neschimbat. Doar permanen
ta ,,borvizului“ în dreptul 
gazdei îl surprinde puțin pe 
reporter...

Membru al clubului Wiir- 
selen — Aachen, antrenor și 
sportiv — participînd sub 
culorile României — la Bra- 
chelen, Vasile Pinciu încearcă 
să ne demonstreze, și o face 
cu ușurință, că la 39 de ani 
a rămas în plutonul fruntaș 
al echitației europene, și că 
performanța le este accesi
bilă multor altor călăreți ro
mâni, numindu-i, în primul 
nind, pe Recer Oscar și Con
stantin Vlad.

Obișnuința interviurilor se 
simte de îndată...

-— Să scăpăm, întîi, de ci
fre, nu? Sezonul *70 mi-a a- 
d.us multe satisfacții. Am 
concurat în R.F. a Germaniei 
și Luxemburg, cîștigînd 15 
locuri I în diferite competiții 
internaționale, unele cu ad
versari extrem de puternici 
— din Elveția, Franța, S.U.A-, 
Bolivia, Belgia. Olanda, Da
nemarca etc. De flecare dală, 
pe marile baze hipice, întot
deauna pline de zeci de mii 
de spectatori, s-a cîntat im
nul țării, noastre și aceasta a 
însemnat pentru mine su
prema recompensă a unei 
munci, să știți, de loc u- 
șoară.

Ne reamintim „grelele" de 
pe terenul din calea Plevnei, 
vorbim despre Bîrsan, calul 
pentru care Vasile Pinciu 
era. nu de mult, dispus la 
orice renunțări, la orice sa
crificii. Dar. a trecut vre
mea...

Acum, mîngîierile omului 
care iubește calul din fragedă 
copilărie, le primesc Don, 

Diane, Dux, Bunias, Anet.
— Cu Liane am cîștigaț 

zece probe povestește Vasile 
Pinciu. La început, Don era 
cel mai bun, un „Haunove- 
ran“ de 8 ani, excelent, 
„mare" (1,75 m), cum spu
nem noi. Cu el am debutat 
victorios la Stolberg dar de 
el mă leagă și mai neplăcuta 
amintire a sezonului.Eram în
scris la C.H.I.O. de la Aa
chen pe o listă pe care figu
rau, printre alții, vedete de 
renume: frații D’Inzeo, Man- 
cinelli, Pesoa. Aveam șanse. 
Cu o zi înainte, însă, un ba
nal accident al lui. Don m-a 
trimis în tribună. Mi-am 
mușcat buzele de ciudă-

— Ce faci, cînd nu ești, în 
probă, pe parcursurile de ob
stacole?

— Muncesc. De nu știu

cite ori. mai mult ca altă 
dată. Am 26 de cai in an
trenament și apta cere un 
lucru zilnic de aproape zece 
ore. Pregătesc și o tînără 
speranță a echitației din R.F. 
a Germaniei. Se numește 
Margit Greife, are 12 ani și 
a ciștigat anul trecut 5 
locuri I în concursuri de se
niori (!) și, de asemenea, a 
probă importantă in cadrul 
campionatelor internaționale 
de juniori ale Luxemburgu
lui.

Ajungem, din nou, la Wiir- 
selen. Ascult o impresionantă

puse să primească felicitări,.. 
Acesta ar putea fi un „fapt 
divers". Dar nu și informa
ția că la startul probei s-au 
aliniat 170 de călăreți!

Credeam că, pentru destin
dere, ar fi potrivită întrebarea 
prin care-1 rugam pe Vasile 
Pinciu să ne spună ce face 
atunci cînd. la Brachelen 
sau Wurselen, nu se ocupă 
de călărie. Am greșit.

— Mă gîndesc mult, încerc 
să studiez, să aștern pe hirtie 
lucruri, poate, de folos pen
tru echitația noastră. Nu-mi 
îngădui sfaturile, dar — ori

• 15 LOCURI I ÎNTR-UN SINGUR SEZON! > CELE 
MAI PLĂCUTE-Șl NEPLĂCUTE-AMINTIRI • 170 
DE ADVERSARI LA WURSELEN ♦ UN BANAL ACCIDENT 
AMINĂ DISPUTA CU PIERRO Șl RAYMONDO D’ INZEO, 
CU MANCINELLI Șl PESOA ♦ 39 DE ANI NU ÎNSEAMNĂ 
VÎRSTA RENUNȚĂRILOR • LA WARENDORF SAU 

NĂSCUT AMBIȚIILE OLIMPICE...

cronică a probei de categorie 
mijlocie. Presupunem că, așa 
cum se întîmpla deseori pe 
baza hipică bucureșteană, Pin
ciu avea să obțină victoria in 
acel moment final, cînd pre
zumtivul învingător înce

cum — e vorba - de o expe
riență care merită atenție. 
Mi se pare că ar trebui re
luată în discuție și soluțio
nată problema centralizării 
celor CîțiVa cai de autentică 
valoare de care dispune în 
prezent sportul nostru. Neîn
doielnic, calitățile cailor de
termină în mare măsură ni-

pitolul pregătire iți păstrea
ză importanța lui. Aș vrea
— în această ordine de idei
— să amintesc că la con
cursurile la care am partici
pat. am intîlnit deseori, în 
probe de categoria mijlocie, 
semigrea și chiar grea, cai 
de 4 ani, avind doar un an, 
sau chiar mai puțin, de pre
gătire- Și mai este ceva, care | 
spune mult după părerea ; 
mea: în fiecare simbătă și ' 
duminică sint programate , 
concursuri.

încă o cafea, și încă un 
„borviz" — pentru a alia 
cum într-o zi, la Warendorf, 
au renăscut ambițiile olim
pice ale călărețului de 39 
de ani.

— Am vizitat baza olimpi
că unde se pregătesc, pen
tru marile competiții inter
naționale, dar și pentru J.O. 
de la Milnchen, Schokemill- 
ler, Winkler... M-am gindit 
atunci la Recer, la Vlad, la 
alți călăreți români. M-am 
gindit, sincer vorbind, și la 
mine, la o echipă. -Poate că 
vom mai discuta o dată pe 
această temă. In orice caz, in 
ceea ce mă privește nu cred 
că „povara" celor 39 de ani 
obligă la resemnare. Călărie 
de performanță areflegi di
ferite de alte sporturi.

Inutil, după aceste cuvin
te, finalul: „proiecte ’71“ la 
care ne gîndisem pentru a 
încheia interviul cu sporti
vul în casa căruia vitrina 
trofeelor reclamă în fiecare 
an extindere de spațiu.

d. g.

velul performanțelor, dar ca-
LA RESTAURANTUL PESCARUL

Ospătarul : — Sinteți suporterii Rapidului ? 
dau o masă lingă... clopot I

Desen de Al.

Perfect! Vă

CLENCIU

PUNCTE PE i
• Unii confundă noțiunile i 

joacă cu nervi, în loc să joa
ce cu nerv.

• Cartonașele galbene ți 
chiar roșii sînt destinate ju
cătorilor care fac greșeli în- 
tîmplător. Pentru cei nărăviți, 
ar trebui să se introducă al
tele : negre...

• Jucătorul care crede că 
„marcajul" înseamnă „ob
strucție", face o regretabilă 
eroare... semantică și de fair- 
play.

♦ -'‘'.-'R-C--.''.; Uz Uz Uz Uc Ut Uz U^sl^ UCJlt Ut Uz U,;. „Iz Uz Uz Uz Uz „Iz Uz Uz Uz Uz Uz Uz
o to to to to to 'i' to to to to to to to to to to to to to Z0 z,c z,s z,s z,c z,"z,* z,c■>,<-,<• z,s -,r

De mîine, ' reputa
ta noastră maestru 
internațională Ale
xandra Nicolau ia 
parte, în Olanda, la 
un turneu masculin 
de șah. Evenimentul 
este ' fără îndoială 
interesant, dar nu și 
inedit Prin, deceni
ul patru al secolu
lui nostru, regretata 
jucătoare cehoslova
că Vera Mencik 
(dispărută tragic, la 
Londra, în timpul 
unui bombardament 
german) îi înfrunta 
pe marii maeștri ai 
timpului, și chiar 
cîștiga în fața lor- 
Mieses, Tartakower, 
Bogoliubov. Richter 
au pierdut partide 
la campioana mon
dială feminină, iar 
Alehin a trebuit să 
facă mari eforturi 
ca s-o învingă la 
unul din tradiționa
lele turnee de la 
Hastings. în 1929, 
ia RamSget, Vera 
Mencik a ocupat lo
cul doi, la numai o 
jumătate de punct 
în urma iui Capa- 
blanca.

Mai aproape de 
anii noștri, Chaude 
de Silans a încer
cat și ea rigorile 
competițiilor mascu
line, ajungînd să 
joace la prima masă 
a echipei Franței.

In această calitate, 
ea l-a întilnit pe 
Bălanei, la Bucu
rești, pierzînd cu 
*/î—l'/s, după două 
partide foarte ani
mate.

Actuala campioa
nă a lumii. Nona 
Gaprindașvili. con
curează în mod cu
rent, și nu fără suc
ces, în turnee de 
bărbați fiind nu de 
mult pe punctul de 
a cîștiga campiona
tul G-ruziei.

Despre Alexan
dra Nicolau, antre
norul emerit Sergiu 
Samarian afirmă că 
ar avea un stil emi
namente băiețesc. 
Acum doi ani, la 
Beverwijk, ea a îm
părțit locul doi cu 
campionul Elveției, 
Bombarst.

Cine«^tie dacă în
tr-o zi șahul mon
dial nu va avea 
drept stăpîn o... re
gină. Parcă te poți 
pune cu ambițiile 
femeilor !

★

Problemelor de șaii 
li se aduce drept 
principala, acuzație 
faptul că ele ar a- 
ranja pe tablă po
ziții artificiale, în 
care avantajul uneia 
dintre părți (albul, 
de obicei) este atît 
de copleșitor îneît 
face ridicolă conti
nuarea jocului.

Sam Lord, regele 
incontestabil al șa
hului artistic, revol
tat de această afir
mație, spunea: 

„Superioritatea 
problemei constă în 
faptul că ea promo
vează O IDEE. A- 
ceasta lipsește, de 

obicei, jocului prac
tic. Intr-un concurs, 
rezultatul poate fi 
determinat de o 
greșeală, fn proble- 
mistică, poziția care 
conține o greșeală 
nu este admisă în 
concurs".

★,
Marele democrat 

și umanist american. 
Benjamin Frânklin 
(1706—1790), a fost 
un pasionat jucător

de șah. Tabla ți 
piesele l-au însoțit 
pretutindeni unde 
l-a purtat viața sa 
agitată: la Phila
delphia, Londra, Pa
ris. In 1779, Fran
klin scria un foar
te interesant eseu 
„Sensul moral al 
șahului". în care fă
cea o paralelă între 
viață și șah, afir- 
mînd că „acest joc 
îl înarmează pe om 
cu multe calități, în 
primul rind cu răb
dare și inteligență". 
Frahlain a învins 
pentru că a avut 
inteligență și răbda
re...

★

„Ca să cîștigi o 
partidă de șah este 
de ajuns să găsești 
o singură mutare 
bună", afirma fos
tul campion mondi
al Vasili Smîslov.

Samuel Reshewski, 
contabil de meserie, 
răspundea în. repli
că: „De acord. Dar

dacă 
face o 
mutare

mai simplu 
adversarul 
singură 
proastă"...

