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NEAGU In lupți cu apărătorii clujeni. Fază de la ultimul meci de campionat al giuleștenilor, cu 
Atacantul rapidist'se va găsi mîine în fața defensivei organizate de un „maestru al genului", TIE 
BONE . T-‘- . TI— z.:t.c:.zt

încă puțin și fotbalul nostru, la 
eșalonul lui cel mai înalt — di
vizia A — își va consuma în două 
manșe (mîine și miercuri) și „eta
pa restanțelor". încă puțin, și Ul
timii actori vor părăsi imensa sce
nă de iarbă după ce vor fi rostit, 
firește, ultimele replici, punînd, 
astfel, punct unei stagiuni încăr
cate și retrăgîndu-se în culise pînă 
la primăvară cînd, de abia atunci, 
va fi din nou soare în inimile su
telor de mii de iubitori ai sportu
lui rege.

Dintre cele cinci formații 
(U.T.A., AS. Armata Tg. Mureș, 
Steagul roșu, Rapid. Petrolul) ră
mase pe afiș, doar aceea a fero
viarilor bucureșteni figurează în 
program cu o dublă reprezentației 
mîine, cu A.S.A., la București si 
miercuri, cu Steagul roșu, la Bra
șov.

Judecind la modul teoretic, ra- 
pidiștii pot totaliza 18 puncte, ur

cînd sus de tot. foarte aproape de 
loja liderului, poziție oricum mai 
conformă cu valoarea lotului pe 
care-1 alcătuiesc. Numai că pentru 
atingerea acestui țel se impune o 
condiție și anume aceea ca măcar 
acum, în ceasul al 12-lea al turu
lui acești „copil teribili" să devină 
fotbaliști maturi, să-și vadă cu 
mai multă seriozitate de loc, sin
gura modalitate sănătoasă, de ex
primare a adevăratului potențial, 
unica manieră în stare să-i fereas
că de penibilele momente, cum au 
fost șl acelea traversate de rapi- 
diști în repriza a doua a meciului 
cu Tottenham. O revizuire de ati
tudine a Rapidului în cimpul de 
joc apare cu atît mai necesară cu 
cît, este știut, Răducanu, Pop, Boc, 
precum și toți ceilalți care, 
miercuri, și-au dat frîu liber ner
vilor, au adus prejudicii morale 
nu numai clubului lor, ci întregu-

lui soccer românesc, pe care 
reprezentat în Cupa U.E.F.A.

Dar o dată închisă această 
ranteză — pe care în numele 
cii sportive am considerat-o 
solut pecesară — să observăm,
departe, că RAPIDULUI nu-i va 
fi de loc simplu să adauge cele

G. NICOLAESCU

l-a

pa- 
eti- 
ab- 
mai

(Continuare în pag. a 3-a)

BELGRAD 17 (Agerpres). A 
treia ediție a „Cupei campioane
lor europene" la șah, desfășurată 
în localitatea iugoslavă Vrniacka 
Banja, s-a încheiat cu victoria, la 
egalitate, a trei maestre : Elisabeta 
Polihroniade (România), Maria 
Ivanka șt Suzana Veroczi (ambele 
din Ungaria), care au totalizat fie
care cîte 7,5 puncte din 11 posibile. 

Campioana României, Elisabeta 
Polihroniade, a obținut astfel un 
6ucces remarcabil în acest turneu, 
la care au participat nu numai 
cele mai bune șahiste din Europa, 
dar și campioana lumii, Nona Ga- 
prindașvili. Din cele 11 partide 
susținute, maestra româncă a cîști-

(Continuare în pag. a 4-a)

MECIUL DE HOCHEI ROMÂNIA - 
UNGARIA (juniori) VA AVEA LOC AZI 
Ieri, In meci amical: Sofia-Dinamo 5-3

Deoarece, în ultimul moment, se
lecționata de hochei (juniori) a Un
gariei nu a putut face deplasarea cu 
avionul spre București, primul joc 
România — Ungaria (juniori), pro
gramat ieri seara pe patinoarul ar
tificial „23 August” a fost decalat cu 
24 de ore. întîlnirea urmînd sâ aibă 
loc azi de la ora 17,30.

Cu toate acestea, spectatorii care 
s-au deplasat la patinoar nu au făcut 

. acest lucru degeaba. Aflată în drum 
spre Galați, unde, azi și mîine. va 
întîlni divizionara A Dunărea sfelec- 
ționata de hochei a Sofiei a jucat 
ieri seara la București cu forma
ția Dinamo, întărită cu ' Cîțiva jucă
tori de la Steaua. Meciul s-a în
cheiat cu victoria oaspeților: 5—3 
(2—0. 2—2. 1—1). prin punctele, mar
cate ’ de Mihailov (3). Gherasimov, 
Bîcivarov, respectiv de Boldescu, 
Mihăilescu. Steinberg.

BIATLONIȘTII ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI ÎN ELVEȚIA

DE MilNE, In capitală

CINCI MARI MAEȘTRI INTERNAȚIONALI
in echipele participante la turneul preliminar

al Campionatului european de șah pe echipe

De mîine în aula Institutului de 
petrol, gaze șl geologie, gazdă pri
mitoare și tradițională a concursu
rilor de șah, se vor întrece echi
pele Austriei, Bulgariei și Româ
niei, componentele grupei a 5-a, 
preliminare, a campionatului euro
pean . (formația Suediei, a patra 
competitoare, s-a declarat forfait).

Vom asista, fără îndoială, la o 
întrecere interesantă, al cărui clou 
ti constituie cele două întîlniri 
dintre, reprezentativele României și 
Bulgariei, candidatele principale la 
primul loc, care asigură promova
rea in turneul final din 1973.

Selecționata bulgară se prezintă 
cu un lot foarte puternic, avînd 
3 mari maeștri la primele mese, 
Boboțov, Tringov și Pîdevski, și 
încă 6 maeștri internaționali i Mi- 
nev, Kolarov, Radulov, Spiridonov, 
Peev și Popov. Cîte un mare ma
estru figurează în echipele Austriei 
(Robatsch) și României (Gheorghiu). 
Austriecii mai au cîțiva jucători 
cunoscuți, Diickstein, Harachek, 
Praemashuber, participant frec- 
venți la turnee internaționale.

Prima rundă începe duminică, 
la ora 16. Ca arbitri ai competi
ției vor funcționa Gh, Moldoveana 
și M. Anghel.

Biatloniștil români care se pre
gătesc pentru J.O. de la Sapporo 
și-au inaugurat sezonul competițio- 
nal participînd la o întrecere or
ganizată în localitatea Braunwald 
din Elveția. La startul acestui prim 
concurs au fost prezente echipele 
R. D. Germane, Franței și țării 
gazdă.

Cursa Individuală, disputată pe 
distanța de 16,5 km, a fost cîști- 
gată de francezul Daniel Claudon, 
al patrulea clasat la C.M. din 1971. 
Principalul favorit, campionul mon
dial Dieter Speer (R.D.G) a ocu
pat doar locul 4, datorită unei tra
geri slabe. Biatloniștii noștri s-au 
comportat bine obținînd 
prin G.
ta na.

Iată 
duale : 
1 h 13:13,0 (3 minute penalizare). 2. 
J. Meissner (R.D.G.) lh 14:35 
(2 m.p.), 3. G. Vilmoș (România) 
lh 15:05 (2 m.p.), 4. Dieter Speer 
(R.D.G.) lh 16:50 (7 m.p.), 5. R 
Arpin (Fr.) lh 17:49 (7 m.p.), 6. V. 
Fontana (România) 1 h 18:32 (4 
m.p.)... 10. C. Carabela (România)

lh 21:31 f" m.p.) ; (33 concurenți). 
în proba de ștafetă echipa noas

tră a făcut o 
și a terminat 
Franței, clasată 
sit doar cu 12 
întrecînd cu I,3<?
R. D. Gertnatie.

cursă foarte bună 
victorioasă. Echipa 
pa locul doi, a so- 
secunde mai tîrziu, 

mjn. forrhația

Vilmoș șl 6 prin
locul 3 

V. Fon-

Lucrările Marii Adunări Naționale 
au continuat ieri dimineața cu dezba
terea celorlalte proiecte de legi în
scrise pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni.

La sosirea în sala de ședințe, de
putății și Invitații au Intîmpinat cu 
puternice aplauze pe tovarășij 
Nieolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin. Hie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan. Emil Drăgăneseu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vîlcu, care au luat loc în 
loja din dreapta.

în loja din stînga se aflau membrii 
Consiliului de Stat.

După deschiderea lucrărilor ședin
ței. președintele Marii Adunări Națio
nale. tovarășul Ștefan Voitec, a dat 
cuvtntul deputatului Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și apelor, care 
a prezentat expunerea la proiectul 
de lege a viei și vinului. Raportul 
comisiilor permanente ale Marii Adu
nări Naționale care au examinat a- 
ceșt proiect de lege a fost prezentat 
de deputatul Dumitru Coliu, președin
tele Comisiei pentru agricultură si 
silvicultură,.

Proiectul de lege a fost 
apoi pe articole si supus 
creț. Marea Adunare 
aprobat cu amendamente 
și vinului.

La următorul punct de 
de zi, deputatul 
ministru secretar 
terul Agriculturii, 
tare. Silviculturii 
zentat expunerea la proiectul de lege 
pentru organizarea producerii și fo
losirii raționale a resurselor de nu
trețuri. iar deputatul Vasile Marin, 
vicepreședinte al Comisiei pentru a-

discutat 
votului se- 
Națională a 
Legea viei

pe ordinea 
Miculescu, 
la Minis-

Angelo 
de stat
Industriei Alimen- 
și Apelor, a pre-

gii cultură și silvicultură, a prezentat 
raportul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale care au 
examinat acest proiect de lege.

A urmat apoi discuția pe articole 
a proiectului de lege. Prin vot se
cret. Marea Adunare Națională a 
aprobat Legea pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale a re
surselor de nutrețuri.

în continuare, deputatul Ion Stă- 
nescu, președintele Consiliului Secu
rității Statului, a prezentat expune
rea la proiectul de lege privind apă
rarea secretului de stat în Republica 
Socialistă România iar deputatul 
Aldea Militaru, secretar al Comisiei 
pentru problemele de apărare, a pre
zentat raportul comisiilor care au 
examinat acest proiect de lege. '

După discuția Pe articole. Marea 
Adunare Națională a aprobat prin 
vot secret Legea privind apărarea 
secretului de stat în Republica So
cialistă România.

După cum se știe, în prima parte 
a actualei sesiuni. Marea Adunare 
Națională a dezbătut proiectul de 
lege a cetățeniei române și a hotă- 
rît să amine discutarea lui în ve
derea îmbunătățirii si completării 
proiectului. în ședința de ieri, de
putatul Mihai Ghelmegeanu, vicepre
ședinte al Comisiei juridice, a pre
zentat raportul Comisiei cu privire 
la acest proiect de lege, refăcut si 
completat potrivit celor indicate de 
Marea Adunare Națională;

în noua sa redactare', proiectul' de 
lege a fost discutat pe articole si 
șupus votului secret. Cu . un . amen
dament făcut la dispuția pe 
Marea Adunare Națională a 
Legea cetățeniei române.

La următorul punct de pe 
de zi. Marea Adunare Națională a 
votat Legea pentru prelungirea apli
cării Legii nr. 22/1967 privind unele 
măsuri de perfecționare a conduce
rii și planificării economiei națio
nale, pînă la 31 decembrie 1972, diată

articole, 
aprobat

ordinea

pînă la care ae vor prezenta Mart? 
Adunări Naționale proiectele de legi 
necesare perfecționării în continua
re a conducerii și planificării eco
nomiei , naționale.

Apoi, deputatul Gheorghe Tudor, 
vicepreședinte al Comisiei juridice, 
a prezentat raportul Comisiei la 
proiectul de lege privind modifi
carea articolului 73. alineatul 3, din 
Constituția Republicii Socialist® Ro
mânia.

Prin vot secret, Marea Adunare 
Națională a aprobat Legea privind 
modificarea articolului 73, alineatul 
3, din Constituția Republicii Socia
liste România, care va avea urmă
torul cuprins :

„Președintele, prim-vioepresedintele 
și vicepreședinții Consiliului de Mi
niștri, precum' și alți membri 
Consiliului de Miniștri prevăzut! 
lege alcătuieso Biroul Permanent 
Consiliului de Miniștri”.

Treclndu-se Ia ultimul punct 
pe ordinea de zi. deputatul Con
stantin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, a prezentat expunerea 
la proiectele de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de lege, 
emise de Consiliul de Stat de la 
sesiune.a precedentă a Marii Adu
nări Naționale. Raportul comisiei 
juridice la aceste proiecte de legi 
a fost expus de deputatul Traian 
Ionașcu. președintele comisiei.

Marea Adunare Națională a apro
bat, prin vot secret, decretele cu 
putere de lege emise de Consiliul 
de Stat.

La amiază, o dată cu încheierea 
acestei 
crările 
Marii 
sfîrșlt.

Cuvîntul de încheiere a 
sesiunii a .fost rostit de
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale.

ai 
de 
al

da

ultime ședințe plenare, lu- 
celei de-a Vil-a 
Adunări Naționale

sesiuni a 
au luat

lucrărilor 
tovarășul

(Agerpres)

cu pangli-

acest an 
ca de 
scăzut 
cu cele

toate cele 5 probe ale 
victorie ce răsplătește 
muncă sîrguincioasă, 
în fiecare concurs în

bun (9,20 la 
panglică) Ma- 
constant. bine,

MARIA PREDA-CAMPIOANA
ABSOLUTA LA MAESTRE

Campionatul național de gimnas
tică modernă s-a încheiat aseară 
cu evoluția maestrelor, ale căror 
exerciții au fost urmărite de un 
mare număr de spectatori. Cele 
mai bune maestre ale țării au ofe
rit un spectacol plăcut, interesant, 
cu multe execuții de un apreciabil 
nivel tehnic. în absența campioa
nei de acum un an, Victoria Vîlcu, 
lupta pentru titlu a angajat trei 
tinere sportive — Maria Preda, 
Carmen Bucaciuc și Sabina Șerbă
nescu. Cu un start 
exercițiul impus cu 
ria Preda a evoluat.
cu fiecare aparat și-a adăugat noi 
zecimi de punct prețioase, cîștigînd 
detașat titlul de campioană a ță
rii la categoria maestre, precum și 
locul I la 
finalei. O 
meritat o 
concretizată 
comportări meritorii. Sincere felici
tări elevei Liceului nr. 35 și antre- 
noarei Livia Grama care o pregă
tește de ani de zile. O frumoasă 
impresie a lăsat și cealaltă candi
dată la titlu, Carmen Bucaciuc, ca
re se remarcă îndeosebi prin ex
presivitate și bună acrobatică. Sa

PE MICUL ECRAN
Azi: ora 19 — Interviu în stu

dio cu mestrul emerit al sportului 
[lie Năstase ;

Mîine: ora 14 Concurs interna
țional de gimnastică modernă (în- 
registrdf? de la Szombathelv)

ora 15,10 i Handbal masculin

Cehoslovacia — România (înreais- 
trare de la Bratislava)

Polonia—Româ- 
de la Opole —

ora 22.25 : Box. 
nia (înregistrare 
partea I)

Luni ora 22,45 :
România (înregistrare de la Opole 
— partea a Il-a).

Box. Polonia

bina Șerbănescu, cu e- 
xecuții corecte și cu un 
exercițiu la cerc care s-a 
situat peste toate cele
lalte prezentate în 

concurs, nu a benefi
ciat întotdeauna de o 
apreciere judicioasă a 
arbitrajului.

în ansamblu, unii 
specialiști apreciază 
diția din 
mae-trelor 
nivel mai 
comparație 
anij precedenți. De 
marca: că dintre bele 
13 concurente înscrise 
s-au prezentat la pri
mul aparat 
au încheiat 
8 sportive ! 
Nicolăescu 
va) și Doina 
nescu 
s-au retras după ce au 
fost notate cu 7,05 și, 
respectiv, 6,75 la exer
cițiul impus 
că !

Rezultate 
Individual 
Maria 
nr. 35) 
nă pe 
sp. 2) 
(I.E.F.S.) 44,35 ; panglică 
9.20, Bucaciuc 9,00, Rodica Pintea 
(Șc. sp. 2) 8,40 ; coardă — Preda 
9,25, Bucaciuc 9,05. Pintea 8,65 ; 
minge — Preda 9,35, Bucaciuc 9,20, 
Șerbănescu 9,05; cerc — Preda 
9,40, Bucaciuc 9,40, Șerbănescu 
9,15; exercițiu fără obiect — Pre
da 9,60, Bucaciuc 9,45, Șerbănes
cu 9,15.

doar 10 și 
întrecerea 

Mihaela 
(Locomoti- 
Constanti- 

(Politehnica)

tehnice :
compus —

Preda (Liceul
46,80 (campioană

1971), Carmen Bu-caciuc (Șc.
46,10, _ Sabina Șerbănescu 

Preda

MARIA PREDA

republica- în curaul dimineții a continuat 
întrecerea gimnastelor de categoria 
a II-a de clasificare, care au pre
zentat cîte un exercițiu liber ales. 
Dată fiind posibilitatea oferita 
sportivelor de a evolua cu exerciții

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 2-a)

In campionatul feminin de volei
indivi- 

(Fr.)

ipecialitate și ca urmare t 
Intrucît aceste clasamente au

probei 
Claudon

rezultatele
1. D.

TENIS

LA AEROPORTUL OTOPENI

AU SOSIT ECHIPELE REPREZENTATIVE
DE BASCHET Șl VOLEI ALE R. P. CHINEZE

Oaspefii chinezi și gazdele 
lor, la citeva minute de la 

aterizarea avionului
Foto i Dragoș NEAGU

ILIE NĂSTASE,ELISABETA LAZĂR ȘI CAROL COREU 
CÎȘTIGĂTORI AI „CUPEI FEDERAȚIEI

Dupâ cum s-a mai anunțat, „CUPA FEDERAȚIEI" va fi acordată celui mai bun sportiv din 
fiecare ramură, în baza clasamentului primilor 10 sportivi ai anului 1971, care va fi stabilit de federațiile 
de specialitate și ca urmare a sugestiilor primite de la iubitorii fiecărei discipline.

fost alcătuite, ele vor fi publicate în ziarul nostru cu Începere de azi.

CANOTAJ ATLETISM

MEDICINA-CONSTRUCTORUL 3-1
Studentele. după ce au cîștigat 

relativ ușor primele două seturi, au 
făcut imprudența de a se relaxa 
în cel de al III-lea set. 
fapt au profitat tinerele jucătoare 
de la Constructorul, care și-au ad
judecat setul. Studentele 
în cele din urmă și cîștigă cu 3—1. 
(9, 11, —14, 9).

De acest

se impun

Ședința de lucru
a Comisiei Centrale
de medicina sportivă

Ieri a avut loc ședința Comisiei 
Centrale de medicină sportivă. la 
care au participat : tov. Emil Ghibu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.. repre
zentanți ai Ministerului Sănătății, 
consilieri ai C.N.E F.S., secretarul 
C.O.R.

Dr. loan Drăgan, directorul Cen
trului de medicină sportivă a prezentat ' " .......
actual ,____ __ _____ ____
niul medico-sportiv al p._„LLlL. 
olimpice. Discuțiile au scos în evi
dență realizările, dar și o serie 
de lipsuri a căror remediere se im
pune de urgență. A fost adoptat 
un plan de măsuri concret pînă la 
J.O. de la MUnchen.

o informare privind stadiul 
și planul de măsuri în dome- 

pregătirilor

1. (LIE NASTASE 
Tiriac, 3.
nu (Steaua), 4.
(Construcții București), 5. Agneta 
Kun (Construcții București), 6, Se-

» Avi/ . ■

(Steaua), 2. Ion
Petre Mărmurea- 

lonel Santeiu

l\Ull I^UI lă I I U GJ 11 wutuicyilk Vî
ver Drcn (Dinamo), 7. Judith Di
bar (Dinamo), 8. Toma Ovici 
(Progresul), 9. Viorel Marcu (Di
namo), 10. Traian Marcu (Stec. 
gul roșu Brașov).

1. ELISABETA LAZÂ2 (U. 
Arad), 2. Ioana Tudoran (Dina
mo), 3. Milana Botez (Voința 
București), 4. Doina Bârdaș (Vo
ința București), 5. Ștefan Tudor 
(Dinamo), 6. Petre Ceapura (Di
namo), 7. Enteric Tușa (Dinamo), 
8. Dumitru Ivanov (Dinamo), 9. 
Hie Oanță (Dinamo), 10. Dumitru 
Grumezescu (Dinamo). ,

1. CAROL CORBU (Steaua), 2. 
Cornelia Popescu (Rapid), 3. 
Csaba Dosa (I. P. Tg. Mureș), 4. 
Ileana Silai (C.S.M. Cluj), 5. Ar
gentina Menis (Dinamo), 6. Vale
ria Bufanu (Rapid), 7. Viorica 
Viscopoleanu (Steaua), 8. Lia 
Manoliu (Metalul), 9. Olimpia Ca
taramă (C.S.O.C. Muscel), 10. Va
lentina Cioltan (Flacăra

■ ceava).
Su-

După efectuarea unui turneu în 
Republica Populară Albania, ieri, pe 
aeroportul Otopeni, au sosit loturile 
reprezentative de baschet și de volei 
ale Republicii Populare Chineze. Con
ducătorul delegației sportivilor țării 
prietene este tovarășul Țiu Gen-y, 
secretar general adjunct al Federa
ției sporturilor din întreaga Chină, 
responsabil cu sportul de masă, iar 
adjuncți. tovarășii Co Cen-lin, res
ponsabilul grupei de volei de la In
stitutul de cultură fizică și Cen Gen- 
hai, responsabilul grupei de baschet 
de la același institut și fost căpitan al e- 
chipei de baschet a R.P. Chineze. în 
înt imp Luarea oaspeților au venit la 
aeroport, profesor dr. Leon Teodo- 
rescu. rectorul I.E.F.S.. vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., dr. Petre Dumitrescu, 
președintele Federației române de 
volei. loan Păun, șeful secției re
lații internaționale a C.ff.j.F.S., Au-

rei Dobincă, secretar general al 
F.R. Volei reprezentanți ai federa
țiilor de baschet și volei, Tovară- 

Teodorescu a urat 
solilor sportivi din 

expri- 
că

șui Leon 
bun venit
Republica Populară Chineză, 
mindu-și bucuria și convingerea 
in timpul turneelor din țara noastră, 
legăturile de prietenie Intre oaspeți 
și sportivii români se vor cimenta 
într-o și mai mare măsură. La 
primire au fost prezanți Uan Țen- 
iuen, consilier, și Lu Ci-sln, prim- 
secretar al ambasadei chineze din 
București.

In cursul dimineții de astăzi, echi
pa reprezentativă de volei a R.P. 
Chineze s-a deplasat la Piatra Neamț 
pentru a susține două întîlniri ami
cale cu tricolorii noștri, iar cea de 
baschet, la Tg. Mureș, după care va 
mai susține alte partide la Cluj. 
Satu Mare și Oradea.