(vale)

Imaginați-vă pe un ecran un jocheu sub 
calul prăbușit în urma unei sărituri 
nereușite. Fața concentrată a unui să

ritor cu prăjina. O busculadă la o poartă 
de hochei. Un boxer knockautat pe dușu

meaua ringului... In fiecare din aceste ima
gini, vedem o uriașă emanație de viață, de 
forță fizică și sufletească. De dragul cui 
oamenii aceștia fac asemenea lucruri ? De 
dragul cui ei se lipsesc de bunăvoie de 
multe plăceri ale vieții ? Ce-i animă ? Cum 
le e răsplătit sacrificiul ?

Da, marele sport îl cere pe om in între
gime, fără rezerve. El cere autodăruire de 
la toți, de la absolut toți.

Dispare zimbetul de pe figura feței care 
a sărit în apă, brațele se îngreunează, ră
suflarea îi e tot mai întretăiată, dar ea 
înoată, înoată, înoată... fn numele cui ? tn 
numde victoriei. In numele Victoriei! Aici 
se ascunde marele paradox al sportului: 
consternând o uriașă energie, luptând pînă la 
ultima picătură de forță, te simți în acele 
clipe in culmea fericirii. Ești fericit că ai 
putut învinge-

Sportul este mare, pentru că el dă omu
lui bucuria zborului, îi permite să se verifi
ce pe el însuși, să se controleze în luptă, 
să-șl arate Cit de puternic este. Nu voi uita 
niciodată cursa lui Hubert Piarnakivi In 
meciul de atletism U.R.S.S.—S.U.A. de la 
Philadelphia. Temperatura, 30°C la umbră, 
umiditatea, 88 la sută. Iar Hubert dl nostru 
alerga proba de 10 000 m și știa că echipele 
sint la egalitate, „umăr la umăr". Cînd îmi 
amintesc această cursă, sufocantă și pentru 
noi cei din tribune, simt cum mi se accele
rează bătăile inimii, la fel ca atunci.. Fon- 
distul -știa că punctele sale sint hotărîtoare, 
că sini neprețuite pentru echipa noastră. 
El a dorit să învingă, să-și depășească ad
versarii.

L-am văzut pe Hubert ridicând picioare
le nefiresc de sus, parcă nu mai alerga ci

sărea tn mod straniu, apropilndu-se tta fi
niș și tn timpul ăsta îmi răsunau tn 
urechi cuvintele sale : „Eu cred că dacă 
alergi, fiecare cursă trebuie t-o alergi pinii 
la capăt. Orice cursă trebuie alergată pînă 
la capăt. De flecare dată, pînă la capăt 1“ 

Iată ce este sportul!
Cursa lui Piarnakivi de atunci, printr-o 

analogie cu arta, se poate spune că a fost 
o tragedie. Dar o tragedie optimistă. A fosi 
un adevărat imn închinat bărbăției ți for
ței sufletului omenesc.

Sportul șf lumea interioară a omului, 
sportul șl societatea, sportul și viața, iată 
doar citeva din nebănuitele legături care 
pot exista-

Ceea ce mi se pare deosebit de trist mie, 
atlet trecut de vîrsta de treizeci și trei de 
ani, este apropiata abandonare a sportului. 
Ai să devii antrenor — mă sfătuiesc plini 
de convingere foarte mulți. Dar voi reuși 
oare 2 Antrenorul e un bun pedagog, un 
educator. Iar eu, aproape douăzeci de ani 
in sport, m-am ocupat doar de mine însumi j 
iată cum poate deveni omul egocentrist. Dar. 
mai departe ce urmează ?

Răsfățatul centru atacant părăsește gazo
nul stadionului. Cum va trăi ? Cum va găsi 
un alt echivalent sportului? Omul acesta 
s-a obișnuit cu gloria, cu prețuirea nemăr
ginită a tribunelor. Și cit de greu poate el 
renunța la această aureolă de sportiv mare ' 
îmi amintesc emoționantele cuvinte ale lui 
Khecs Verkerk, jocheu de renume t „Eu ti 
socotesc mari pe acei sportivi care au în
țeles că gloria este o fericire fragilă și efe
meră. Și poate că nici nu e fericire. Gloria 
te încălzește, dar căldura eî e trecătoare... 
Gloria vine și trece. Va veni ziua cînd fie
care din noi va spune: — Adio! Fii feri
cită cu un- alt campion. Am fost alesul tău. 
Dar eu am știut întotdeauna că tu ești ne
statornică".

Traducere de Anatol GHERMANSCHI

T. GHINESCU. COMUNA BO- 
TENI. Vă publicăm catrenul a- 
dresat „unui fotbalist, oarecare".

Geaba tragi mereu pe sus, 
înspre spațiul sideral 
Toți astronauții — au spus 
Că in Lună nu-i... fotbal !

Păcat că n-ațl așteptat reîn
ceperea Campionatului. Ați fi 
avut, dc partea dv. și o sută 
de exemple Concrete !

NICOLAE MORAR, COMUNA 
EHIUSINCRAI. Aveți multe de 
făcut, inatnto de a vă gindi să 
ajungeți într-o echipă divizionară 
de fotbal. După ce ăm Văzut că 
scrieți „fodbal" șl „vîrstră", vă 
asigur că este „răspunsul cel 
mai competent" 1

T..IVIU SANDU. TIMIȘOARA. 
„Vă rog să-mi răspundeți la ur
mătoarea Întrebare : de unde și 
cind a fost transferat jucătorul 
de handbal PETRE GA’Itl. la 
Steaua 7“ petre clațu a trecut 
la... Steaua ? Habar n-aveam, 
slnteți sigur că l-au dat dez
legare ce, de la... revista „Fot

bal" ? Dacă. însă, vă referiți la 
fiul lui. Cristian Gațu. vă pot 
informa că înainte de a. veni 
la Steaua (in urmă cu 2—3 ani) 
a jucat la Universitatea Bucu
rești.

MIMAI DINU. FOCȘANI. Vic
toria este de partea, dv. : Dan 
cos „merge" pe 30. îi va împlini

spre sfîrșitul anului, mal precis, 
la 8 septembrie, a jucat de 27 
de ori în echipa națională.

RADU A. IONEL. OSTROV. 1) 
Cred că da 1 2) Nu pot fl sta
bilite Ierarhii între doi fotbaliști 
care au evoluat la mari, distanțe 
de timp, unii de alții. în. gene
ral. de altfel, asemenea „cla
samente” sint discutabile., Și-apoj, 
cum a.ș putea emite o judecată, 
din moment Ce nu l-am văzut 
jucînd nici pe Leonidas, nici pe 
Pete (dacă fac abstracție de te
levizor. peiflru acesta din urmă)?

IOAN GORNIC, PÎNCOTA. Faul
turile urîțesc jocul de fotbal. 
Este totuși, o mare diferență în
tre a faulta un adversar, atunci 
cînd nu-1 poți învinge prin mij
loace regulamentare, șl a-1 iovi 
intenționat, fără măcar să fi 
avut balonul, așa cum a făcut-o 
Dumitru, in meciul cu Farul. Nu 
vă Sfătuiesc să vă faceți avocat. 
Ați pierde toate procesele 1

Vă facem cunoștință 
cu slalomul nautic

Inspirat din slalomul prac
ticat pe pîrtiile înzăpezite, sla
lomul nautic primește actul de 
naștere in anul 1934. în Austria 
și Elveția, Frumusețea, specta
culozitatea și răspiiidirea din 
ce în ce mai mare a slalomului 
nautic, au determinat pe cei 
ce decid destinele sportului, in 
lumina Iul olimpică, să-l intro
ducă pentru prima dată în is
toria Jocurilor Olimpice. în pro
gramul Olimpiadei din 1972.

_ Din păcate, se pare ca spor
tivii români nu vor putea par
ticipa la această inaugurare, 
deși din anul 1969, cînd s-a a- 
flat „vestea”, s-au luat uriele 
măsuri, s-au organizat chiar 
concursuri, dar cumva, undeva, 
lucrurile s-au împotmolit.

La Jocurile Olimpice slalo

mul .nautic va pune în dispută 
nu mai puțin de 8 titluri, pen
tru care, la această primă e- 
diție. se vor întrece sportivi 
din cel puțin 2.1 de țări, prin
tre care. R.D.G.. R.F. a Ger
maniei, Franța și Cehoslova
cia.

La ultima ediție a campiona
telor mondiale 1989 (Bourg St. 
Maurice — Franța) au parti
cipat pentru prima dată spor
tivi din S.U.A. și Japonia, iar 
in 1971, ia cel de-al XII-lea 
campionat mondial, care se va 
desfășura la Merano (Italia) 
vor participa și sportivi din 
U.R.S.S. (unde s-a început sla
lomul din 1969 și. îti acest an) 
au avut Ioc campionate unio
nale).

Și acum citeva date tehnice 
care să ne lămurească și mal 
mult asupra slalomului nautic. 
Acest sport cuprinde probe ca
re demonstrează măiestria spor
tivilor în ambarcațiuni pe ape 
curgătoare, agitate și repezt.

Concurent ii stau la kalac pe 
scăunele iar la canoe pe ambii 
genunchi, avind șl un suport 
pentru poziția șezînd în ge
nunchi. La kaiac, sportivii vis- 
lesc cu padelă (puțin mal 
.scurtă și cu pale mai mici ca 
la probele clasice) și la canoe 
cu pagae. de asemenea, de di
mensiuni puțin mai mici.

Probele cuprinse în progra
mul campionatelor mondiale 
sint în numâr de 10.

Femei K 1
Bărbați K 1, C 1 ți C 2 
Mixt C 2
La Jocurile Olimpice au fost 

Introduse aceleași probe ca Ia 
campionatul mondial, mal puțin 
proba de canoe 2 mixt.

Parcursul unui slalom nautic 
nu vă avea maî mult de 800 
metri, măsurați in linie dreap
tă de la o poartă la alta, și 
va fi. marcat de minimum 15 
porți. dintre care două „porți 
înapoi" (se atacă cu pupa am
barcațiunii) pe o apâ care să 
curgă cel puțin cu 2 m/sec.

Se recomandă ca în afara 
porților (plasate corespunzător 
de un „expert în slalom") par
cursul să cuprindă cureliți, con
tra curanți, mici căderi, stînci, 
picioare de pod, baraje etc.

Un concurs se desfășoară in 
două manșe, fiind luată în 
considerație cea mal bună 
manșă.

Sperăm că, în viitor, prin or
ganizarea maî multor con
cursuri, slalomul nautic își va 
cîștiga dreptul la note (căci 
dorința există) șî îa noi.
prof. Corneliu BTRSANESCU

ARISTIDE MIRCEA) BUCU
REȘTI. Reușită, imaginea dv. _u- 
moristică Întitulată „Maraton" :

Neputincios I în fața celui > 
care / Plin de vigoare / II de
pășea 7 Pierdea teren / Și se pla
sa / Treptat / La mare / Depăr
tare / Dc pluton. / Abandonă I 
Și se-ndreptă / Spre casă / So
sind la timp 1 La... masă.

S. LUPU. TIMIȘOARA. „La jo
cul de rugby, în cazul cînd ba
lonul din acțiune, este trimis cu 
piciorul între cele două bare 
de sub bara transversală a por
ții, ce se întîmplă ?“. Dacă min
gea este culeasă șl ,-,culcată" de 
un jucător al echipei in apărare, 
nu Se întîmplă nimic, jocul re- 
luîndu-ss printr-o lovitură de la 
22 metri. Dacă, însă, un jucător 
ai echipei în atac este mal iute 
de picior Șl de mînă, și r,culcă" 
el balonul, este ÎNCERCARE in 
toată regula.