Vor fi oferite cititorilor
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NAȚIONALELE JUNIORILOR

PENTRU PRIMA DATĂ lN BAZIN ACOPERIT

naționaleleMircea Hohoiu, recordmanul prezentspatiștilor, va fi 
juniorilor

Ultima mare competiție internă 
de înot a anului constituie cea din 
urmă posibilitate de corecturi în 
tabelele de recorduri ale țării. în- 
cepînd de luni dimineață, cei mai 
buni juniori, reprezentînd 17 clu
buri și asociații sportive (recordul 
îl deține Dinamo cu 23 de înotă
tori), avîn4 îndeplinite haremurile 
impuse de federația de specialitate, 
vor urca pe blocstarturile piscinei 
(50 m) „23 August" din Capitală. 
Timp de patru zile, ei își vor dis
puta cele 58 de titluri republicane 
de juniori (mari și mici) puse în 
joc.

Așadar, o plăcută reîntîlnire cu 
Eugen Aimer și 
Mircea Hohoiu, 
'Anca Georgescu 
fescu, componenți 
prezentative, unii 
multipli recordmani și campioni 
de seniori ai României.

Organizatorii au prevăzut în 
program 8 reuniuni cu serii (dimi
neața de la ora 10,30) și finale

Anca Groza, cu 
Gheorghe Lupu, 
sau Zeno Opri- 
ai echipelor re- 

dintre aceștia

MEDICINA TG. MUREȘ, 
A 25 ANI

ÎN PRAGUL ANIVERSĂRII
DE EXISTENTA

Unica secție deUnica secție de scrimă din județul 
Mureș este cea care funcționează în 
cadrul Clubului sportiv Medicina din 
Tg. Mureș, secție care se pregătește 
să sărbătorească un sfert de veac dc 
existență.

„înființată In anul 1946. ne spune 
președintele secției, conf. dr. Alexan
dru Dienes, care deține această func
ție de la începuturile ei — secția de 
scrimă a clubului nostru a avut re
zultate cu care ne putem mîndri. 
Inimosul antrenor conf. univ. Andrei 
Kakucs a crescut. în această perioa
dă. o serie de trăgători oe au re
prezentat cu cinste culorile clubului 
în campionatele naționale și pe cele 
ale tării în campionatele mondiale. 
Ne amintim ou satisfacție de titlul 
de campion mondial de tineret cu 
care s-a întors de la Teheran spa
dasinul Anton Pongraț care este și 
azi component de bază al echipei 
noastre de spadă, clasată pe locul 3 
In campionatul republican de divizia 
A

în afară de echipa de spadă, sec
ția noastră mai are în divizia B

ECHIPELE ZEISS JENA

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA
Echipele de popice (feminină și mas

culină) ale clubului B.S.G. Zeiss din Je
na (R.D. Germană) au început turneul 
în țara noastră jucînd in județul Pra
hova. Echipa feminină (divizia A) Pe
trolul Băicoi a întrecut formația oaspete 
cu 2549—2361 p d, Formația masculină 
Zeiss a jucat la Ploiești cu echipa Dacia 
(campionatul județean) pe care a în
trecut-o CU 4855—4822 p d.

A. VASILESCU, coresp.

ÎN CAMPIONATUL DE CALIFICARE :
ECHIPELE FEMININE SE VOR ÎNTÎLN1

LA BUCUREȘTI. IAR CELE
MASCULINE LA IAȘI

La sfîrșitul acestei luni este pro
gramat campionatul de calificare al 
echipelor de tenis de masă, seniori 
și senioare. Competiția formațiilor 
masculine este programată la Iași, 
în zilele de 27—28—29 decembrie, 
iar întrecerea feminină, la Bucu
rești, în zilele de 26 și 27 decem
brie.

(după-amiaza de la ora 17,30) în 
fiecare zi. Succesiunea acestora, 
atît Ia juniorii mari cît și la cei 
mici va fi următoarea.

LUNII 100 m liber (b®f), M00 
m bras (b+f); 200 m mixt (b®f); 
4x100 m mixt, serii contracrono- 
metru (b®f);

MARȚII 400 m liber (b-ț-f); 
100 m spate (b£f), 100 m delfin 
(b-f-f); 4x200 m liber, serii contra- 
cronometru (b);

MIERCURII 200 m liber (bef); 
200 m bras (bț-f); 400 m mixt și 
4x100 m liber, serii contracrono- 
metru (b^t-f);

JOI i 200 m spate (b4-i); 200 m 
delfin (b-Rf); 800 m liber (f) și 
1500 m liber (b), serii contracrono- 
metru.

O importantă prevedere a regu
lamentului! fiecare secție care a 
înscris în concurs mai mult de 4 
înotători va fi obligată să alcătuias
că cel puțin o ștafetă, absența a- 
cestuia ducînd la eliminarea tu
turor sportivilor din concurs.

două echipe de floretă (fete si bă
ieți). O a patra echipă, cea de sa
bie. se pregătește să urce treptele 
ierarhiei alături de formațiile divizio
nare”.

— Cine se ocupă de pregătirea 
scrimerilor ?

— Profesorul Andrei Kakucs. El 
are In secție 50 sportivi legitimați 
din care 45 activi. Pe lîngă aceștia 
mai are In pregătire 39 de copii 
din care 18 avansați si 21 începători.

Președintele secției ne furnizează 
in continuare și alte amănunte pri
vind activitatea secției :

— Materiale și echipament avem, în 
general. Ne-ar trebui, totuși, un apa
rat electric. Ne lipsesc, de asemenea, 
lamele de calitate pe care nu a- 
vem de unde să le procurăm, deși 
dispunem de fonduri. Aș mai aminti, 
aici, situația în care se află sabrerul 
Andrei Zajzon, unul din talentații spor
tivi ai secției. El este controlor de 
calitate la fabrica de confecții, dar 
lucrează în trei schimburi. Poate că 
el va găsi înțelegerea conducerii în
treprinderii ea să-l utilizeze într-un 
singur schimb.

— Perspective ?
— Cu ocazia împlinirii unul sfert 

de veac de existență se va organiza 
o festivitate, urmată de un concurs 
la care vom invita și alte secții din 
tară. Pentru viitorul campionat ne 
propunem să continuăm lupta pen
tru promovare în divizia A 
pele de floretă și să ne 
cu cea de sabie.
Constantin ALBU — coresp.

cu echl- 
impunem

Județean

(Urmare din pag. If

lormai aproape de posibilitățile 
reale, nivelul concursului a fost 
ceva mai ridicat decît în prima 
zi, cînd gimnastele au executat 
exerciții impuse. Așa cum era de 
așteptat, echipa Școlii sportive nr. 
2 din Capitală a concurat cu multă 
dezinvoltură, Mihaela Volintir, Ma
rina- Frumosu, Mioara Cozia și 
Mariana State alcătuind o garni
tură capabilă de rezultate și mai 
bune. Această formație a obținut 
cu ușurință primul loc, toate cele 
patru gimnaste clasîndu-se între 
primele șase la individual compus. 
Locul secund a revenit gimnaste
lor de la Viitorul București, care 
au avut cele mai bune concurente 
în Dana Encuțescu și Maria Ale
xandru. Pentru cel de al treilea 
loc lupta s-a dat între o altă for
mație bucureșteană, Școala spor
tivă nr. 1, și Școala sportivă Bră
ila. în cele din urmă, ambele e-

DE CE ÎI VĂDUVIM PE FONDIȘTI?

recordul 
1500 m 
este de 
Coroiu), 
face la

Ideea rîndurilor de față ne-a fost 
sugerată de o recentă discuție cu 
antrenoarea Magda Negrea, care ne 
mărturisea că de multe luni așteap
tă un concurs axat pe probe lungi 
(800 m și 1500 m), tipice actualei 
perioade de pregătire. „Nu de alt
ceva — spunea cunoscuta tehnicia
nă a clubului Dinamo, dar 
de senioare al probei de 
liber datează din 1969 și 
20:10,1 (reșițeanca Daniela 
iar Anca Groza, de pildă, 
antrenament deseori două-trei serii 
pe această distanță, in care „mer
ge" regulat sub 20 de minute!"

Adevărul este că exact ca în 
anii trecuți, organizatorii concursu
rilor din Capitală (fără nici un fel 
de excepție) fac dovada nu numai 
a lipsei de imaginație — oare cîți 
ani vor trebui să mai treacă pen
tru a putea urmări, de pildă, o șta ■ 
fetă de 100x100 m sau chiar mai 
mult? — dar și a unei greșite con
duite metodice în alcătuirea progra
melor fiecărui miting. Fără să iasă 
din tipicul obișnuit, toate con
cursurile prezintă invariabil — in
diferent de vîrsta competitorilor — 
probe de 50 m, 100 m și 200 m în 
procedeele respective și doar rare
ori curse de 400 m și 800 m. Dacă 
pentru perioadele în care înotătorii 
se află înscriși în curba ascendentă 
a formei lor sportive, în preajma

CRISTINA BALABAN SPUNE
ADIO PISCINEI DE CONCURS
Multipla campioană și record

mană națională a țării, Cristina 
Balaban, una dintre cele mai 
bune specialiste europene ale pro
cedeului „spate” din anii 1965— 
1967, medaliată cu bronz la C.E. 
din 1966 (Utrecht) a probei de 
100 m, și-a anunțat retragerea de
finitivă din activitatea competițio- 
nală și trecerea ei în rîndurile 
antrenorilor clubului Dinamo. Fe
derația de specialitate a pregătit, 
cu prilejul campionatelor naționa
le de juniori ce vor avea loc în 
săptămîna următoare, o frumoasă 
festivitate în cinstea acestei me
rituoase sportive.

MARIA PREDA — CAMPIOANA
chipe s-au clasat la egalitate, ele 
fiind departajate de rezultatul ob
ținut la exercițiile impuse.

Titlul de campioană la indivi
dual a fost cîștigat de Mihaela Vo
lintir, care la exercițiul liber ales 
a obținut nota 9. Principala sa ad
versară, colega de club Marina 
Frumosu, a fost notată doar cu 
8,30, motiv pentru care a trebuit 
să cedeze și locul al doilea Danei 
Encuțescu, revelația zilei. Mai men
ționăm că Adriana Angelescu (Sc 
sp. Ploiești), ratînd de două ori La 
exercițiul cu coardă, s-a clasat a- 
bia pe locul 5. Rezultate tehnice1 
echipe — Șc. sp. 2 Buc. 76,85 p, 
Viitorul Buc. 74,95 p, 
Brăila 71,85 p, Șc. sp. 1 
71,85 p, Șc. sp. Ploiești 
p. Universitatea Timișoara 
individual 
lintir 26,00 p, Dana 
25,35 p, Marina Frumosu 25,30 p, 
Mioara Cozia 25,25 p, Adriana An
gelescu 24,95 p, Mariana State 
24,00 p. 

Șc. sp. 
1 Buc.

71,45 
i 66,90 

compus — Mihaela Vo- 
Encuțescu

unor competiții importante, aseme
nea întreceri sînt cele mai reco
mandabile, în schimb, pentru lu
nile de serioase acumulări canti
tative, de înot lung cum le place 
antrenorilor să le numească, sînt 
necesare, în primul rînd, probele 
de durată, unde pot fi verificate 
mai bine gradul de rezistență al 
înotătorului, posibilitățile sale de 
efort prelungit.

Exceptînd cursele din competiții 
oficiale, dacă vom număra toate 
probele lungi dintr-un an, în care 
sportivii noștri să-și poată verifica 
calitățile de fondiști, ne vor fi su
ficiente (nu este nici o exagerare) 
degetele unei singure mîinil Oare 
nu constituie și aceasta una din 
explicațiile atît de slabelor cifre, 
pe care sportivii noștri le înre
gistrează la 400 m, 800 m și 1500 
m craul, sau la 400 m mixt, unde 
diferențele dintre recordurile tării 
și cele europene, de pildă, sînt încă 
exagerat de mari? Așteptăm, în 
primul rînd, părerile antrenorilor, 
cei care ar trebui să-și impună cu 
precădere opiniile și în această di
recție.

Rubrică redactată de
Adrian VASILIU

CUM COLABORAȚI PENTRU
CREȘTEREA SPORTIVILOR

7

DE PERFORMANȚA ?
0 întrebare adresată unor factori cu răspunderi 

în această direcție, din orașul Ploiești
Nu arareori ne-a fost dat să în- 

tîlnim în raidurile noastre prin di
ferite orașe din țară, divergențe 
născute între cluburile de perfor
manță. școli sportive, licee cu pro
gram de educație fizică și licee de 
cultură generală cu activitate spor
tivă susținută. în general, proble
ma capătă două aspecte : mai în- 
tîi. cel al ariilor de selecție, iar 
apoi, cînd elevii au ajuns la un 
grad de specializare notabil, apare 
disputa între aceste unități în pri
vința folosirii sub culorile proprii, 
a elevilor juniori. Asupra acestor 
neconcordanțe. cît și a căilor de re
zolvare a lor, am cerut păre
rile unor persoane cu atribuții în 
mișcarea sportivă din orașul Plo
iești, unde se află cîteva unități de 
acest gen.

CREȘTEREA PROPRIILOR 
ELEMENTE — O SOLUȚIE 

NEEXPLOATATĂ PE DEPLIN
ARTUR HOFFMAN, metodist al 

clubului Petrolul : „La nivelul o- 
rasului Ploiești, se adaugă triun
ghiului Petrolul — Școala Sportivă 
— Liceul cu program și Liceul nr. 
2, cu rezultate notabile în activi
tatea sportivă Din păcate, la anu
mite discipline sportive (mai ales 
Ia atletism, unde goana după ob
ținerea punctelor determină o con
curență uneori neprincipială), apar 
disensiuni care nu folosesc nimă
nui. Se pare însă că lucrurile se 
află pe un drum bun. Prin exis
tența diviziilor școlare, liceele de 
cultură generală nu mai sînt in
teresate de copiii claselor V—VIII, 
pe care îi cedează, pentru pregăti
re, școlilor sportive. Acești elevi 
susțin examenele de admitere la Li
ceul cu secție sportivă și în caz 
de reușită, își continuă aici activi
tatea. Restul elevilor sportivi se o- 
rientează spre celelalte licee, care 
au început să se specializeze în 
anumite sporturi. In cazul Liceu
lui 2, accentul cade și pe creșterea 
propriilor elemente, fiind deja în
ființată o clasă a V-a cu profil de 
volei. în privința clubului Petro
lul, selecționarea de la o vîrstă fra
gedă, creșterea și pregătirea pro
priilor elemente, rămine o soluție 
neexploatată încă la maximum. E- 
xistă mult prea mulți copii la Plo
iești pentru a se intra în concu
rență cu Școala sportivă. Rămine 
doar să-i căutăm ea să-i găsim..."

SPECIALIZAREA ȘCOLILOR 
PE SPORTURI — IATĂ 

REZOLVAREA !
PETRE COMANICIU — directo

rul Liceului nr. 2 Ploiești : „Există 
sporturi pe care școlile nu au posi
bilități (bază materială, specialiști) 
de a Ie dezvolta : natația, scrima, 
șahul, judo-ul. căiăria. Clubul Pe
trolul încearcă să se orienteze, in 
principal, spre aceste sporturi, pen-

Luni 20 decembrie 1971, rn sala Dalles, la orele 12

ASISTENȚA TEHNICĂ A SPORTIVILOR 
de Înaltă performanță"

Centrul de cercetări științifice 
al C.N.E.F.S. și Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și 
sport în colaborare cu Universi
tatea populară București, anunță 
lecția cu tema :

„Asistența tehnică a sportlvi-

Nr. 6910

PRIN GRIJA CONDUCERII DE PARTID $1 DE STAT

PESTE 2000 DE ELEVI
VOR FACE POPAS ÎN TABERELE 

SPORTIVE ALE VACANȚEI DE IARNĂ'

de îm- 
vederea 
vor ur- 
sportivă 
o suită

începînd de marți, după ultima 
oră de curs, elevii din școlile de 
toate gradele vor intra în vacanța de 
iarnă. Pînă la 10 ianuarie anul vii
tor, ei vor fi beneficiarii unei etape
de odihnă, absolut neoesară după un 
prim trimestru de învățătură, cu ex
celente rezultate, pentru oei mai 
mulți. Va fi o etapă de odihnă ac
tivă pe care elevii și-o vor petrece 
într-un mod cît mai interesant, evi
dent după gusturi și preferințe.

Cum este șl firesc sportul va ră- 
mîne în continuare strîns legat de 
programul de activitate a elevilor 
noștri, ca o modalitate directă de re
facere fizică, de destindere, 
prospătare a forțelor în 
etapelor de învățătură care 
ma. Noțiunea de activitate 
va avea drept corespondent 
de concursuri și competiții organizate 
la nivelul claselor și al școlilor, pe 
localități sau la scară republicană, 
unele tradiționale, altele specifice 
sezonului alb. Din această suită nu 
vor lipsi „zonele” diviziilor școlare și 
de juniori la baschet și volei, con
cursul de sărituri în apă programat 
la Oradea (20—23 decembrie), „Cupa 
speranțelor" 
d’Artagnan ce 
rești (20—23 
campionatelor 
mari la scrimă care se vor 
șura în continuare (24—26 decembrie) 
tot în Capitală. „Cupa speranțelor” 
la natație — Cluj (24—26 decembrie) 
etc.

pentru urmașii lui 
va avea loc la Bucu- 
decembrie), finalele 

republicane de juniori 
desfă-

★
Un capitol important al apropiatei 

vacanțe de iarnă a elevilor îl vor 
constitui taberele sportive — care își 
vor deschide porțile la 22 decembrie 
unele, la 27 decembrie altele — or
ganizate în comun de Ministerul în- 
vățămîntului. G.C. al U.T.C. și Con
siliul Național al Organizației Pionie-

ni-tru care nu are concurență la 
velul orașului nostru. In schimb, 
atletismul, voleiul, handbalul, bas
chetul încep să devină specialități 
ale școlilor și liceelor. în ceea ce 
ne privește, lucrurile iau un alt 
aspect neplăcut. Elevii noștri apără 
în același timp și culorile Școlii 
sportive. Nu este normal ca „ri
valitatea" să fie susținută de elevii 
aceleiași școli. Trebuie așadar gră
bită și, mai ales, acceptată de toată 
lumea, specializarea fiecărui liceu 
pe anumite ramuri sportive, în 
funcție de baza materială, specia
liștii, dar mai ales de rezultatele 
obținute. Ar fi astfel posibile, cu 
bune rezultate, schimburile de ele
mente și colaborarea interșcoli. Re
percusiuni favorabile ar apare Ș> 
în repartiția rațională a profeso
rilor de specialitate, care în mare 
măsură, prezintă anomalii".

EXISTĂ CONDIȚII PENTRU O 
COLABORARE FRUCTUOASĂ

ANASTASIA VASILIU, director 
al Liceului nr. 1, cu secție sportivă: 
„Consider că liceul nostru a de
venit o unitate sportivă indepen
dentă, cu activități multiple, care 
nu mai au nevoie de un sprijin 
exterior. Relațiile noastre cu alto 
unități ale sportului școlar și de 
performanță din oraș au căpătat 
aspectul colaborării, fără a exista 
divergențe nocive. Pe acest plan 
rămin de rezolvat însă o seamă de 
lucruri, cum ar fi de exemplu, fap
tul că asociațiile sportive ar trebui 
să ne ceară adeziunea, sau măcar 
să ne anunțe că unii dintre elevii 
noștri apără culorile lor. De ase
menea, clubul Petrolul ne-ar pu
tea închiria sau chiar oferi, de 
două ori pe săptămină, un culoar 
al bazinului acoperit, pentru a or
ganiza cursuri de inițiere și a efec
tua multilateral pregătirea sporti
vilor de performanță ai liceului.

In privința bazei de selecție, pro
fesorii noștri de specialitate pre
gătesc copiii talentați din Școala 
generală nr. 27. Bineînțeles, dacă 
reușesc la examenul de admitere, 
ei ne vin, în mare măsură, deja 
formați. Aceasta este o formă efi
cientă de colaborare cu alte școli".

★
Ne mărginim la a reda aceste 

trei opinii — avizate — ale unor 
oameni în direct contact cu reali
tățile sportului școlar și de perfor
manță din orașul Ploiești. Conside
răm că ele sînt grăitoare asupra 
problemei pe care am pus-o în 
discuție. Dorim să tragem doar o 
concluzie : aceea că, departe de a 
deveni divergențe, relațiile dintre 
unitățile răspunzătoare de crește
rea viitorilor sportivi de perfor
manță, pot și trebuie să se trans
forme în eforturi conjugate pentru 
atingerea acestui scop.

Radu TIMOFTE

lor de înaltă performanță" din 
cadrul lectoratului central. Ex
punerea va fi făcută de către 
prof. Corneliu Răduț și va avea 
loc In sala Dalles, luni 20 de
cembrie 1971, orele 12,00.

Va urma un film artistic. 

rilor pentru acei elevi care s-au re
marcat La învățătură șl în competi
țiile din primul trimestru de școa
lă. O primă subliniere : numărul ele
vilor care vor participa la taberele 
sportive ale vacanței școlare de iar
nă va fi de 2 250, eu peste 600 mai 
mult decît eil'ra anului precedent 
Este o dovadă concretă a grijii pe 
care partidul și statul îiostru o acor
dă activității sportive a elevilor, for
mării unor generații sănătoase și ro
buste. capabile să reprezinte schim
bul de miine in multe discipline 
sportive, majoritatea olimpice.

Pentru elevii din școlile sportive 
de cultură generală și liceele cu 
program de educație fizică, princi
pala tabără sportivă a vacanței de iarnă 
își va avea sediul în stațiunea de 
munte Păltiniș-Sibiu. Ea va găzdui 
peste 300 de elevi specializați în 
atletism, gimnastică, fotbal și hand
bal. Zăpada abundentă care s-a aș
ternut peste Cibin.va însemna o in
vitație ispititoare pe pîrtii. la activi
tăți in ser liber.

în ordinea capacității de găzdui
re urmează tabăra de la Posada-Pra- 
hova (260). apoi cele de la Călimă- 
nești și Olănești, ambele cu același 
efectiv — 185. Tabere cu un număr 
apreciabil de participanți vor mai 
funcționa la Predeal (158), Lacul 
Roșu (153). Balvanyos-Covasna (160), 
Sinaia (108). Izvoare-Maramures 
(76). De relevat faptul că în șiragul 
de tabere sportive de vacanță apar 
și nume noi : Voina-Argeș, Cărbu- 
nari-Maramureș etc.

★
Un grup de alte tabere școlare de 

■ iarnă își așteaptă ca oaspeți elevi 
din școlile sportive cuprinse In re
țeaua învătămîntului profesional și 
tehnic și din liceele de specialitate. 
Prima dintre acestea, ca importantă, 
va ființa la Govora-Vîlcea, cu un 
număr de aproape 300 de partici
pant! — atleti, boxeri, halterofili, 
luptători și tineri judoka. Tot pe va
lea Oltului, la Cfilimănești va func
ționa o a doua tabără în care vor fi 
prezemți peste 100 de elevi reprezen
tînd aproximativ aceleași discipline 
sportive. în fine, la cabana Chei- 
șoara de lîngă Rîșnov (județul Bra
șov) și la Predeal vor exista cîte o 
tabără rezervată în exclusivitate 
schiorilor.