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
„In ziarul „Sportul" din 14 ianua
rie", Ia rubrica „Caleidoscop", a 
apărat informația prin care se

face cunoscut cil atleta ('hi 
Cheng, recordmană mondială pe 
10,3 șj 20o de metri, s-a căsătorit 
cu antrenorul ei» care este cu 
33 DE ANI mai în vîrstă. Legat 
de aceasta, am făcut următorul 
catren :

Specialistă fiind îu ,.sutc“, 
Fata sigur că și-a zis : 
Dacă fug atît dc iute. 
Ii „ajung", în mod precis !“

GHEORGHE TRUȚA, BUCH- 
REȘTI. Wolfgang Overath. se 
pare, cel mai popular fotbalist 
vesfc-german la ora actuală, este 
legitimat la F. C. K61n. Nu este 
necesară o adresă mai amănunți
tă, pentru a-i scrie. îi jigniți pe 
poștașii din Koln, cu siguranță 
admiratori al fotbalului și ai lui 
Overath.

Ilustrații : N. CLAUDIU

DIN BALANȚA

ANULUI ’70
• N-a surprins pe nimeni 

faptul că jucătorul de tenis 
Ilie Năstase a fost procla
mat cel mai,bun sportiv ro
mân al anului 1970. Era nor
mal. Trăim doar în epoca... 
rachetelor.

• Devenind cel mai bun 
fotbalist al anului. Cornel 
Dinu a stabilit două perfor
manțe :

1. Este primul fundaș care 
intră în posesia trofeului.

2. Este primul „procuror" 
care a luptat în favoarea 
...apărării.

• Trecînd în revistă per
formanțele de valoare mon
dială obținute de Bufanu, 
Manoliu, Viscopoleanu, Po
pescu, Silai, putem spune că 
atleții noștri (cn foarte pu
ține excepții) trăiesc în... ma
triarhat.

Eugen POPIȚA

TIR
Privește ochiul încordat în depărtare 
Și brațul se ridic-ascultător,
Pe'față nici un mușchi nu mai tresare
Iar indexu-i sudat pe trăgător.

Semnrl sonor și liniștea e spartă 
în depărtare ținte negre-au apărut. 
Vuind spre ele gloanțele se-ndreaptă, 
Mușcînd cartonul, penatrabil scut.

Horia ALEXANBRESCU



Mr. «44 (65785 Pag. 5 3-u

LAUREATII ANULUI SPORTIV
FIȘA

Născută la 30 ianuarie 1939 tn comuna Plugova- 
Mehadia județul Caraf-Severin.
înălțimea : 1.65 m, greutatea : 54 kg. 
Membră a clubului Progresul București 
Inspector principal la Banca de Investiții 
A început să joace tenis de masă în 1950. 
A fost descoperită în 1952, la Băile Herculane, 
antrenorul de tenis, Gheorghe Cobzuc, 
Antrenor actual r prof. Nicolae Angelescu

de

PALMARES
1952 :
1953 t

1954 :
1956:

CONCLUZII NEFAVORABILE DUPĂ TURNEUL
FEMININ DE LA BUCUREȘTI

• Instabilitatea valorică

faulturi Intr-un

și „U"

singur
și jocul dur—principalele carențe • 107

meci! • Duelul dintre „U“ București

Timișoara va fi rezolvat la Cluj..,

în plus, pe parcursul ac
tivității sale, Mariâ Alexan
dru a cucerit nenumărate ti
tluri balcanice și de cam
pioană internațională a An
gliei, Cehoslovaciei, Ungariei, 
R.D. Germane. R.F. a Ger
maniei, Iugoslaviei, Suediei, 
Austriei și a altor țări. A 
cîștăgat 24 de titluri națio
nale (de senioare), a fost 
componentă de baza a for
mațiilor bucureștene Voința 
Iți Progresul — învingătoare 
llri Cupa campionilor euro
peni .

Ce s-ar mai putea adăuga 
la o atît de Voluminoasă car
te de vizită ? Și totuși...

în cele aproape două de
cenii de cînd numele Măriei, 
Alexandru (Golopența) figu
rează pe tabelele competiții
lor interne și internaționale, 
cu rare excepții, fiecare an 
a înscris un pas hotărît și 
evident în ascensiunea aces
tei admirabile jucătoare pe 
scara valorilor autohtone,

continentale si mondiale. N-a 
fost vorba de un meteor stins 
brusc pe o treiectorie fume- 
gîndă. Calităților ei native, 
talentului (Maria Alexandru 
a manifestat cu ani în ur
mă însușiri deosebite și la 
alte discipline; ciclism și... 
fotbal), actuala campioană a 
României le-a adăugat un 
volum imens de muncă și 
o viață ordonată. Acesta este 
de altfel și secretul longe
vității sale, puțin obișnuită, 
ca mare performeră,

Prin strădanii neobosite de 
zi cu zi, ani și ani, Maria a 
urcat treaptă cu treaptă spre 
piscurile măiestriei. Pentru 
a ajunge la vîrful piramidei, 
redutabila jucătoare a stră
bătut întreaga ierarhie. Cam
pioană de junioare a țării, 
ea se impune în același timp 
cu autoritate și în fața tu
turor adversarelor continen
tale de aceeași virată, rele- 
vîndu-se și în concernul ju
cătoarelor consacrate. Iar o

debutează tn competițiile oficiale.
debutează în cea de a XX-a ediție a „mondia
lelor" de la București.
primul titlu de campioană de junioare a țării, 
campioană de junioare a Europei (Opatija-ÎU- 
goslavia).

1957 : se califică în semifinalele de dublu femei (se
nioare) ale „mondialelor" de la Stockholm.

1953 : cîștigă titlurile tuturor probelor (4) în care a 
luat startul la campionatele europene de juni
ori (Falkenberg — Suedia).

1960 : dublă campioană continentală de senioare (du
blu femei și dublu mixt) — Zagreb (Iugoslavia).
I se decerne titlul de maestră a sportului. 

1961: campioană mondială la dublu femei (Pekin — 
R. P. Chineză).
Primește titlul de maestră emerită a sportului 
și este decorată cu Ordinul Muncii clasa a II-a. - 
primul titlu de campioană națională la simplu 
senioare.
finalistă a campionatelor mondiale (simplu fe
mei) — Praga (Cehoslovacia).
locul I în clasamentul celor mai bunt jucă
toare de pe continent.
campioană a Europei (simplu femei) — Londra 
(Anglia).

1969 : medalie de argint (dublu femei) și de bronz 
(simplu femei) la mondialele de la Milnchen 
(R. F. a Germaniei).

1970: locul HI la europenele de la Moscova (U.R.S.S,) 
— primăvară — și locul secund în ultimul cla
sament mondial.

1962 :

1963:

1964 :

1966 :

I

dată cu trecerea la majorat, 
Maria Alexandru, purtînd 
sceptrul celei mai bune, ju
cătoare românce, se 
cu prestanță în elita 
lui de masă mondial, 
pe că n-a existat 
important internațional, 
țară sau peste hotare, de la 
Londra la Pekin, de la Bel
grad pînă pe coastele Scan- 
dinaviei, unde strălucita 
noastră reprezentantă să nu 
se fi afat pe podiumul pre- 
mianților.

afirmă 
tenisu- 
Aproa- 

concurs 
în

Jucătoare completă, extrem 
de dîrză, îmbinînd cu o ma
re virtuozitate loviturile de 
atac cu cele de apărare, Ma
ria Alexandru a demonstrat 
pretutindeni înalta sa clasă..

Zecilor de trofee și titluri 
prestigioase cucerite în în
delungata carieră de pînă 
acum a Măriei Alexandru, se 
cuvine a li se mai alătura 
încă unul, acela de remarca
bilă ambasadoare a Români
ei pe tărîmul sportului.
Constantin COMARNISCHI

I

5 minute cu Spiridon NiculescuÎNTR-0 ZI DE ANTRENAMENT LA POLITEHNICA IAȘI
(Urmare din pag. 1)

Specifică în antrenamentul 
Ieșenilor este și îmbinarea 
foarte dozată a pregătirii fi
zice cu pregătirea specifică 
în regim de rezistență spori
tă.

Marți și joi, pe terenul se
cund din dealul Copoului, 
echipa întîi a jucat meciuri 
de o uimitoare seriozitate îm
potriva lotului de tineret. An
trenorul a urmărit, în special, 
ritmicitatea acțiunilor, circu
lația balonului și elasticita
tea liniilor în variația înain- 
te-înapoi. Toate procedeele au 
fost îngreunate, firește, de 
stratul de zăpadă înghețată 
de pe teren, care producea 
devieri inevitabile de balon. 
Cu toate acestea, cu rare ex
cepții, lotul a manifestat o 
neașteptată și timpurie pof
tă de joc și capacitate fizică.

Lotul pe care mizează Poli
tehnica Iași este format din 
Cizic — Iordache, Costaș 
(portari), Romilă, lanul, Stoi-

cescu, Pali, Gavrilă, Hancea- 
ruc (fundași), Goleac, Mărdă- 
rescu II, Marica, Simionaș 
(mijlocași), Incze IV, Cuper- 
man, Lupulescu, Moldoveanu, 
Dănilă (înaintași). Dintre a- 
ceștia, în jocul de joi s-au 
remarcat lanul, Stoicescu și 
Lupulescu.

Elemente de bună 
tivă se arată a fi 
Gostaș și mijlocașul 
Mircea Mărdărescu. 
rile echipei continuă în ace
lași fel, cu un surplus na
tural de calitate analitică în 
construcțiile tactice, pînă la 
plecarea în turneul din 
Ghana, care va avea loc la 
8 februarie. Pînă în prezent, 
colectivul de antrenori 
Vintilă Mărdărescu, Emil 
vasilichioaie, Ion Marica 
și medicul Tiberiu Vlad 
manifestă îngrijorări: nici o 
indisponibilitate, nici un act 
de indisciplină. Jucătorii 
cheie antrenamentul în 
dul cel mai firesc, bind 
cu lapte fierbinte.

perspec- 
portnrul 
ofensiv 

Pregăti-

A-

nu

în- 
mo- 
căni

CE SE ÎNTÎMPLĂ LA
Pentru o echipă cu tradiție, cu 

fin frumos palmares în fotbalul 
nostru (in 1951 a fost finalistă 
a „Cupei României") o asemenea 
Întrebare ar putea părea nepo
trivită. Șl totuși, ea se impune. 
De ce?

în timp ce majoritatea echipelor 
noastre, chiar și cele de divizia 
C. și-au început pregătirile pen
tru noul sezon (încă din primele 
Zile ale anului au fost efectuate 
controalele medicale, s-au des
fășurat primele antrenamente 
ew.), la Gaz metan Mediaș re
luarea activității se tărăgănează.

La 5 ianuarie fusese stabilită 
prima ședință de începerea pre-

PROMOVĂRI DE JUNIORI 
LA PROGRESUL BRĂILA
Jucătorii de la Progresul Brăi

la, din campionatul diviziei B — 
seria I. au făcut primul antre
nament din acest an. în ziua de 
9 ianuarie. Antrenorul Virgil 
Blujdea a prevăzut ca pregătirile 
să se desfășoare in localitate pină 
la 25 Ianuarie, apoi vor continua 
ia Slănic Moldova, timp de două 
săptăminl.

Lotul 'a fost completat cu Chtțu, 
de la Șoimii Buzău, și Laurențiu, 
lug» Oană și Stcluș — din pro
pria echipă de juniori. încă nu 
* răspuns „prezent- jucătorul Ur- 
meș, plecat de cîtva timp la Pe
troșani, fără avizul secției de 
fotbal.

în ședința de analiză a activită
ții din turul campionatului, ju
cătorii și-au manifestat dorința 
ca în partea a doua a întrecerii 
să evolueze la nivel eît mai nun 
și să atace ■ poziția de lider in 
clasamentul seriei I.

GAZ METAN MEDIAȘ?
gătirilor în vederea returului, care 
se anunță destul de greu pentru 
echipa medieșeană. Jn ziua 
respectivă, jucătorii, de atîtea ori 
criticați pentru lipsă de punctua
litate la antrenamente, au 
prezenți in corpore. Toți i 
gata de... start. Numai că 
trenorul secund. Carol Sabo, 
fost... lămurit de către secția 
de fotbal să amine prima întâlni
re pentru ziua de 12 ianuarie. 
Dar, lată că jucătorii — din pro
prie inițiativă — s-au prezentat 
la pregătiri pe... terenurile de 
handbal și baschet ale Școlii 
generale nr. 5. Neexistînd nici 
un program de antrenament și 
nici un coordonator, jucătorii 
s-au răzbunat pe... minge și pe 
pereții blocurilor vecine, în care 
au șutat cu o sete supărătoare 
(pentru locatari). Deranjați și 
spsriațl de perspectiva unor gea
muri sparte in toiul Iernii, ve
cinii au făcut reclamațil. Aveau 
șl dreptate.

Aflăm, de asemenea, că echipa 
nu mai are antrenor principal, 
adică este lipsită tocmai de cel 
care ar trebui să răspundă de 
pregătirea jucătorilor. Aceasta 
fiind starea de lucruri. Se pune 
întrebarea : ce are de gind con
ducerea asociației în privința c- 
chipej sale de fotbal ? Vrea, 
cumva, s-o vadă in afara di
viziei 3 " Cu asemenea pregă
tiri, nu e imposibil.

(După o corespondență de 
la Z. RlȘNOVEANU)

(Urmare din pag. 1)

~ Atletism -

Start in sezonul 
competițiilor de sală

Sezonul bucureștean al 
competițiilor pe teren acope
rit a fost inaugurat ieri în 
sala de la „23 August" o da
tă cu etapa municipală a 
campionatelor republicane de 
altetism pentru juniori.

Participarea a întrecut cu 
mult așteptările (motiv pen
tru care programul a fost 
prelungit) și deși este vorba 
chiar de primul start, cîteva 
rezultate se impun atenției: 
JUNIORI II: 60 m : C. Pas- 
cu (C.Ș.A.) 7,0 ; lungime : D. 
Enaehe (Viitorul) 6,46 m ; 
înălțime ■ Cr. Ene 1,80 m; 
JUNIOARE II: lungime : Da
niela Popescu 5,25 m; JU
NIOARE III : înălțime: Mi- 
haela Stoica 1,35 m.

Concursul continuă azi, de 
U ora..8,3^^'

Bucureștean fiind, a cunos
cut, totuși, mierea și fierea 
primei divizii la clubul piteș- 
tean. Cum Dinamo București a 
cam fost întotdeauna în cău
tare de portari gata lansați, a 
crezut că Niculescu este omul 
potrivit in locul lui Datcu. Ti- 
nărul goal-keeper,. însă, dezră- 

fdăcinatp nra avut tăria să re- 
‘ziste concurentei în care pleca 
din start ca outsider. Așa in
cit, după o perioadă tranzito
rie în șos. Ștefan cel Mare, 
timp în care oscilațiile da 
mă au atins cote maxime, 
culaseu s-a reîntors acum 
ani la F.C. Argeș.

Și iată-1 acum căpitan

for- 
Ni- 
trei

Și iată-1 acum căpitan de 
echipă,, membru în consiliul de 
conducere al clubului.

— De ce m-au pus căpitan 
de echipă 7 — repetă Niculescu 
mirat întrebarea noastră, de 
parcă singur nu și-ar fi pus-o 
niciodată. Știu eu... Poate pen
tru că sînt dintre cel mai virst- 
ntci jucători — 28 de ani, sau 
poate pentru că antrenorul 
Teașcă — cel care după ce 
■m-a suspendat din activitate 
mi-a încredințat această răs
pundere — a vrut astfel să mă 
oblige să mă gindesc mai mult 
la destinele echipei, la propria 
inconstantă.

— Și rezultatul ?

— In ceea ce mă privește, 
în ultimele sezoane am prins 
o formă bună, obținînd în tur 
chiar notări maxime,. Cit despre 
echipă, cînd nu prea mergeau 
treburile, am discutat cu unul, 
cu altul. Cred, că au început 
să mă înțeleagă abia atunci 
cînd, de fapt, am ajuns să 
avem o pregătire omogenă, 
bună. Axfică înspre finalul pri
mei părți a campionatului.

— Ai lucrat I* dub sau 
loturi reprezentative cu majo
ritatea antrenorilor de primă 
divizie. Din. această confrunta
re al desprins vreo concluzie e- 
sențială pentru cariera ta de 
jucător ?

— Cînt un fotbalist încearcă 
să influențeze antrenorul pen
tru a crea un sistem comod de 
antrenament, își fură singur 
căciula. Am verificat această 
realitate li recent, la echipa 
noastră, cînd am intrat în ac
tualul campionat nepregătiți, 
dar nimeni dintre <not n-a spus 
vreo vorbă la momentul opor
tun. pentru că ne-a convenit 
un efort minăm. Rezultatul ? 
Locul 12...

Marți, miercuri și Joi, 
Floreasca din Capitală a 
duit cel de al doilea turneu 
din cadrul turului secund al 
campionatului diviziei A. 
După două,luni de la primul 
turneu, disputat la începutul 
lui noiembrie 1970 la Timi
șoara, am revăzut Ia lucru 
cele 10 divizionare feminine.

Concluziile după consuma
rea celor 15 partide nu sînt 
tocmai favorabile handbalis
telor noastre. Este adevărat, 
a crescut puterea de luptă a 
majorității formațiilor și s-a 
produs un oarecare echilibru 
între cele 10 echipe (Univer
sitatea Timișoara a întrecut 
in extremis Voința Odorhei, 
Textila Buhuși a învins Con
fecția, I.E.F.S. a încheiat la 
egalitate partida sa cu Rul
mentul Brașov etc.), dar ni
velarea valorilor nu s-a făcut 
la punctul înalt al măiestriei, 
ci jos Ia baza sa.

Calitatea generală a jocu
rilor de la București a fost 
sub aceea de la Timișoara. 
Acest lucru ne face să cre
dem că „vacanța" dintre ceie 
două turnee n-a fost bine fo
losită, că atît activitatea de 
instruire cit și cea eompeti- 
țională n-au fost la nivelul 
exigențelor. La București au 
făcut o impresie favorabilii 
doar Voința Odorhei, Rul
mentul Brașov, Mureșul Tg. 
Mureș și Textila Buhuși, dar 
și acestea numai în unele 
meciuri. In rest, instabilitate 
valorică, căderi de la o întîl- 
nire la alta și chiar în cursul 
aceleiași partide, greșeli peste 
greșeli și un număr nepermis 
de mare de faulturi. In me
ciul dintre Universitatea 
București și I.E.F.S. s-au co
mis 107 faulturi, dintre care 
65 de către I.E.F.S. și 42 de 
către „U“ ! Este de imaginat 
că o întîlnire întreruptă de 
107 ori pentru obstrucții, nu 
poate oferi un joc 
te, un spectacol 
pentru cei prezenți
ne.

Este de neînțeles 
pe ca Universitatea București 
și Universitatea Timișoara, 
singurele forțe ale handbalu
lui feminin din țara noastră, 
formații care au în compo-

sala 
găz-

de calita- 
agreabil 

în tribu-

cum echi-

nență jucătoare de certă va
loare, care cunosc din punct 
de vedere tehnic și tactic 
aproape toate „secretele" a- 
cestui sport, pot manifesta 
atîta inconstanță și cum nu 
pot rezolva probleme simple 
în fața unor formații modes
te. De asemenea, este incre
dibilă căderea totală a Con
fecției, echipă care anul tre
cut aspira la titlu și care în 
acest an candidează cu seri
oase șanse ia... retrogradare. 
Chiar dacă între un sezon și 
altul a pierdut două 
toare (Costandache face 
parte din formația 
I.E.F.S., Nedelcu a ple
cat la Cluj). Confecția 
a păstrat a’-te handba
liste talentate și este 
exclusă posibilitatea ca 
ele se fi uitat, într-o 
perioadă de timp aMt 
de scurtă, ceea ce învă
țaseră de la dascălul 
lor, prof._Valeriu Go- 
gâltan.
că în 
petrec 
tură, că este imperios nece
sară o 
pentru 
stări de

O altă 
categoria 
este aceea că unii antrenori 
nu cunosc încă regulamentul. 
Altfel cum poate fi interpre
tat faptul că Irina Climovschi 
(portarul echipei I.E.F.S.) a 
jucat în meciul cu Universi
tatea București în tricou 
(la fel cu adversarele), 
cu Rulmentul Brașov în 
cou galben, exact ca 
brașovencelor, că la 
structorul Timișoara a 
introdusă în poartă o 
toare de cîmp fără avizul ar
bitrului ?...

Nici arbitrajele n-au fost 
la înălțime. Cavalerii fluie
rului au greșit mai des decît 
este admisibil și majoritatea 
dintre ei au permis jocul dur, 
obstructionist. Unele partide 
au fost chiar mai dure (mai... 
bărbătești) decît cele de la 
băieți și aceasta nu este, de-

jucă-

evident 
echipei

Este 
sînul 

lucruri de altă

sigur, 
lului. 
privește maniera de arbitraj 
(stoparea jocului dur) ar 
trebui să întreprindă ceva și 
federația de specialitate. Ori
cum, așteptăm cu interes ma
terialele promise de eoni, 
univ. loan Kunst-Ghermă- 
nescu pentru elucidarea prin
cipalelor probleme de arbi
traj, sperînd că le vom pu
tea publica cît de curfnd.

Clasamentul n-a 
modificări tn partea

în avantajul handba- 
Poate că în ceea ce

CLASAMENT

(6)

1. Uhiv. Buc. (1)
2. Univ. Tim. (2)
3. I.E.F.S. (3)
4. Voința Odorhei
5. Textila Buhuși (4)
6. Rulm. Brașov (7)
7. Confecția (5)
8. Constr. Tim. (8)
9. Mureșul Tg. M. (10)

10. C.S.M. Sibiu (9)

se 
na-

hotărîtă 
actualei

intervenție 
curmarea 
fapt, 
constatare — tot din 
celor neplăcute —

alb 
iar 
tri
al...