Ceea ce se cuvine a remarca în 
legătură cu prezenta în programul 
apropiatei vacanțe de iarnă a atîtor 
tabere sportive este preocuparea or- 

Ministerului 
asigura la 

cadre didactice cu o vastă 
pedagogică, profesori tot- 

o recunoscută competentă 
pregătirii tehnice și orga- 

Cîteva exemple : prof.

nanelor de resort ale 
învătămîntului de a le 
conducere 
experiență 
odată cu 
pe planul 
nizatorice.
Teodosio Mihu (Păltiniș-Sibiu), prof. 
Dezideriu Blayer (Lacul Roșu), prof. 
Gheorghe Cordea (Izvoare-Maramu- 
reș). prof. Gheorghe Teșu (Posada- 
Prahova), prof. Constantin Popa (Olă- 
nești-VîJ-ea). prof. Ilona Micloș (Pre
deal) i

Este desigur o garanție a reușitei 
taberelor școlare din această vacanță 
de iarnă în care elevii participanți 
vor avea posibilitatea să practice dis
ciplina căreia i s-au consacrat, să fia

O ETAPA CE POATE TULBURA SAU... LIMPEZI APELE
După excelentul joc Steaua—Di

namo — capul de afiș al etapei 
precedente — cele două fruntașe 
ale clasamentului se deplasează în 
provincie. Prima, la Galați, unde 
va trebui să reziste elanului stu
denților, care se află... acasă. Di
namo, în dorința de a nu pierde 
contactul imediat cu primul loc, 
va face tot posibilul să termine cu 
succes întîlnirea de la Tg. Mureș, 
Victoria le este cel puțin tot atît 
de necesară și baschetbaliștilor de 
la I.C.H.F. (aflați pe poziția a treia, 
la egalitate de puncte cu Dinamo), 
intr-un meci cu un final imprevi
zibil — cel de la București cu am
bițioșii universitari din Timișoara. 
Tot deschis, fără favorită, este der- 
byul clujean. Universitatea (locul 
VI) — Politehnica (locul VII), am
bele cu același număr de puncte — 
11. Un meci cu consecințe directe 
asupra ultimului loc în clasamentOLTENIȚA: SALA DE SPORT

NU NUMAI IN SCRIPTE!
Oltenița are o echipă de fotbal 

în divizia B, în jurul căreia există 
multă animație. Este echipa aso
ciației sportive a șantierelor na
vale. De la oameni cu munci de 
răspundere, pînă la simpli cetă
țeni, toți se bucură și suferă pen
tru echipa lor. La Oltenița există 
însă și alți sportivi : boxeri, lup
tători, rugbyști, voleibaliști, jucă
tori de șah și tenis de masă. Din 
păcate, prezența lor în viața spor
tivă a orașului se poate constata 
mai mult în evidența asociației, 
decît pe teren sau în sală. Secția 
de lupte a S.N.O. s-a autodesființat 
la începutul anului. Dacă în lo
calitate există, totuși, cîțiva lup
tători. aceștia sînt ai asociației spor
tive Mecanizarea și sînt pregătiți 
de antrenorul Victor Popescu. A- 
cesta ne spunea cu regret că a 
transferat secția de la Urziceni la 
Oltenița, atras de sala despre care 
i s-a spus că-i oferă condiții bune 
de pregătire. Asupra acestor „con
diții" vom reveni.

Antrenorul de box Boris Moscal- 
ciuc, salarizat cu o normă întreagă 
pînă astă vară, lucrează acum în 
producție, și — în aceste condiții 
— se ocupă de elevii săi cînd poa
te. Dacă în 1969 secția sa a orga
nizat 21 de gale, iar în 1970 — 16, 
anul acesta pugiliștii de la Ș.N.O. 
s-au întîlnit doar cu cei din Tîrgo- 
viște. întrecerile dotate eu „Cupa . 
16 Februarie" și etapa județeană a 
campionatelor de seniori au fost 
organizate de Consiliul sindical ju
dețean și, respectiv, C.J.E.F.S. Ilfov.

Ce se întîmplă cu secția de rug
by ? Președintele asociației, Marin 
JMiculeasa, ne-a relatat cîț£V£ din

va fi 
sport- 
vorba 
rezer- 
spor-

de asemenea prezențl Intr-o bogată 
activitate cultural-educativă cu ca
racter de destindere dar si de in
struire.

La reușita taberelor sportive șco
lare susamintite. o contribuție deloc 
neglijabilă si-o pot aduce organele 
și organizațiile sportive (cluburi, mari 
asociații sportive) de la care se aș
teaptă o largă colaborare în ceea ce 
privește organizarea unor întreceri 
pe plan local, dotarea cu unele ma
teriale sportive și bineînțeles unde 
va fl cazul sprijin tehnic șl organi
zatoric. Asemenea inițiative, dacă ne 
amintim bine, au existat și in anii 
precedenți ele fiind primite cu bucu
rie de către elevii și profesorii re
partizați în tabere. Intr-un cuvint 
este de dorit ca toți factorii cu răs
pundere în ceea ce privește crește
rea și educația tineretului școlar să 
dovedească și cu acest prilej multă 
mobilitate, să-și aducă contribuția, 
încă din start, la reușita acțiunilor 
ce sînt proiectate.

★
O tabără de un fel deosebit 

organizată sub egida Secției 
turism a G.C. al U.T.C. Este 
de tabăra de la Săcele-Brașov 
vată președinților asociațiilor 
tive din școli, unități care își des
fășoară activitatea sub îndrumarea 
U.T.C.

Prima serie — de la 20—30 decem
brie — va fi deschisă președinților 
din asociațiile sportive ale școlilor 
profesionale si liceelor de specialita
te. cu participarea a 600 de tineri. în 
seria a Il-a, între 2—8 ianuarie 1972. la 
Săcele vor face popas altl 650 de pre
ședinți de asociații sportive reprezen
tînd liceele de cultură generală.

Este o inițiativă frumoasă pe care 
C.C. al U.T.C. o reînnoiește de mai 
mulți ani încoace, destinată să răs
plătească eforturile celor mai destoi
nici activiști sportivi din școli, tot
odată să-i îndrume pc firul unei ac
tivități și mai rodnice la nivelul cla
selor și anilor de studii. Faptul că 
în tabăra de Ia Săcele vor exista po
sibilități multiple de a practica spor
tul (terenuri și săli de sport precum 
șl un bogat material adecvat) repre
zintă un convingător atu în succesul 
acestei acțiuni. Să notăm în același 
timp că la Săcele elevii președinți 
de asociații sportive vor avea prile
jui să facă un foarte util schimb 
de experiență, că ei vor avea ca 
oaspeți o serie de sportivi de frunte 
ai tării. că vor vizita unele obiective 
industriale și culturale locale sau din 
împrejurimi. Vom avea astfel un 
tablou mai complet al perspectivei ce 
li se oferă celor 1 250 de cadre de 
conducere a activității sportive șco
lare.

în ce ne privește, ținem să trans
mitem tuturor elevilor prezenti în 
aceste multiple acțiuni sportive ale 
vacantei de iarnă, mult succes 1 îl 
asigurăm că — Ia fel ca si în anii 
precedenți — ne vom afla în mijlocul 
lor, pentru a surprinde cele mai ine
dite momente din viata lor. pentru a 
prezenta pe Larg cronica frumoaselor 
zile care Ii așteaptă. Deci, pe cu- 
rînd 1...

Tiberiu ST AM A

— așadar, deosebit de strîns — este 
cel dintre I.E.F.S. și Voința. în 
cea de a șasea și ultima partidă 
a etapei a VIII-a — întîlnire doan 
aparent „de mijlocul clasamentu
lui" — e eventuală victorie a Po
litehnicii București în meciul cu 
Rapid o poate menține pe prima 
în plutonul celor care tatonează 
locurile fruntașe. Ceea ce, cu si
guranță, viitorii ingineri nu vor 
uita. Dar și feroviarii au nevoie de 
două puncte ca de aer... De altfel, 
în această săptămînă, ei au pre
gătit cu mare atenție meciul, Iar 
noul lor antrenor, Al. Fodor, a în
cercat mai multe combinații tactice 
vizînd anihilarea eficacității oame
nilor înalți de la Politehnica șl în
deosebi a lui Popa, coșgeterul stui 
denților. „Mizez pe marea expe
riență a jucătorilor mei* — ne-a 
declarat în final AL Fodor.

necazurile sale. La venirea sa în 
conducerea asociației, a găsit un 
sold de... 37 lei ! Secția de lupte 
era deja desființată. „Fără spri
jinul concret al C.J.E.F.S. și al 
Consiliului sindical județean, egreu 
să supraviețuim. Lotul de rugby, 
de pildă, e foarte numeros. Numai 
într-o singură deplasare a echipei, 
la Pitești, am cheltuit cu trans
portul 3000 de lei. Dacă în 1972 nu 
vom fi sprijiniți, nu văd cum am 
putea opri dezintegrarea secției".

Pentru că sîntem în pragul ier
nii, să vedem în ce stare se află 
sala de antrenament a S.N.O. Di
mensiunea el (18X11) permite pre
gătirea în bune condiții a boxerilor 
și luptătorilor. Pot fi găzduiți aci 
și voleibaliștii, după cum își pot 
face antrenamentul. în sezonul rece, 
fotbaliștii și rugbyștii. Din păcate, 
aspectul acestei săli, pe care mul
te alte asociații și-ar dori-o, te 
indispune de cum îl deschizi ușa 
Plouă pe parchet (și, ce parchet 
bun 1) prin cîteva orificii în tavan. 
Igrasia a ajuns la un stat de om. 
Baia nu funcționează, iar celelalte 
instalații sanitare sînt necorespun
zătoare. Se spune că anul trecut 
C.J.E.F.S. Ilfov a virat ”7.000 de 
lei, dar asociația a folosit banii 
pentru reparații la stadionul de 
fotbal. „în 1971 — precizează pre
ședintele asociației — nu s-au pre
văzut fonduri pentru repararea să
lii, dar pentru anul viitor ne-am 
asigurat sumele necesare". Numai 
dacă banilor nu li se vor da alte 
întrebuințări, conform obiceiului...

Cornel ROMAN
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ALE ANTRENORILOR EMERITI NICOLAE DUMITRESCU Șl HIE OANA
MUNCA Șl MARE A DRAGOSTE PENTRU FOTBAL, SINGURELE „SECRETE"

DOUA ATRACTIVE RESTANTE IN DIVIZIA A
(Urmare din pag. I)

f.atru puncte de care vorbeam la 
actuala zestre (14 p) destul de să
racă. Nu-i va fi ușor. întrucît și 
adversara ei de mîine — A.S. AR
MATA TG. MUREȘ — situată în 
prima jumătate a clasamentului, 
aspiră la un loc fruntaș, veleitate 
poate . întrucîtva exagerată pentru 
o fostă divizionară B, dar, altfel, 
pe deplin firească din punctul de 
vedere al foarte talentaților tineri 
Hajnal, Boloni. Fazekaș, atît de 
conștienți de resursele lor. Și, cum 
ambele combatante și-au fixat ca 
obiectiv, la sfîrșitul turului, cifra 
de 18 puncte, nu ne rămîne decît 
să vedem care dintre ele își va 
onora pretențiile.

Ploieștiul așteaptă cu justificat 
interes restanța PETROLUL — 
U.T.A. Echipa prahoveană a cla
cat serios (vezi rezultatul eu Jiuli 
0—1, acasă) într-un moment (după 
punctul luat lui Dinamo, la Bucu
rești) în care nimeni nu putea an
ticipa insuccesul și acum are mare 
nevoie de o victorie. Pentru a 
sălta de Pe locul 14 pe locul 12 In 
clasament, cu alte cuvinte pentru 
o iarnă mai liniștită.

Și-atunci. în această 
tură prielnică, muncii 
lucide, a proaspătului 
emerit Ilie Oană, îi va fi ___
să pregătească în tihnă asaltul se
zonului de primăvară.