Con- 
fost 

jucă-

suferii 
sa su-

227-154 2515 12 1 2
15 12 1 2 190-134 23

10 3 2 178-132
5 2 7 163-164
7 0 8 175-181
6 2 7 190-204
5 2 8 187-209

5 0 10 135-160
4 011121-162
2 112 120-186

15
15
15
15
15

15
15
15

23
14
14
14
12
10

S
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perioară. Universitatea Bucu
rești a rămas în frunte, 
la egalitate de puncte 
Universitatea Timișoara 
partajate de golaveraj) 
cauza „remizei" cu I.E.F.S. 
Timișorenceie au fost singu
rele dintre fruntașe care ah 
cucerit toate cele 6 puncte, 
urmate de „U“ București — 
5 și I.E.F.S. — 4. Voința O- 
dorhei a urcat două locuri, 
Rulmentul și Mureșul cile 
unul. Au retrogradat în clasa
ment Textila Buhuși (de la 
4 la 5), Confecția (de la 
7) și C.S.M. Sibiu (de la 
10). Ultimul turneu de 
al echipelor feminine va 
loc ia Cluj între 24 și 26 ia
nuarie și el programează 
meciul hotărîtor t Universita
tea Timișoara — Universita
tea București. Această întîl
nire va decide, în bună mă
sură, care va fi campioana 
țării. Următoarele considera
ții, deci, după această parti
dă ce se anunță a fi derby-ul 
campionatului...

dar 
cu 

(de- 
din

5 la
9 la 
sală 

avea

Hristache NAUM

CAMPIONATUL REPUBLICAN SE REIA MIINE IN CAPITALA

Paul SLAVESCU

— Se spune că ești tui portar 
care poate să cîștige singur un 
meci, dar să-1 și piardă. Consi
deri reală afirmația?

— Era reală! In ultimii doi 
ani, însă, mi-am schimbat opi
niile despre pregătire, despre 
fotbal in general, și rezultatele 
sînt altele. O fi si experiența 
la mijloc....

— în ciuda formei remarca
bile pe care ai avut-o în cam
pionat, pare-se că nu figurezi 
în vreun 
consideri :

— Nu 
drept un 
Răducanu, 
Adamache 
prezintă — la ora asta — ga
ranții mai mari. De altfel, nu 
ducem lipsă de portari, valo
roși. Aceasta nu înseamnă, bi
neînțeles, că nu doresc ca în 
acest an să îmbrac tricoul na
tional. Aceasta depinde. însă, 
și de... linia de fundași a 
echipei mele de club. înainte, 
coechipierii -nu prea îmi accep
tau iftdicațiile în timpul jo
cului, dar acum colaborarea se 
află pe un drum bun. Este, 
deci, o șansă în plus pentru 
mine. Dar și pentru ei...

lot reprezentativ. Te 
nedreptățit ?
vreau să mă htați 
fariseu, dar cred că 

Consta nit ne seu și
: sînt jucători care

CU MECIURILE TURULUI AL ill-lea
I

Kalamar are controlul pucului, să-l pri-

18,30. Steaua

iar tînărul său coechipier. Herghelegiu, 
mească

multe sâptămini
timp in care

După mai 
de întrerupere, 
toți hocheiștii fruntași, la ni
velul echipelor reprezentative 

•sau al celor de club, și-au con
tinuat activitatea, campionatul 
republican de hochei se reia 
luni cu întrecerile din cadrul 
turului al Ill-lea. Partidele se 
vor desfășura pe patinoarul din 
parcul .213 August", după urmă
torul program : luni : ora 16, 
Avintul M. Ciuc — Avîntul

Gheorghienî. ora 18,30. Steaua
— I.P.G.G. ; marț* : ora 16, 
I.P.G.G. — Avîntul Gheor
ghieni, ora 13,30. Avîntul M. 
Ciuc — Dinamo : miercuri : ora 
16. Avintul Gheorghieni — 

Steaua, ora 13.30. I.P.G.G. — 
Dinamo ; joi : ora 16. Dinamo
— Avîntul Gheorghieni, ora 
18.30. Steaua *— Avîntul M. 
Ciuc ; vineri — zi de pauză 
pentru toate echipele ; simbă- 
tă : ora 16. Avintul M. Ciuc —

f

cursul lor normal spre echi
librul stabil. în plus, obo
seala musculară și recidiva 
la somn — stare la care se 
ajunge din cauza limitei de 
timp — pot conduce, trist, 
la unul din abandonuri: fie 
școala, fie performanța, spul- 
berînd, astfel, atîtea speranțe 
și atîta muncă investită.

— Simpozionul nu s-a 
oprit doar la performan
ță, el vizînd sportul în 
ansamblu la aceste vîrste. 
Din ce unghiuri ați privit, 
deci, relația sport-copil, 
sport-adolescent ?

— Pornim de la caracterul 
ei intim, de la. „simbioza" 
ce trebuie să existe între a- 
ceste două noțiuni: organism 
tînăr-mișcare. De dtfel, nu 
cred că mai există astăzi 
cineva care să disocieze. în 
teorie, cei doi termeni, care 
să se mai poată îndoi de ne
cesitatea exercițiului fizic în 
îmbunătățirea activității func
ționale a organismului — 
activizarea circulației, spă
larea creierului —, în for
tificarea și înfrumusețarea 
formelor. Trist este, insă, că 

practică^ Tiptura se

face totuși; că în spatele ți
nui fetiș de vorbe, copiii și 
tinerii sînt ținuți departe de 
esența sportului, de binefa
cerile lui.

Greșeala cred că rezidă, 
în principal, in faptul că.

și care urmăreau să scoată 
la aer curat și la mișcare, 
locuitorii orașului, dar și an
grenarea țăranilor din îm
prejurimi la serbări cimpe- 

* nești, unind astfel mișcarea 
cu natura.

— Pornesc prin a face o 
apreciere cu caracter social t 
numeroșii stimuli generați de 
trepidanta societate de astăzi 
au determinat o mutație în 
vîrste, în sensul că puberta
tea și adolescența se insta-

Tineretul nu trebuie lăsat pradă
„bolii secolului": sedentarismul
umblînd după forme din ce 
în ce mai „savante" de orga
nizare a sportului de masă 
sînt ignorate formele cele 
mai utile și mai la îndemâna 
oricui: mișcarea în natură, 
turismul — spre exemplu. 
Acesta făcut, bineînțeles, cu 
piciorul și cu rucsacul în 
spate, nu cu autoturismul.

Spunînd aceasta, îmi re
amintesc de acele asociații : 
„Prietenii muntelui". „Șoimii" 
ce funcționau la Cluj sub 
îndrumarea savanțtlor luliu 
Hațieganu și Emil Eacoviți

Iată niște deziderate pe 
care vrem să le reactualizăm 
și din împlinirea cărora 
vrem să facem acum una 
din misiunile acestui cabinet 
metoâico-științific din Clui

— Se susține — și s-a 
dovedit și cifric — că 
astăzi, tineretul este mult 
mai puțin. înclinat spre 
activitățile de mișcare fi
zică și se anticipează că 
atașarea lui la sport se va 
face din ce în ce mai 
greoi. Ce rezolvare vedeți 
unei astfel de problem» ?

lează, acum, mult mai repe
de. Asta nu înseamnă că și 
maturizarea ce trebuie să in
tervină la sfîrșitul adolescen 
tei — cînd subiectul devine 
adult — se realizează pe de
plin, determinând astfel une
le acte (căsătorii pripite, în
cercări eșuate de atacare a 
profesiei etc.) pe care tine
rii înșiși le regretă mai tîr- 
ziu. Dacă in perioada acestei 
pubertăți și adolescențe rapi
de îi vom „scuti" și de sport, 
— care-i fortifică, te măreș
te stabilitatea fizică ■ ț psi-

hică — echilibrul lor va fi 
și mai mult șubrezit iar noi 
și mai tare blamați, tn plus, 
avem datoria să le umplem 
cît mai util timpul sustră- 
gîndu-i, astfel, numeroaselor 
influențe și tentații nocive ce 
apar la Orice pas.

Și, în al treilea — sau, 
poate, în primul rînd — tre
buie să-i smulgem bolii seco
lului : sedentarismului 
mai plastic spus, tenii 
mișcare ce ține mușchiul 
sîngele intr-o stare latentă, 
fapt ce se va răzbuna mai 
tîrziu în nedorite nevroze, o- 
bezități și scleroze.

Trebuie, deci, declanșată o 
vastă acțiune de a''.'agere a 
tineretului mic — și nu mi
mai a lui — spre arenele 
sportive, acțiune în care noi, 
oameni de știință și condu
cători ai unor unități în ca
re se pregătesc tinerii, tre
buie să avem primul cuvint.

*

IP.G.G.. 
Dinamo.

După cum se vede, din acest 
program, ca și la turul II. lip
sește formația studenților clu
jeni de la Agronomia, cei mai 
multi dintre jucători fiind re
ținuți la Cluj de sesiunea de 
examene. Totuși, în pauza din-' 
tre turul II și III al competi
ției. Agronomia a susținut par
tidele sale cu Dinamo (4—10 și 
3—7) și Avîntul Gheorghieni 

Celelalte me- 
____ I.P.G.G. și 
Ciuc vor fi repro-

(5—-3 și 8—3). 
ciuri. cu Steaua. 
Avîntul M. 
gramate.

înaintea

sau, 
de 
și

Iată cîteva gînduri, idei și 
propuneri care trebuie să 
depășească cadrul abstract 
al unui simpozion și să-și 
găseascS materializarea prac
tică.

... reluării disputelor, 
clasamentul cajnpionatului 
prezintă astfel :

3. Steaua 9 9 0 0 77-
2. Dinamo 11 9 0 2 93-i
3. I.P.G.G. 9 3 2 4 35-
4. Avîntul M.C. 9 3 2 4 43-1
5. Agronomia
6. Avîntul

Gheorghieni

Faptul că ... _  _____
întrecerilor turului II de la 
Galați toate echipele participan
te la campionat au avut posi
bilitatea să patineze și să evo
lueze în tot felul de partide de 
verificare. într-un cuvint să-și 
continue în mod susținut acti
vitatea pe gheață, constituie, 
fără discuție, un atu în plus la 
desăvîrșirea pregătirii fizice ge
nerale și specifioe, motiv pen
tru care așteptăm partidele a- 
cestui tur cu convingerea că 
vom asista la jocuri mai bune 
decit cele Pri edente. Aștep
tăm. de asemenea, cu înterec, 
saltul de valoare pe care ho- 
cheiștii din noua generație rint 
capabili să-l demonstreze ală
turi de mai virstniciî lor co
echipieri.

de

se

18
18

8
8
8

11 0 0 11 26-U4 0

la încheierea
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BIATLONIȘTII ROMÂNI PE LOCUL 3 
ÎN „CUPA PRIETENIEI"

m)> echi pajul României,(1506Pe pirtia olimpică de 
„zboară" spre victorie

(Urmare din pag.

stabilit timpi valoroși; de a- 
semenea la cronometrajul in
termediar la 1 000 m, avanta
jul fiind păstrat de pilot pînă 
în sosire. Stînd de vorbă cu 
membrii echipajului, la două 
minute după sosire, aceștia
ne-au mărturisit că pilotul 
n-a coborît pe urmele clasi
ce, lăsate 
gheață, ci 
taluzurile 
vreme în 
turi“ cum 
băieții.

Să nu credeți că adversarii 
au înclinat ușor și repede 
steagul. Ar fi o mare greșea
lă. Zimmerer, de pildă, a 
coborît în manșa a treia cn 
1 :04,77, iar în cea de a 
4-a cu 1:04,44, timp care pînă 
da coborârea românilor con
stituia recordul manșei și cel 
absolut al concursului. Floth, 
care conducea după primele 
două manșe, și chiar în cea 
de a ’treia, a înregistrat un 
timp, foarte bun, a trebuit

de predecesori pe 
folosind viteza și 
s-a înscris mai de- 
viraje pe „scurtă- 
caracterizau plastic

să se mulțumească cu locul 
3, recunoscînd — sportiv — 
o superioritate pentru care 
n-a găsit

Victoria 
strălucită 
mandare 
campionatele mondiale 
și 4 persoane, care 
săptămina viitoare la 
nia (Italia). Lupta va 
mai grea, angajînd deopotri
vă dorința de revanșă a vest- 
germanilor și mîndria de 
gazde a echipajelor italiene. 
Reprezentanții noștri sînt op
timiști și vă asigură pe aceas
tă cale că nu vor precupeți 
nici un efort spre a se com
porta la același nivel și la 
campionatele mondiale. Deo
camdată, prima victorie eu
ropeană a anului în campio
natul de bob pe 1971 echipa
jul român o închină marii 
sărbători a Semicentenarului 
partidului.

Rezultate tehnice :
1. ROMANIA (Panțuru. 

Zangor, Pascu, Focșeneanu) 
4:19,07, 2. R.F. a Germaniei I

antidotul, 
românilor 

reprezintă 
deosebită

atît de 
o reco- 

pentru 
de 2 
încep 

Cervi- 
fi și

condus de Ion Panțuru,
Telefoto : A.P.-AGERPRES

(Zimmerer, Steinbauer, Geis- 
zeiter, Utzscheider) 4:19,39,
3. K.F. a Germaniei II (Floth, 
Ertl, Tholke, Bader) 4:20,26,
4. Elveția II (Miller, Leutene- 
ger, Hildebrand și Camischel) 
4:21,00, 5. Franța I (Parissot, 
Morda, Bonsang și Mourasel) 
4:21,39, 6. Austria II (Turn- 
bichler, Wilhelm, Moser și 
Sperling) 4:22,6, 7. Suedia I 
(Ericsson, Johansson, Johan
sson, Messner) 4:22,77, 8. A- 
ustria I (Gruber, Gratl, Cwala 
și Oberhauser) . 4:32,15.

Echipa României se depla
sează. astăzi la Cervînia unde 
va. locui la hotel Edelweis. 
De luni, ea va începe antre
namentele pentru campiona
tele mondiale.

LENINGRAD. 16 (prin tele
fon). — După ceața și gerul de 
vineri, temperatura a scăzut și 
simbătă o ninsoare umedă (mai 
mult lapoviță) a acoperit pîr- 
tiile de la Kavgolovo. pe care 
.s-a disputat ultima probă a 
concursului international de 
biatlon. „Cupa Prieteniei".

Această zăpadă proaspătă și 
umedă a pus probleme deo
sebit de delicate antrenorilor 
și sportivilor. în privința cerui- 
tului schiurilor. Pină la urmă 
ei le-au rezolvat și cursa de 
ștafetă 4 x 7,5 km s-a desfășu
rat în condiții bune. încă din 
primul, schimb gazdele, pentru 
care a luat startul Tihonov, 
campionul mondial de anul tre
cut. se instalează la conducere 
și de la un. schimb la altul mă
resc distanta, ajutați și de fap
tul că la tragere doar schimbul

3 (Ușakov) ratează o țintă și 
face un tur de penalizare. Pen
tru .locul doi s-a dat o luptă 
strinsă intre echipa R.D. Germa
ne (medalie do bronz la campio
natele mondiale din 1970) și e- 
chipa României. Deși a tras în 
ansamblu mai bine (Fontana Si 
Vilmoș nu au făcut nici un 
tur, de penalizare. Țeposu. 2 
ture și Carabela 1 tur) echipa 
noastră nu a putut întrece re
dutabilul adversar' (6 ture pe
nalizare în total). A terminat 
însă cursa foarte aproape și a 
ocupat locul trei. învingind la 
rîndul ei ștafetele Cehoslova
ciei. Poloniei și Finlandei, cla
sate in ordinea de mai sus 
(echipa Norvegiei a abandonat).

în urma- acestui .rezultat clasa
mentul general pentru „Cupa 
Prieteniei" se prezintă astfel : 
1. U.R.S.S. 40 p. 2. R.D. Ger
mană 19 p. 3- România 17 p.
4. Cehoslovacia 6 p. 5. Polonia 
4 p, 6. Bulgaria 1 p.

O comportare bună a echipei 
noastre care marchează anul 
acesta un progres pe care spe
răm să-l vedem și mai accen
tuat in viitoarele întreceri in” 
ternationale.

Pe calea aerului, biatloniștii 
noștri vor sosi miine (n.r. azi) 
în București, urmind ca la sfîr- 
șitul săptăminii o parte din ei 
să plece la Zakopane, unde va 
avea Ioc concursul armatelor 
prietene.

WISLA KRAKOWIAȘITTT DAUGAVA RIGA
ÎNVINGĂTOARE IN CCE. LA BASCHET

DE INSTRUCȚIE
Jean 

invo

Turneul feminin de baschet
(Urmare din pag. 1)

pentru Sănătatea, respectiv 
Racoviță 25. Suliman 10. Iva- 
novici 12. Tal .2, Nicola 7. 
Vasilescu 14. Chiraleu 12. Au 
condus bine Gh. Ionescu (Ora
dea) și P. Pasăre (București).

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 
77—73 (40—27). Campioanele

au condus din min. 11 (pină 
atunci scorul se menținuse 
echilibrat) și se părea că vor 
obține o victorie categorică. 
Baschetbalistele de la Voința 
au făcut. însă, o partidă exce
lentă și. printr-o apărare 
promptă, realizind multe in
tercepții Si un atac mobil. în 
viteză și eficace, au ținut pa
sul cu adversarele lor. pierzind 
la o diferență onorabilă, în 
urma unei comportări lăuda
bile. demonstrînd (așa cum a 
făcut și Sănătatea) că puterea 
de luptă și buna pregătire 
pot suplini handicapul valori
lor individuale- Au înscris 1 
T. Rădulescu 17. Fierlmger 17, 
Spînu 4. Varga 6, Ionaș 17, 
Spiridon 12 (a mai jucat, foar
te bine. Bujduveanu) pentru 
Voința, respectiv Diaconescu 8, 
Gugiu 17. Szabados 18. Deme- 
trescu 2. Taflan 16. Ciocan .16 
Au arbitrat competent V. Stin- 
ghe (București) și G. Bere]*- 
meri (Tg. Mures).

RAPID — A.S.A. CLUJ 
80—53 (53—26). Dorind să-și
menajeze jucătoarele pentru 

meciul decisiv pe care-1 sus
ține duminică împotriva echi
pei Crișul. antrenorul dujen- 
celor a început partida, cu re
zervele, ceea ce a facilitat mi
siunea rapidistelor. Acestea au 
obținut o victorie clară, deși 
în repriza secundă, când au 
introdus și ele rezervele în te
ren, randamentul echipei a

scăzut vizibil. Au condus bine 
o întrecere fără probleme C. 
Negulescu (București) și Al. 
Ivan (Timișoara).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 51—37 (26—19). Bucu-
reștencele au evoluat din nou 
slab : multe pase greșite și 
ratări, iar în apărare au făcut 
figurație (mureșencele au be
neficiat de o singură aruncare 
liberă și aceea ca urmare » 
unei greșeli tehnice dictată 
împotriva antrenorului echipei 
Constructorul). Mureșul a ju
cat eu multă atenție și. cu 
excepția unei scurte perioade 
(la începutul reprizei secunde), 
a dominat, obținînd un succes 
clar și meritat.

I.E.F.S. — VOINȚA BRAȘOV 
89—64 (35—23). O nouă victorie 
facilă a studentelor. Brașoven- 
cele 
pe _
schimb 
faulturi, 
portarea

opus doar 
rezistență, in 
comis multe 

com-

le-rau 
alocuri 

au 
Remarcabilă 

,_____ baschetbalistelor
Popov. Deak și Petrie, de la 
I.E.F.S.. Nedelea și Simon de 
la Voința. Au condus bine Gh. 
Ionescu (Oradea) și Șt. Grecti 
(Tg. Secuiesc).

SANATATEA SATU MARE 
— CRIȘUL ORADEA 73—71 
(31—38, 69—69)

Clasament: 1. Politehnica
22 p, 2—3. Rapid și I.E.F.S. 
20 p, 4—5. Sănătatea șî Voința • 
Brașov 16 p, 6—8. Constructo
rul. Crișul și Mureșul 
9—10. A.S.A. și Voința 
rești 13 p.

Programul de azi: 
ora 10 : Mureșul 
(47—64). 
(45—47) ; 
Buc. — I 
Sănătatea 
(78—65). I.E.F.S. 
(16—61).

ION PANȚURU: „Sint fe
ricit. A fost mai greu ca ori- 
cînd, dar am luptat cu toții 
și am învățat să învingem".

PROF. H ARITON PAȘOV- 
SCHI, antrenorul echipei: 
„Victorie mare, cu atit mai 
valoroasă cu cit ea este ob
ținută in fața unor ași ca 
Floth și Zimmerer. Victoria 
de aici ne deschide mari 
perspective pentru Cervinia 
și Sapporo, unde pîrtiile ra
pide și tehnice convin echi
pajului nostru puternic, 
experimentat și omogen".

DUMITRU FOCȘENEANU: 
„Deși mi se spune frînar, nu 
m-am atins de frină. Panțu
ru a căutat „scurtături" pe 
viraje, iar noi l-am asigurat 
din start și pe curbe. Am 
fost de două ori vicecampi- 
oni, a treia oară trebuia să 
avem titlul".

ION 
balotare, mei o ezitare, 
de desenator tehnic 
pe pereții de gheață".

DUMITRU PASCU : 
sigur și mai decis ca în orice 
antrenament. Panțuru are 
„mină" și e în mare formă. 
Dar și el a simțit că se poa
te bizui pe noi".

PROF. PETRE FOCȘENtiA- 
■ NU, secretar general al 
F.R.S.B. i „Succes splendid 
realizat cu autoritate în fața 
unor adversari de mare pres
tigiu. Vom încerca și în con
tinuare aceeași comportare, 
deși lupta de la mondiale se 
anunță deosebit de înverșu
nată".

Automobilistul francez 
Pierre Beltoise. autorul 
luntar al accidentului care a cos
tat viața italianului Ignacio Giun- 
ti, va fi tradus în fața unui tri
bunal argentinian pentru omu
cidere, dar învinuirea exactă nu 
va fi stabilită decit după com
pletarea dosarului șl a anchetei 
deschisă de Comisia Internațio
nală de automobilism. Beltoise 
se află în libertate și el se va 
prezenta luni în fața judecăto
rului de instrucție.

In ciuda faptului că ancheta 
este în curs de desfășurare, iar 
membru comisiei păstrează su
ficiente rezerve asupra culpabi
lității Iul Beltoise. Automobil Clu
bul argentinian a hotărât să-l 
scoată. pe . pilotul francez de pe 
lista concurenților înscriși la 
„Marele premiu al Argentinei”, 
programat pentru 24 Ianuarie. Pe 
de altă parte, fostul 
mondial Juân Manuel 
declarat că acuzațiile 
lui Beltoise nu sînt 
„Un pilot nu este un
Un ordinator, capabil să calcule
ze la mijme de secundă manevra 
ce o Va executa în vacarmul in
fernal al cursei" — a spus Fangio.