Dar. mîine, la Ploiești, pe banca 
alăturată Petrolului va sta. de a- 
semenea, un antrenor emerit, l-am 
numit pe Nicolae Dumitrescu, cel 
care, cu pricepere și migală, a fă
cut din U.T.A. o echipă de talie

CLASAMENT
1. U.T.A.
2. SPORT CLUB BACĂU
3. „U" CLUJ
4. F. C. ARGEȘ
5. STEAUA
6. DINAMO
7. A. S. ARMATA
8. STEAGUL ROȘU
9. JIUL

RAPID
UNIV. CRAIOVA

9.
10.
11.
12. POLITEHNICA
13. FARUL
14. PETROLUL
15. CRISUL
16. C.F.'R. CLUJ

14
15
15
15
15
15
14
14
15
13
15
15
15
14
15
15

31—14
29—18
24—15
26—22
18-13
23—19
15—14
14-10
14—16
18—15
18—20
17—22
14—20

8—20
5—22
11—25

20
19
18
18
16
16
16
15
15
14
14
13
13
12
8
7

Doi vechi slujitori ai fotbalului, Nicolae Dumi
trescu, de la U.T.A., și Ilie Oană, de la Petro
lul, și-au văzut onorată munca lor neobosită 
pentru progresul acestui sport cu înaltele dis
tincții de antrenori emeriți. Este o răsplată pe 
deplin meritată pentru îndelungata lor activitate 
pe terenurile de fotbal, în anii de tinerețe ca 
valoroși jucători, selecționați și în echipa națio
nală, și apoi ca excelenți antrenori, care au con

tribuit la ridicarea unor noi generații de spor
tivi apreciati. Și unul și altul sînt, în același 
timp, exemple de modestie, de comportament, 
atît în lumea stadioanelor, cît și în viața de 
toate zilele.

Faptul că încă doi antrenori au primit înalta 
distincție reliefează, de fapt, și progresele fot
balului românesc, care și-a cîștigat un loc de 
frunte în arena internațională, prin talentul ju-

9

căforilor, dar și prin munca celor care se ocupă 
zi de zi de creșterea măiestriei lor, de sădirea 
în rîndurile lor a spiritului de disciplină, a dra
gostei pentru fotbal.

Convorbirile pe care le-am avut cu cei doi 
proaspeți antrenori emeriți ne-au furnizat ma
terialele din această pagină, pline de învăță
minte pentru toți iubitorii fotbalului.

5»CLIMATUL DE LA U.T.A. NU L-AȘ
MAI PUTEA GĂSI ÎN ALTĂ PARTE»

O VIAȚA
DĂRUITĂ UNUI CLUB

conjunc- 
oalculate, 
antrenor 

mal ușor

O SCRISOARE
DIN CONSTANTA...

Referindu-se la unele critici ce 
i-au fost aduse în cadrul rubricii 
„Dintre sute de rapoarte", tov. Du
mitru Ivan, președintele C.J.E.F.S. 
Constanța, ne-a trimis o scrisoare, 
în care arată că prezența sa la 
Craiova, la meciul Universitatea— 
Farul, a fost un răspuns la solici
tarea clubului Farul, pe următoa
rele considerente i

1. La trei jocuri consecutive ale 
echipei constănțene U.T.A. — Fa
rul (Szecsei), Universitatea Cluj — 
Farul (Moarcăș), Farul — C.F.R. 
Cluj (Chilibar), au fost delegați 
arbitri debutanți în divizia A.

2. La comunicarea arbitrilor pen 
tru meciul Universitatea Craiova— 
Farul, constănțenii l-au recuzat pe 
arbitrul M. Bică, recuzare care 
n-a fost luată în considerație (n.r. 
pe bună dreptate, întrucît recuză
rile sînt anunțate anterior începerii 
campionatului).

Tov. Dumitru Ivan arată apoi că 
după flagranta greșeală de arbi
traj săvîrșită de M. Bică în ulti
mele secunde ale primei reprize 
(acordarea unei lovituri de la 11 
metri în favoarea gazdelor), „m-am 
dus la cabină și i-am spus arbi
trului că este rușinos ceea ce s-a 
întîmplat. Regret cuvintele și to
nul pe care l-am folosit, dar vreau 
să arăt, în încheiere, că un astfel 
de arbitraj nu aduce nici un servi
ciu mișcării noastre fotbalistice."

Ne bucură poziția autocritică a 
tov. Dumitru îvan. Intr-adevăr, așa 
cum se arăta și în articolul nostru, 
oricare ar fi fost greșelile de arbi
traj, acestea nu-i dădeau dreptul 
tov. Ivan să intervină mai ales de 
maniera în care a făcut-o.

Evident, surprinde faptul că la 
trei meciuri consecutive ale Faru
lui, au fost delegați arbitri debu
tanți. Dar, nu este mai puțin ade 
vărat că doi dintre ei, Moarcăș și 
Chilibar, au condus excelent, fiind 
notați cu cinci stele. De altfel, lată 
că supărările aveau să vie nu din 
partea unui debutant, ci a unui 
arbitru cu vechi state de serviciu...

(B)

VEȘTI DE LA SPORT CLUB BACĂU
După disputarea ultimului joc de 

campionat, ou U.T.A., echipa Sport 
Club Bacău a intrat în vacanță. 
In momentul de față, cîțiva dintre 
jucătorii băcăuani . (Dembrovschi, 
Vătafu, Velicu, Hrițcu, Florea, Du- 
țan) se află pentru tratament la 
Băile Felix.

Pregătirile echipei vor fi reluate 
la 10 Ianuarie, cînd se va efectua 
și vizita medicală. In cea de a 
doua jumătate a lunii ianuarie, bă
căuanii se vor antrena la Slănio 
Moldova, după care vor pleca în
tr-un turneu în Liban.

Ședința de analiză a comportă
rii echipei în prima parte a cam
pionatului va avea loo — probabil 
— miercuri 12 ianuarie,

europeană. Onorîndu-și cum se 
cuvine cartea de vizită, formația 
textilistă s-a reinstalat după pri
ma restantă. în fruntea clasamen
tului, așteptînd acum, calmă, se
nină, confruntarea ei cu Petrolul.

Și cum și în teren se vor afla fotba
liști proaspăt încununați cu titlul de 
maestru emerit, ne referim la Le- 
reter. Mihai Ionescu și Mocanu, 
sperăm ca și jocul să se situeze la 
înălțime.

F.C. ARGEȘ-PROGRAM RIGUROS 
PENTRU ATACAREA RETURULUI

încheind turul diviziei A pe un 
loo bun în clasanient, F.C. Argeș 
își pregătește cu multă atenție 
sezonul de primăvară țintind — 
după spusele antrenorilor și ju
cătorilor — și mai sus pentru par
tea a doua a campionatului.

După ultimul joc susținut tn 
compania dinamoviștilor bucureș- 
teni, formația piteșteană n-a în
trerupt brusc activitatea fotbalis
tică, ea continuînd să se antrene
ze, bineînțeles cu o intensitate din 
ce în ce mai redusă.

Începînd de mîine și pînă la 10 
ianuarie 1972, componenții lotului 
au perioadă de vacanță, timp în 
care se vor odihni, iar cei care au 
nevoie își vor trata diferitele trau
me.

Dar, lată, în continuare, progra
mul echipei F.C. Argeș pînă la 
reluarea campionatului: între 11 și 
15 ianuarie — control medical și 
antrenamente ușoare pentru rea
daptarea organismului la efort; In
tre 16 și 31 ianuarie — pregătire 
de bază la munte, cu două, uneori

trei antrenamente pe zi; între 1—20 
februarie — jocuri de pregătire cu 
diverse echipe din diviziile A, B și 
C; între 21 februarie și 4 martie 
— turneu în Iran pentru desăvîrși- 
rea pregătirii în condițiuni de climă 
prielnică.

Ședința de analiză a comportării 
echipei în prima parte a campio
natului va avea loc în ziua de 14 
ianuarie.

La Sibiu
C.J.E.F.S. Sibiu a organizat prin 

comisia de fotbal șl colegiul de ar
bitri un nou curs de arbitri. Din 
cele 44 de persoane care s-au în
scris, 35 au trecut examenul prac
tic, cei admiși începînd lecțiile teo
retice, care vor dura pînă în mar
tie 1972. Printre lectorii acestui curs 
se numără Cornel Nițescu, Andrei 
Tudor, L Petculcscu și AL Costea.

Ilie IONESCU-coresp. județean

RADUCANU Șl POP — 
SUSPENDAȚI

Comisia centrală de competiții și 
disciplină a F-R. Fotbal a analizat, 
în ședința ținută aseară, abaterile 
jucătorilor Răducanu și Pop în 
meciul Rapid — Tottenham, din. 
cadrul Cupei U.E.F.A, și a luat ur
mătoarele măsuri:

— jucătorul Răducanu a fost 
suspendat pe trei etape pentru 
gest nesportiv ;

— jucătorul Pop — suspendat pe 
două etape.

...și la Galați
La începutul acestei luni s-a des» 

chis și la Galați un nou curs de 
arbitri de fotbal. Cursul este frec
ventat de 80 de amatori al sportu
lui cu balonul rotund dintre care... 
trei reprezentante ale sexului fru
mos. Lecțiile teoretice ce vor avea 
loc timp de 5 luni — pînă în mai, 
cînd se va ține examenul de ab
solvire — vor fi predate de arbitri 
gălățeni cu experiență i Gr. Bîr- 
san, O. Turcitu, T. Trofin, Gh. 
Ștefănescu și alții.

Victor ȘTEFĂNESCU, coresp.

Nu i-a trebuit mult fotbalului fe
minin — nici un an — pentru a 
cunoaște o frumoasă dezvoltare. 

Iată, fapt grăitor, tribunele arhi
pline la un foc care a opus — 
intr-o deschidere pe marele stadion 
„23 August" — echipele feminine 
Venus (antrenor Ion Lepădata) și 
Unirea Tricolor (antrenor Nicolae 
Chirilă), două dintre formațiile 
fruntașe ale campionatului munici
piului București, întrecere înche
iată recent cu succesul echipei Ra
pid, pregătită de fostul internațio
nal Micki Mihăilescu.

Apreciind spectaculozitatea mul
tora dintre partide, o serie de spe
cialiști prevăd fotbalului feminin 
un „viitor de aur".

Foto: Vaslla BAGEACJ

Poate că multi 
așteaptă să gă
sească in aceste 

unor secții cunos-

Voința (m. A). Politehnica
— Rapid Cm. A).

SlMBATA

BASCHET : Sala Liceului „I. L. 
Caragiale", de la ora 17 : I.E.F.S.
— Medicina (f. B), Voința — Ar
hitectura (f. B).

HOCHEI: Patinoarul artificial 
«23 August”, ora 17.30 S România
— Ungaria (juniori).

VOLEI: Sala Progresul, de la 
ora 17: Progresul Buc. — Uni
versitatea Buc. (f. B). Spartac Buo.
— Viitorul Buc. (f. B) ț sala Glu- 
lești, de la ora 17 : Medicina Buc.
— Locomotiva Buc. (m. B). Con
fecția Buc. — Flacăra roșia Buc. 
<f. B).

DUMINICA

BASCHET : Sala Floreasca, de
Ia ora 91 LC JLF. — Universita
tea Timișoara (m. A) ; I.E.FJS, —

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 13.30 : Rapid — A.S.A. Tg. 
Mureș (divizia A) ;

Stadionul Giulești, ora 9 : Rapid 
—- A.S.A. Tg. Murea (tlneret-re- 
zerve) J

Sala Dinamo, de la ora 10.30 : 
Carmen — Dacia și Venus — Uni
rea Tricolor (minifotbal feminin).

ȘAH: Aula I.P.G.G., de La ora 
16 : turneul de calificare al gru
pei a V-a a campionatului euro
pean pe echipe.

VOLEI: Sala Giulești, de la 
ora 8.30 : I.T.B. Informația Buc.
— Universitatea Iași (f. B), Voin
ța Buc. — Farul Constanța (m. B). 
sala Dinamo, de la ora 9: Electra 
Buc. — Aurora Buc. (m. B),

rindurl numele
cute ca Dinamo, C.A.U., Steaua, 
C.S.M. Cluj, Rapid ete., al căror 
sportivi domină întrecerile din ca
drul diferitelor competiții cu ca
racter republican sau internațional. 
De data aceasta nu o vom face 
însă, în mod intenționat, pentru a 
putea lăsa loc, numelor unor sec
ții despre care, de-a lungul anului, 
s-a scris prea puțin sau în unele 
cazuri nu s-a scris de loc.