în primul meci al grupe
lor semifinale din cadrul 
Cupei campionilor europeni 
la baschet feminin, WisZa 
Krakovia a întrecut pe teren 
propriu pe campioana Bulga
riei, Akademik Sofia, cu sco
rul de 70—59 (39—31). Partida 
a fost viu disputată, baschet
balistele poloneze datorîn- 
du-și succesul avantajului a- 
cumulat în prima 
Au înscris : Oglozinska 
Rogowska 
Likszo 9, 
Szaflik 1 
respectiv,

repriză.
J9,

16. Grabowska 14, 
Wojtal 6. Soja 5, 
de la învingătoare, 
Tucova 16, Simova

12, Borisova 10, Dudeva 6, 
Panova 5, Jankova 4. Dimi
trova 4, Karaivanova 2 de 
la învinse.

•ir
La Clermont Ferrand, for

mația locală Universite Club 
a primit replica echipei TTT 
Daugava Riga, de 10 ori câș
tigătoare a trofeului. Baschet
balistele sovietice au cîștigat 
cu 64—52 (37—25). Cea mai 
bună jucătoare de pe teren 
a fost Semionova (2,07 m),
care a marcat 31 de puncte. 
Returul ambelor întîlniri va 
avea loc la 21 ianuarie.

Al doilea campionat mondial 
feminin de fotbal se va disputa 
la Ciudad de Mexico și Gua
dalajara — a anunțat Jaime de 
Haro. secretar al Comitetului 
de organizare a competiției. 
Turneul final va avea loc In 
luna august și va reuni selec
ționatele a opt țări. La elimina
torii, care vor începe în luna 
februarie, vor participa 13 echi
pe din Europa și America da 
Sud. Danemarca, deținătoarea 
titlului, și Mexicul, țara orga
nizatoare. se califică din oficiu.

★
Contlnulndu-și turneul pe 

care îl întreprinde în Uruguay, 
echipa cehoslovacă de fotbal 
Inter Bratislava a intilnit la 
Montevideo cunoscuta formație 
Penarol. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (0—1) 
prin golurile marcate de Cas- 
tnonovo (min. 65 și 68) și Lo- 
sada (min. 51). Punctul oaspe
ților a fost înscris de Szikora 
in minutul 23. •

★
Intr-un meci Internațional a- 

mical de fotbal disputat la Bo
gota .echipa Partizan Belgrad 
a întrecut cu scorul de 2—1 
(1—0) formații locală s,Mille
naries”.

RECORDURI MONDIALE
PE PISTA DE LA DAVOS

15 p, 
Bucu-

<3e la 
Rapid 
Crișul 

Voinfa
A.S.A. — 

de la ora 16 1 Constructorul (46—51),
— Voința Bv.

Politehnica

Republica sud-africană și Rhodezia
nu vor juca in

ZANGOR: „Nici o 
Urme 
lăsate

„Mal

ECHIPA DE RUGBY A
SUSȚINE AZI PRIMUL
Echipa de rugby a clubului 

Dinamo, aflată in turneu, sus
ține astăzi primul ei meci în 
Franța. Adversarul formației 
noastre campioane, este cunos
cutul team din Moleon (Pirinei)

cam pion 
Fangio a 
împotriva 
justificate, 
robot sau

.Cupa Davis
Comentând tragerea la 

sorți a competiției de tenis 
„Cupa Davis" — ediția 1971 
— corespondentul ..Agenției 
France Presse" subliniază că 
în grupa B meciul vedetă va

Elena Rubțova conduce la Celiabinsk
în turneul internațional fe

minin de șah de la Celia
binsk s-au disputat partide
le întrerupte din rundele an
terioare. Șahista. româncă 
Margareta Juncu a pierdut 
partida cu maestra sovietică 
Olga Ignatieva. Lidera cla
samentului Elena- Rubțova a 
remizat cu Eretova, rezultat 
consemnat Si în partida Rad- 
zikowska — Vinokurova.

înaintea ultimei runde, în 
clasament continuă să con
ducă Elena Rubțova cu 9 p, 
urinată de Klara Skeghina — 
8f/2 P. Olga Ignatieva, Rim
ma Bilunova cu cita 8 p etc.

★
în runda a 4-a a Festiva

lului șahist din Olanda (gru

pa maeștrilor), Victor Cio- 
câltea a remizat cu polone
zul Witkowski.

în clasament conduc Tim- 
man (Olanda), Forintos (Un
garia), Hecht (R. F. a Ger
maniei), Adorjan (Ungaria) 
și Minici (Iugoslavia) — toți 
cu cite 3 p.

fi cel dintre echipele Iugo
slaviei și Angliei. în ceea ce 
privește echipa României se 
arată că aceasta (cap de se
rie nr. 5) eliminată prematur 
anul trecut, va căuta în ac
tuala ediție să se revanșeze, 
avînd în primul tur un ad
versar mai comod — forma
ția Olandei. Câștigătoarea va 
întîlni în turul II pe învin- 
gătoarea din meciul Norvegia 
— Israel. Pentru a doua oa
ră consecutiv, echipa Repu
blicii sud-africane a fost ex
clusă din competiție din. cau
za politicii de apartheid prac
ticată în această țară. Pen
tru același motiv nu a fost 
admisă în competiție nici e- 
chipa Rhodeziei.

Performanțe excelente au 
marcat prima zi a concursu
lui internațional de patinaj 
viteză de la Davos. Ast
fel, în proba feminină 
de 1 500 m, cunoscu
ta campioană olandeză Stien 
Kaiser a stabilit un nou re
cord mondial cu timpul de 
2:15,89. Cu un nou record 
mondial s-a încheiat și cursa 
de 3 000 m masculin, în care 
olandezul Ard Schenk a fost 
cronometrat în 4:12,6. în 
proba masculină de 1000 m, 
norvegianul Ivar Eriksen a 
egalat recordul lumii cu per
formanța de 1:19,2.

TRESCH CÎSTIGĂ COBORÎREA
DE LA ST. MORITZ

leri a avut loc la St. Mo
ritz proba ele coborire (con
țină pentru Cupa Mondială) 
din cadrul „Trofeului Lau- 
berdorn". Pe primele 3 locuri 
s-au clasat schiorii elvețieni 
Walter Tresch 1:55,12, B. 
Russi 1:55,20 și A. Sprecher 
1:55,61.

CLUBULUI DINAMO
MECI IN FRANȚA

care ne-a vizitat in vară. Echi
pa franceză se află pe locul 3 
în clasamentul grupei D, dove
dind în ultimul timp o formă 
foarte bună. Dinamoviștii au 
sosit vineri la Moleon,

CETVERUHIN PENTRU A 
5-A OARĂ CAMPiON AL 

U.R.S.S.
Serghei CetverulUn a cucerit 

pentru a 5-a oară titlul de cam
pion al U.R.S.S. la patinaj artis
tic, acumulînd 2111,1 p. Pe locul 
doi, cu 2 071,‘J p, s-a clasat Ser
ghei Volkov, iar pe locul trei 
Iurl Obiclnikov 2 014 p. O reve
lație a campionatului a fost tină- 
rul Vladimir Kovalev (17 ani) 
clasat pe locul 4 cu 2 020,1 p,
H. C. JESENICE — CAM
PIOANĂ A IUGOSLAVIEI 

LA HOCHEI
Tnvingînd pe Olimpia Ljubljana 

cu 9—2 în derbyul campionatului 
iugoslav de hochei, formația H.C. 
Jesenice a cucerit titlul național 
Pe anul 1971.

PHIL DENT
METREVELI

ÎNVINGE PE 
LA SYDNEY

tntr-una din 
bei de simplu 
neului internațional de

semifinalele pro- 
bărbați ale tur- 

tenls de

ia Sydney, australianul Phil Dent 
l-a învins cu 3—6, 7—6, 6—3, 6—1 
pe principalul favorit al compe
tiției, jucătorul sovietic Alek
sandr MetrevelL In turneul fe
minin. Olga Morozova (U.R.S.S.) 
a eliminat-o cu 6—3, 6—4 pe K. 
Sawamatsu (Japonia).

VILLEPREUX (10 PUNCTE), EROUL MECIULUI 
FRANȚA — SCOȚIA 13—8

Teri după-amiază s-au desfă
șurat primele meciuri din cadrul 
noii ediții a „Turneului celor 5 
națiuni” la rugby. La Paris, pe 
stadionul Colombes, naționala 
Franței a întrecut pe cea a Sco
ției cu 13—8 (3—3), după o par
tidă în care gazdele nu au stră
lucit. Victoria reprezentanților 
cocoșului galic se datorește ' în 
cea mai. mare măsură jocului ex
cepțional al lui Villepreux, care 
a reușit o încercare, două trans-

formări șl o lovitură de picior 
căzută, autorul celorlalte trei 
puncte fiind Sillieres. Scoțienii au 
făcut o partidă curajoasă, dar 
nu au putut realiza decit o în
cercare (Steele), transformată de 
P. Brown și o lovitură de picior 
căzută (Smith).

La Cardiff, selecționata Țării 
Galilor a făcut o primă repriză 
excepțională in fața Angliei, ob
ținînd victoria cu scorul cate
goric de 22—6 (16—3).

IN VIZITĂ LA VIITOARELE GAZDE ALE JOCURILOR DIN 1972
8. Miinchen 13. Soarstrasse 7. 

Sediul Comitetului de organizare 
A J.O, _  1972. De -aici a începu o
vizita ’în orașul gazdă a viitoarei 
Olimpiade de vară, mai^ înțu 
printr-o punere „teoretica” în 
temă făcută de dl. Herbert Roth, 
din biroul de presă at J.O. care 
apoi m-a condus și mi-a dat cu 
o deosebită amabilitate expli
cații amănunțite la fața locului, 
pe teren. „ ,

Siluetă fină și elegantă, ac de 
beton care încearcă să străpun
gă bolta cerului, Tumul de te
leviziune avertizează de departe 
călătorul CA ACOLO SE AFLA 
CAPITALA LANDULUI BAVA- 
RIEI ȘI CA ACOLO PULSEAZĂ 
„INIMA” VIITOARELOR JOCURI 
OLIMPICE.

Fondat cu peste 800 de ani m 
urmă, orașul Miinchen, cu o 

■ populație d® peste 1,3 milioane, 
a obținut la 26 aprilie 1966, în. 
urma hotăririi adoptate la cea 
de a 64-a sesiune a Comitetului 
Internațional Olimpic (au mai 
concurat orașele : Detroit —
S.U.A.. Montreal — Canada Și 
Madrid — Spania) dreptul de a 
organiza cea de a XX-a ediție 
a J.O. de vară.

★
Simbol al unei epoci în care 

radioul și televiziunea fac să 
dispară distanțele, unind con
tinentele. Turnul de televiziune, 
înalt de 29o de metri și numit 
tot mai frecvent Turnul Olimpic- 
străjuiește șantierul olimpic, care 
se întinde pe intreaga suprafață 
de 2 800 OOO m2 a terenului Ober- 
wiesenfeld. Acest teren, situat 
la marginea de nord a orașului 
și la 3,8 km de centru, a fost 
de-a lungul secolelor trecute cîm- 
pul de instrucție al armatei ba
vareze, unul din primele aero
porturi și apoi locul de depozi
tare a 18 850 000 m’ de moloz pro
venit din distrugerile provocate 
de bombardamentele din cel de 
al H-lea război mondial. Din 
acest moloz s-a ame-ajat o colină 
inaltă de 55 m și lungă de 780 m, 
care oferă munchenezilor și tu

și vast teren într-un (.peisaj o- 
limpic” șl să redea, la o scară 
miniaturală, caracteristicile re
giunii prealplne, realizind un mo
del de armonie între natură și 
arhitectură.

Pe terenul Oberwiesenfeld se 
vor găsi un stadion olimpic, o 
hală de sporturi, un stadion nau
tic, un velodrom, o sală pentru 
box, o sală pentru volei, tere
nuri de hochei pe iarbă, stadionul 
de călărie, terenuri de antre
nament și de încălzire, satul o- 
limpic pentru femei, satul olim
pic pentru bărbați, turnul de te
leviziune, centrui de radiodifu
ziune Și televiziune, orașul pre
sei. societatea de construcții o- 
limpice, un teatru în aer liber, 
un lac artificial cu o suprafață 
de 86 000 m2, o colină artificială, 
stația de metro, stația de cale 
ferată subterană, locuri de par-

fecționat dintr-un material plas
tic special, translucid, (pentru a 
nu impieta transmisiile de tele
viziune) și se va întinde pe o 
suprafață de 78 000 m2. Minuțioase 
calcule și multiple experiențe 
științifice stau la baza acestei 
îndrăznețe opere arhitecturale u- 
nică în lume, proiectată de prof. 
Behnisch șl Partenerii. Realiza
rea practică se face de către con
structorii și specialiștii birourilor 
profesorilor Frei Otto și Leonard 
& Andro. ca și de tehnicienii 
unei societăți specializate in con
strucții de oțel.

Hala sporturilor, cu o suprafa
ță interioară peptru terenuri 43x 
90 metri și o capacitate de peste 
11 000 de locuri, dintre care 7 000 
pe bănci, va asigura condiții op
time de desfășurare a concursu
rilor de gimnastică, precum și a 
finalei de handbal. După J.O.,

riștilor posibilitatea de a face 
schi, de a lansa planoare, de a 
se plimba și de a privi de o 
parte panorama orașului, iar de 
cealaltă parte aceea a șantierului 
olimpic.

Dintre numeroasele proiecte 
prezentate Ia concurs de către 
cele 104 echipe de arhitecțl
(cifră record), juriul format din 
19 membri a ales și a acordat 
Ia 13 octombrie 1967 premiul în
tâi proiectului profesorului Giln- 
ther Behnisch și • Partenerii care 
a reușit să transforme acest arid

care pentru 10 000 de turisme și un 
întreg sistem de căi de comuni
cație și numeroase spații verzi.

Stadionul olimplc cu o capaci
tate de 80 000 de locuri, dintre 
care 32 000 în picioare, ya găzdui 
ceremoniile de deschidere și în
chidere, întrecerile de atletism, 
finala de fotbal șj. proba de că
lărie pe echipe — Marele pre
miu al națiunilor. Construcția 
este destul de avansată, lucrări
le mari fiind terminate în pro
porție de 7Ș%. Terenul va fi a- 
coperit cu iarbă, folosindu-se un 
amestec de 4 sorturi de semințe. 
O rețea de tuburi din oțel și din 
plastic, lungă de 18 950 m, prin 
care va circula apă caldă, for
mează sistemul de încălzire care 
va proteja covorul de iarbă în 
timpul iernii, topind zăpada și 
împiedicînd formarea gheiii. în 
cazul unei veri prea călduroase 
o instalație subterană automată 
va asigura umiditatea necesară 
Ierbii.

O plasă metalică cu ochiuri de 
75x75 cm, suspendată cu ajuto
rul unui sistem de cabluri de o- 
țel și stil pi de susținere din 
exterior, înalți de 80 de metri, 
va acoperi tribuna principală a 
stadionului olimpic, hala spor
turilor, stadionul de natație șl 
cîteva căi de acces. Acest imens 
șl elegant cort aerian va fj eon-

aci vor putea fl organizata gale 
de box. la care să asiste 14 000 
de spectatori.

Dar. această’ sală cu numeroa
sele el anexe și instalații ultra
moderne va permite o folosință 
multiplă pentru : cursele cicliste 
de 6 zile, concursuri de călărie, 
atletism, turnee de lupte, volei, 
baschet Și tenis, spectacole de 
teatru, de varietăți și de circ, 
congrese, expoziții, concerte, e- 
mlsluni de televiziune în culori 
și filmări.

Stadionul nautic (8 000 de 
locuri), a cărui construcția a 
început în vara anului 1959. este 
un complex sportiv specializat, 
format din 5 bazine, dintre care 
două principale : unul de 50x 
21,5 m și 2,5 țn adinclme, pentru 
probele ’ de înot, iar celălalt de 
21,5x20 m și 5 m adîncime. pen
tru sărituri. O treime din su
prafața fundului bazinului de 
inot, va putea fj Înălțat cu aju
torul unor instalații speciale, a- 
dincimea apel redueîndu-se la 
numai 90 cin.

Instalații asemănătoare vor per- 
nîlte reducerea adincimti apel în 
bazinul de antrenament (50x12.5 
m) pe 1/3 din suprafața sa. în 
bazinul de învățare (16,75x8 m) a- 
dlncimea se va putea reduce la 
numai 35 cm, permitted astfel 
copiilor mici să facă baie fără 
pericql de accidente. Aceste două

bazine’ și tacă unul pentru în
călzire, precum și numeroase a- 
nexe, se găsesc plasate sub tri
bune. Dih cauza instalațiilor teh
nice foarte complicate care ne
cesită amenajări interioare de 
mare anvergură, acest stadion va 
fi dat in folosință abia in luna 
mai 1072.

Construcțiile velodromului se 
găsesc în faza de început șj vor 
Ii terminate în primăvara anului 
1972. Pista va avea o lungime 
de 285,714 m. o lățime de 7.5 m, 
înclinarea turnantelor (virajelor) 
de 48 grade și 30’ și va fi con
struită dintr-un lemn special 
„douzzie afzolia” foarte dur 'ti 
rezistent la variațiile atmosferi
ce ca și pista velodromului din 
Mexico șl Roma.

Patinoarul artificial, construit 
în anul 1966. reamenajat, va 
găzdui întrecerile de box în pre
zența a 7 00o de spectatori.

★
Părăsim zona acestor principa

le baze sportive și ne îndreptăm 
în cealaltă jumătate a terenului 
olimpic unde se găsesc : sala
de volei, centrul de radio șl te
leviziune, satele olimpice. cele 
6 terenuri de hochei pe iarbă, 
terenurile de antrenamente pen
tru alte sporturi, pavilionul ad
ministrativ, stațiile de metro și 
de cale ferată, precum și orașul 
presei, așezat ceva mai izolat și 
puțin mal departe.

Sala de volei, plasată aproape 
te centrul acestei zone, are o ca
pacitate de 3 70o de locuri.

★
„Totul pentru presă- este un 

deziderat care, la Miinchen. focă 
cje pe acum, este realizat în 
practică la superlativ. 13 blocuri, 
dintre care 5 sint deja termina
te constituie ..orașul presei”. 
Cei 4 000 de ziariști, crainici de 
radio și televiziune așteptați să 
sosească la Olimpiadă vor găsi 
condiții ideale de repaus și de 
lucru. Fiecare dintre ei va avea 
la dispoziție cita o cameră cu 
tot confortul necesar.

..Drumul presei” va lega direct 
acest orășel de centrul de radio 
și televiziune, de restaurantul 
presei și de stadionul olimpie. 
Pe acest drum vor putea cir
cula cu legitimații speciale nu
mai reprezentanții presei.

Dintre cei 4 000 de ziariști a- 
creditați, aproape 120o vor h 
reprezentanții diferitelor societăți 
de radio și televiziune. în clă
direa cu acoperișul „ruginit” — 
centrul de radio și televiziune 
(6 500 m2) colaboratorii a circa 
70 dă stații de televiziune și 110 
statil de radio străine vor găsi 
aproape 800 de cabine. 70 de stu
diouri de radiodifuziune, 8 stu
diouri de televiziune în culori și 
instalații de developat filme cu 
o capacitate minimă de 1 ooo m 
pe oră.

Membrii biroului de 
adresează urări de

presă din cadrul Comitetului de organizare a J.O. de 
sănătate și succes pentru anul 1571 tuturor sportivilor

.la Miinchen 
din lume.

De partea cealaltă a lacului, 
spre oraș. în apropierea clădirilor 
societății de construcții „Olimpia 
Bengeselschaft” și la vest de co
line, se va construi stadionul hi
pic. 3 000 de spectatori vor putea 
urmări desfășurarea probelor in
dividuale de călărie, a probei de 
obstacole din cadrul concursului 
complet de călărie șj proba de 
călărie din cadrul pentatlonului 
modern. Celelalte probe se vor 
desfășura pe baze situate în a- 
l'ara terenului Oberwisenfeld

în parcul castelului Nymphen- 
bourg, clădit in 1663. vor avea 
loc probele de dresaj Ce vor 
putea fi urmărite dintr-o tribună 
special construită de către 3 000 
de spectatori.

în marele șl frumosul parc 
„Jardin Englals”. pe o peluză 
de 230 m lungime și 130 m lăr
gime, în prezența a 1 îoo de 
spectatori se vor desfășura pro
bele de tir cu arcul.

în luna iulie a.c. au început 
construcțiile noului poligon de 
tir pe un teren cu o suprafață 
de 130 000 m2, situat aproape de 
Hochbriick, ia nord de terenul 
olimpic. Poligonul va dispune 
de 113 standuri de tragere pen
tru probele de pușcă, pistolet.

talere aruncate din șanț și din 
turn.

La. 4 septembrie 1969, la Feld- 
nioching, aproape de poligonul 
de tir au inceput lucrările de. 
exoavare a unul bazin lung de 
2 230 m. larg de 140 m și de o 
adîncime medie de 3,5 m în care 
se vor desfășura întrecerile de 
canotaj și de caiac-canoe. Con
strucția se execută după pro
iectul arhitectului Mihail Eberl. 
25 000 de spectatori îșf vor putea 
găsi locuri de-a lungul bazinului 
pentru a urmări echipajele în 
lupta pentru cucerirea medalii
lor puse te joc.

La Theresleuwiesse, pe terenuri
le Expoziției a fost pre
văzut centrul olimpic secundar. 
Halele Expoziției, deja construi
te, vor ti transformate Înainte 
de Jocuri de o manieră care să 
permită pe 16 planșe și în pre
zența a cca. 3 000 de spectatori, 
desfășurarea probelor de scrimă.

întrecerile de haltere se vor 
organiza într-o altă sală a Ex
poziției cu o capacitate de 2 500 
de locuri.

Se vor mal construi încă două 
săli, una cu o capacitate de 5 000 
de locuri, ln care se vor tine 
concursurile de lupte Și judo

care vași alta pentru baschet, 
avea 5 600 de locuri.

în afara competițiilor 
o mare varietate de manifestări 
culturale sînt prevăzute pentru 
vizitatori, pentru a satisface fie
care gust, fiecare vîrstă, fiecare 
interes.

22 teatre. 26 muzee, trei or
chestre, 73 cinematografe, 445 
școli primare, 17 licee, o uni
versitate. o universitate popu
lară. 5,3 milioane de cărți în 
biblioteci etc., Iac ca orașul să 
trăiască o efervescentă viață 
culturală șj artistică.

Ă'
De Ia fereastra restaurantului 

turnant al Turnului olimpic, de la 
aproape 200 m înălțime priveam 
Alpii care se profilau la ori
zont. frumoasa panoramă a ora
șului, imensitatea terenului olim
pic. furnicarul de oameni și de 
mașini... Nu e chiar atît de de
parte ceasul cînd trompeții . vor 
vesti începutul „marilor în
treceri “ pentru cucerirea celor 
365 medalii de aur, 365 medalii 
de argint, 382 de bronz.,.

prof. Ion MUREȘANU
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