O astfel de unitate este Liceul 
nr, 2 cu program de educație fi
zică din Iași. Secția ieșeană a rea
lizat în 1971 o creștere valorică 
însemnată a rezultatelor juniori
lor I și II, înregistrînd 12 recorduri 
naționale și 6 titluri de campioni

NICOLAE DUMITRESCU
• Născut la S 

la București.
decembrie 1921

tovarășe Dumi- 
împrejurări ați

— Așadar, stimate 
trescu, cînd și în ce 
venit la Arad ?

— în august 1946. 
la Sportul studențesc, 
ca antrenor pe Coloman Braun, cînd 
mi s-a făcut propunerea de a mă 
transfera la Arad. Am acceptat ofer
ta. deoarece doream să joe într-o e- 
chipă mare, cum era U.T.A. pe vre
mea aceea, care îi avea în rîndurile 
sale pe Lorant. Toth. Bonyhadi. Vass. 
Farmati. Reinhardt și mult regretatul 
Petschovschi.

— Ați plecat in orașul de pe Mu
reș pentru un timp limitat, sau 
gîndul de a vă stabili 
mai multă vreme ?

— Am luat drumul 
intenția de a reveni în 
o anumită perioadă. Ideea de a ră
mîne definitiv în acest oraș s-a con
turat ulterior. Deși eram bucureștean 
de origine, m-a atras mai mult via
ta liniștită, ponderată, a Aradului, 
între timp, mi-am întemeiat aici o 
familie, s-a născut fetița.

— Putem, desigur, deduce din op
țiunea dv. că și adaptarea Ps plan 
fotbalistic la U.T.A. s-a făcut în cele 
mai bune condițiuni...

— Intr-adevăr, am fost bine primit 
și mi-a fost astfel destul de ușor să 
mă . adaptez noii mele 
căutat, bineînțeles, să 
La început prin joc și 
reușit acest lucru. Mi 
țait postul de inter stînga. 
am evoluat timp de un an, avîndu-1 
lîngă mine, ca extremă pe Toth. 
După plecarea acestuia. în 1947. am 
fost trecut în locul lui. jucînd fără 
întrerupere pe aripa stîngă. pînă la 
retragerea de pe gazon.

— Care s-a produs, parcă, după 
cît ne aducem aminte, prin 1955...

— Exact. Am pus. cum se spune, 
bocancii în cui la vîrsta de 34 de 
ani. în plină activitate. Aș mai fi 
putut continua să joe, dar mi-am zis 
că e mai bine să mă opresc la timp, 
decît să devin mai tîrziu tinta unor 
critici sau ironii, cum — din păcate 
— se mai întîmplă cu alți fotbaliști, 
care sînt judecați de o parte a spec
tatorilor numai după criteriul vîrstei.

s-a realizat trecerea de la 
de jucător la' aceea

Eram legitimat 
unde îl aveam

cu
acolo pentru

Aradului cu 
Capitală după

echipe. Am 
mă impun de 
cred că am 
s-a încredin- 

în care

— Cum 
activitatea 
antrenor 2

— Fără

de

din
an-

dificultăți. îndrăgisem 
primii ani de fotbal meseria de 
tren or. iar calificarea necesară pen
tru exercitarea ei o obținusem încă 
din anul 1949. Așa îneît, conducerea 
clubului U.T.A. mi-a încredințat cu 
încredere, în anul 1956, conducerea 
tehnică a echipelor de juniori. M-am 
ocupat de acești tineri jucători timp 
de patru ani. perioadă în care U.T.A. 
a cîștigat de două ori titlul de cam
pioană a tării la juniori (edițiile 
1957—1958 Si 1958—1959). După aceea, 
tn 1960. prin plecarea antrenorului 
Coloman Braun, de la care am avut 
multe de învățat, am trecut la echi
pa întîi. la cîrma căreia mă aflu și 
tn prezent.

— Care au fost satisfacțiile cele 
mai mari ca jucător 7

— Am avut mai multe satisfacții. 
Una din ele mi-a oferit-o selecționarea, 
pentru prima oară. în echipa națio
nală. cu prilejul Balcaniadei de la 
Tirana, In acel meci de neuitat cu 
reprezentativa Albaniei, cîștigat de 
nod cu scorul de 4—0. Alte satisfac
ții le-am trăit împreună cu echipa 
mea de dub. U.T.A.. In cele patru

• Studii: liceul.
• Căsătorit: are un copil, A- 

dina, în vîrstă de 15 ani, elevă 
de liceu.

• Decorat cu: Ordinul Mun
cii clasa a IlI-a. A fost, de a- 
semenea, distins cu diploma 
„Merite sportive", cu Diploma 
de onoare a Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport și cu titlul de maestru al 
sportului (ca jucător).

• De 15 ori selecționat in e- 
chipa națională.

• Ca jucător a fost legitimat 
la Sportul studențesc (1938— 
1946) și U.T.A. (1946—1955).

• Este antrenor la clubul 
U.T.A. din anul 1956.

• Performanțe ca antrenor: 
cîștigarea de către U.T.A. a 
campionatului în edițiile 1968— 
1969 și 1969—1970 ; calificarea 
echipei arădene în sferturile de 
finală ale „Cupei 
actuala ei ediție.

U.E.F.A", în

pe care le-a do-ediții de campionat 
minat, cucerind titlul național, pre
cum și în cei doi ani în care a cîsti- 
gat „Cupa României".

— Dar ca antrenor ?
— N-au lipsit, nici în această 

ipostază, satisfacțiile. Lîngă cele două 
titluri cîștigate de echipa de juniori, 
pregătită de mine, s-au mai adăugat 
două cucerite de echipa mare a clu
bului de cînd mă aflu la conduce
rea ei tehnică. O mare bucurie am 
trăit-o și atunci cînd selecționata de 
juniori a țării (la pregătirea căreia 
am contribuit alături de colegul Gh. 
Ola) a cîștigat Turneul U.E.F.A. din 
1962, de Ia București. în sfîrșit, chiar 
zilele trecute, am trăit din nou mo
mente copleșitoare pentru mine la 
aflarea știrii că mi s-a atribuit titlul 
de antrenor emerit.

— Ați avut — probabil — în acti- 
Și fost

— De peste trei decenii v-ați 
contopit viața cu clubul ce poartă 
azi numele de Petrolul. Este un 
caz rar...

— De tînăr mi-a plăcut să fiu 
stabil, să nu schimb locurile de 
activitate. Dacă, uneori, am lipsit 
din mijlocul celor ce m-au crescut 
ca jucător și, apoi, am format, la 
rîndul meu, fotbaliști, de fiecare 
dată am revenit cu toată dragos
tea.

— Desigur că sacul e plin, că 
fiecare succes și decepție merită 
mai mult timp și spațiu pentru a 
fi povestite. Pe care Ie socotiți 
mai deosebite ?

— Din activitatea de jucător, mă 
voi opri la trei momente. Primul: 
la șaptesprezece ani și jumătate 
am debutat în echipa I a Juven- 
tusului, debut care a coincis cu 
un meci împotriva Ripensiel Ti
mișoara. In poarta ’Ripensiei era 
celebrul Pavlovici. Eu am făcut 
un joc bun. și portarul timișorean 
a fost nevoit să scoată de 4 ori 
baloanele trimise de mine în plasă. 
Al doilea : după o jumătate de an 
l-am înlocuit pe Bindea. jucătorul 
considerat de mine ca fiind cea 
mai bună extremă ce a avut-o Ro
mânia. în reprezentativa țării —

— Sînt antrenor de 20 de ani. 
In aceste două decenii de activi
tate, fie că m-am găsit la Petrolul, 
fie că am fost la lotul național 
sau la Panseraikos. PREOCUPA
REA MEA PRINCIPALĂ A FOST 
ACEEA DE A FORMA JUCĂ
TORI ȘI DE A RECONSTRUI 
FORMAȚII. Poate o să mire, dar 
eu’ n-am antrenat încă o echipă 
formată, clădită pe baze 
care să reziste, doar cu 
tușuri, ani îndelungați, 
mele, de la Petrolul la 
și invers, au dus uneori 
bilități 
nevoit 
de la 
fiindcă 
concepție în clădirea unui lot. 
unui „11“ — capabil să facă o 
„cursă lungă". Concepții diferite 
s-au manifestat într-o măsură mai 
mare sau’ mai mică, cu. fiecare re
venire la Ploiești. Cu toate că a 
trebuit să muncesc foarte mult, 
sînt totuși mulțumit, fiindcă am 
reușit să construiesc acel „11“ 
ce a adus două tricouri de cam
pion! Ia Ploiești, acel team ră- 
mînînd încă în amintirile nu nu
mai ale suporterilor clubului, ci 
și ale amatorilor sportului cu b.i-

solide, 
mici re- 
Treceril» 
federație 
la tasta

și de fiecare dată eram 
6ă reiau activitatea aproape 
capăt. S-a întîmplat așa. 

au existat diferente de 
a

ILIE OANA

vitatea dv. dedicată fotbalului 
momente mai grele. Care au 
ele ?

— Cred că dificultățile cele 
mari le-am întîmpinat între 
1962—1964. cînd U.T.A.. trecută 
multiple transformări s-a i
cu greu de la retrogradare.

— în fotbalul nostru sînt, din ne
fericire, extrem de rare cazurile In 
care antrenorii se pot menține la a- 
ceeași ' ‘ " 
gă de 
mîneți 
(dintre 
mare), în pofida chiar a unor mo
mente mai grele în viața formației 
pe care o pregătiți ?

— As fi puiuț și eu pleca pe la 
alte echipe, căci oferte am avut des
tule. Am preferat, totuși, să rămtn 
la U.T.A.. fiindcă aici există un cli
mat cum poate nu l-aș mai găsi în 
altă parte. In toți acești ani de cînd 
sînt antrenor nu s-a întîmplat să 
ajung la diferende cu cei aflati în 
conducerea clubului și nici nu m-am 
putut plînge vreodată că cineva ar 
încerca să se amestece în treburile 
care intră exclusiv în competenta 
mea. Chiar și în momentele mai 
grele prin care a trecut echipa, nu 
mi s-a adus nici un reproș din par
tea nimănui. Am pus cu toții umă
rul si am reușit să depășim dificul
tățile.

— Raporturile cu jucătorii au fost 
Întotdeauna la fel de bune 7

— Da. Am avut grijă să-mi cresc 
bine jucătorii. I-am păstrat și am a- 
cordat încrederea necesară celor «> 
mi-au dovedit că iubesc cu adevărat 
fotbalul. In schimb, cei ce nu ve
deau în acest sport altceva decît un 
mijloc de căpătuială, s-au 
singuri.

Fără să mă laud, simt o 
mîndrie că .mulți jucători 
i-am crescut eu la U T.A. 
adevărate valori, fiind s.__ ,___
în loturile naționale, cum e cazul cu 
Koszka. Igna, Pîrcălab. Axente. Do- 
mide și alții. O mare mulțumire mi-a 
oferit-o și reafirmarea la U.T.A. a 
unor jucători ca Pojoni. Lereter și 
Petescu. care la o vîrstă demnă de 
respectat continuă să aibă evoluții 
remarcabile.

— Ce proiecta de viitor aveți 7
— Doresc un singur lucru : să 

pregătesc în continuare Jucători și 
echipe care să poată reprezenta cu 
cmste fotbalul românesc în arena In
ternațională.

— Vă mulțumeso și vă doreso mult 
succes I

Constantin FIRANESCU

mai 
anii 

. prin 
salvat

echipă, o perioadă mai lun- 
timp. Cum ați reușit să ră- 
15 ani antrenor la U.T.A. 
care ultimii 11 la echipa 

în pofida chiar a unor mo-

• Născut Ia 
orașul Indiana 
Indiana (S.U.A.).

• Studii : liceul comercial,
• Căsătorit ; are doi copii : 

haela. 22 ani, studentă Ia Facul
tatea de medicină generală din 
București — anul V ; Cristina, 17 
ani, elevă în clasa a XlI-a.

• Decorat cu : Ordinul Muncii 
— clasa a III-a. Medalia Muncii.

• Jucător internațional : A —2, 
B — 7.

• Ca fotbalist a fost legitimat 
la echipele Șoimii Sibiu 
(1933—1937), Juventus — Distri
buția — Energia — Flacăra — Pe
trolul București 
(1937—1951).

• A funcționat 
echipele Petrolul Ploiești (1952— 
1961), 
(1961—1962), 
(1962—1964). 
(1964—1967).
(1967—1969) Panseraikos — 
cia (1969—1971), Petrolul ’ 
(1971 — tn prezent).

16 august 1918. tn
Harbor — statul

Si Ploiești
ca antrenor la

reprezentativa
Petrolul 
antrenor 
Petrolul

națională
Ploiești 
federal

Ploiești 
Gre-

Ploiești

• Performanțe ca antrenor : Pe 
trolul — campioană a României 
în edițiile —58 și 1958—59 ;
cîștigătoare a „Cupei României” 
— ediția 1962-63.

eliminat
adevărată 
pe care 
au ajuns 

selecționați

SECȚII IN CARE SE MUNCEȘTE CU SIRGUINȚA
republicani. Multe din succesele 
acestei secții se leagă de activita
tea laborioasă desfășurată de pro
fesorul Radu Titiniuc. un specia
list pasionat și priceput. Se cere 
notat, de asemenea, sprijinul multi
lateral și continuu acordat activi
tății atletice de către conducerea 
școlii, director C. Bordeianu,

O altă secție în plin avînt, 
cuprinde o mînă de entuziaști 
ținători ai atletismului, este
din Movila Miresei, o mică locali
tate care nu se bucură, încă, de 
condiții de activitate dintre cele 
mai bune. Și totuși, fără a avea Ia 
dispoziție cine știe ce condiții ma
teriale, Ion Buzoianu își pregă
tește atleții și participă cu ei la 
diferite competiții.

Școala sportivă din 
sau surata ei din Bacău

care 
sus- 
cea

CALENDAR INTERNATIONAL
Indlscutabll, principalul eveniment a- 

tletic al anului ce vine este Olimpiada 
de la MUnchen. Dar, tn afara acestei 
competiții de vlrf, sezonul de concursuri 
din 1972 cuprinde numeroase alt® între
ceri de Importanță pentru atleții noștri 
fruntași. Iată principalele date ale ca
lendarului internațional pe 1972 :

SENIORI : 26—27 februarie București 
— concurs internațional de sală dotat cu 
„Cupa de cristal”, 11—12 martie Greno
ble — campionatele europene, 19 martie 
Atena — crosul balcanic, 3—4 Iunie Var
șovia — meci triunghiular de decatlon 
Polonia — R.F.G. — România, 11 iunie 
Constanța — meci feminin România •— 
R.F.G. — Polonia, 16—17 Iunie Milano — 
meci masculin Italia — Belgia — Româ
nia — U.R.S.S., 21—22 Iunie Oslo — meci 
masculin Norvegia — România, 25 Iunie 
Pitești — meci feminin România — Ce
hoslovacia » Olanda. îteîâ Inula Heir

Constanta 
au demon-

’72
și pentatlon 
— România,

Binkl — meci de decatlon 
Finlanda — Franța — Italia 
8—9 iulie București — campionatele in
ternaționale, 4—6 august Izmir — Jocu
rile Balcanice, 23—24 septembrie Constan
ța — meci masculin și feminin România 
— Finlanda — Suedia.

TINERET : 30 sept. — 1 oct. Bacău — 
meci masculin și feminin România — 
R.S.S. Ucraineană.

JUNIORI : 27—28 mal Atena — meci 
masculin Grecia — România, 21—22 iulie 
Izmir — Jocurile Balcanice, 5—6 august 
Poiana Brașov — meci masculin șl femi
nin România — Ungaria, 11—13 august 
Budapesta — concursul internațional 
Prietenia, 23—24 septembrie Constanța — 
meci masculin și feminin România — 
R.D.G. — Polonia.

După cum se vede competiții sînt; 
atleți să avem să le facă față cu suc- 
cea JL>-------------- ----------

strat, de asemenea, în 1971 preo
cupări sporite pentru dezvoltarea 
atletismului, pentru descoperirea 

unor tineri talentați care, printr-o 
atentă pregătire, să poată atinge 
în scurtă vreme nivelul unor per
formanțe de valoare. Deocamdată, 
tinerii atleți constănțeni și băcă
uani doboară recorduri republicane 
de copii și juniori, ies învingători 
în campionatele republicane, obțin 
unele rezultate foarte promiță
toare. La aceste secții funcționează 
ca antrenori Florica Dobrin, Con
stantin Mihail, Constantin Arde- 
leanu ș.a.

în Cîmpulung Muscel, citadelă a 
atletismului nostru, funcționează, 
precum se știe, Liceul experimen
tal de atletism. Și iată că într-un 
oraș relativ mic, fără o populație 
școlară la nivelul altor localități 
își află rostul încă un antrenor, 
tînărul Ion Dumitrașcu care, ală
turi de Emil Drăgan, muncește cu 
mult sîrg și cu bune rezultate în 
cadrul clubului orășenesc.

Harta secțiilor de atletism care 
au o frumoasă activitate cuprinde 
mereu mai multe nume. Amintim, 
între altele, Focșani — cu acest ini
mos Ovidiu Gavrilă, Moreni, Jim- 
bolia, Bîrlad, Sighișoara, Codlea, 
Bod, Prejmer, Vaslui, Sighet, Mizil, 
Tîrgoviște, Huși. Sînt cîteva loca
lități unde atletismul a prins să se 
dezvolte și de unde, pe adresa fe
derației, au venit foi de rezultate 
de la diferite competiții și chiar 
...fișe de omologare de recorduri I

NICOLAJ MARAJESCU

adver- 
fratii

am 
club, 
plan 
apoi,

în partida cu Ungaria, ca 
sari l-am avut atunci pe 
Sarosi, pa Zsengeller, pe Toth. pe 
Kineses — jucătorii ce au format 
marea echipă a Ungariei. Al trei
lea moment: încheierea activității 
fotbalistice printr-un joc interna
țional I Petrolul — Vasas Buda
pesta (4—1). Am făcut, cu toate 
că aveam 33 de ani, poate, cel mai 
bun joc din cariera mea. Am mar
cat ultimul gol. In acel moment, 
am hotărît să mă retrag din ac
tivitatea competițională, dar 
rămas ca antrenor la același

Ca antrenor — pe primul 
au apărut dificultățile și,
după trudă îndelungată și migă
loasă, bucuriile. Voi începe cu ul
timele. Cele două tricouri de cam
pioni și „Cupa" aduse în orașul 
„aurului negru", rezultatele bune 
ale reprezentativei României (al 
cărui antrenor eram) realizate în 
fața unor echipe ca Portugalia, 
Ungaria, Cehoslovacia, Uruguay 
ș.a. mi-au creat, ca și colegilor și 
elevilor mei, clipe, chiar zile de-a 
rîndul, de neuitat. Dar, cum viața 
nu-i o șosea plată, fără nici un 
obstacol, am traversat și perioade 
dificile. Una dintre ele n-o voi 
uita toată viața. Este aceea a tris
tului și inexplicabilului meci de 
Ia Ziirich. De aceea, nici un alt 
rezultat al echipei naționale nu 
avea să mă bucure atît. ca acel 
1—0 obținut apoi, la Lausanne. în 
fața aceleiași Elveții. Se dovedisa 
— dacă mai era nevoie —, carac
terul accidental al eșecului de Ia 
Ziirich.

— Sînteți adeptul realizărilor 
imediate sau al celor mai de lun
gă durată ?

Ionul rotund din toată țara. Și a- 
cum mai aud vorbindu-se în ter
meni elogioși despre stabilitatea 
formației, a evoluției ei constante 
la un nivel superior, care, oriunde 
juca, delecta pe spectatori. Acea 
echipă n-a răsărit peste 
a fost rodul unei munci 
ore de antrenament și 
unor relații prietenești, 
frățești, între jucători. E cazul să 
reamintesc numele celor care o 
compuneau’: Marosi. Roman. Pa- 
honțu, Marinescu. Neacșu, Topșa, 
Marin Marcel, regretatul Tabar- 
cea. frații Munteanu, Bădulescu, 
Zaharia, Badea, Dridea I. Florea, 
Drăgan. După cum se vede, ma
rea majoritate au crescut pe tere
nurile Ploieștiului și au dat totul 
pentru’ echipă.

— Ați început un nou episod la 
Petrolul. Sperați ca echipa să re
vină pe primul plan al soccerului 
autohton ?

— Ca de fiecare dată, și în a- 
ceste zile, cred că Ploieștiul va 
avea o .
format, după cum se știe de toată 
lumea,
crescuți de Dumitrescu, ia centrul 
de copii al clubului. Toți sînt ta
lentați, dar a forța pregătirea loc 
de dragul unor rezultate specta
culoase ar însemna să ridic un zid 
de netrecut în calea firească a lor. 
spre marea performanță. Eu am 
răbdare șl după un an vom reiua 
discuția despre acest subiect. A- 
tunci, sînt sigur, toți îmi vor ,da 
dreptate..

noapte, ci 
de mii de 
stabilirea 

aproape

formație mare. Lotul este

din foarte multi tineri

Pompiliu VINTILA

INSIGNA
„CERCURILE OLIMPICE"

Există o Insignă ;,Cercurile olim
pice", cu norme de îndeplinit Pe fie
care an, care se bucură de popu
laritate în rîndurile elevilor noștri. 
Din păcate, opinia publică, iubitorii 
sportului, știu încă prea puțin des
pre ceea ce reprezintă pentru atletis
mul nostru aceste „Cercuri olimpice”. 
Inițiate de C.N.E.F.S. și Ministerul 
învățămîntului. De aceea, pentru in
formarea generală, prezentăm astăzi 
performanțele ce se cer a fi îndepli
nite tn anul 1972. cifre echivalente 
celui de al cincilea cerc olimpic cars 
dau dreptul autorilor lor a fi selec
ționați și să concureze la J.O. da la 
MUnchen.

Amintim că la precedentele Jocuri 
au fost trimiși și au concurat la 
Ciudad de Mexico doi tineri elevi 
Csaba Dosa și Cornelia Popescu, care, 
ulterior, au devenit atleți de prima 
mărime ai lotului olimpia al țării, 
noastre.

Normele prevăzute pentru 1972 
sînt fără discuție, foarte „tari" dar 
nu inabordabile de către unii dintre 
cel mai talentați atleți din noua ge
nerație.

BĂIEȚI: 100 m — 10,4. 200 m — 
21,2, 400 m — 47,5, 800 m — 1:49,0, 
1500 m — 3:48,0, 5000 m — " — -
110 mg — 14,3. 400 m g 
înălțime — 2,08 m, prăjină — 4,80 
lungime — 7,60 m. triplu — 15,90 
greutate — 17,50 m. diso — 64,00 
ciocan — 65,00 m. suliță — 75,00 
decatlon — 6800 p.

FETE: 100 m — 11,6, 200 m 
24,2 400 m — 54,6. 800 m — 2:10,0,
1500 m — 4:25,0. 100 m g — 13,8,
înălțime — 1,70 m, lungime — 6,20 m, 
greutate — 15,00 m. disc — 52,00 m, 
suliță — 52,00 m. pentatlon — 4500 p,

Elevi aveți cuvtatul

în care 
depune 
Prono- 
19 de- 
acestui 
intere-

14:18,0,
- 52,0,

m. 
m, 
m, 
m>

V-AȚI DEPUS BULETINELE 
LA PRONOSPORT?

'Astăzi este ULTIMA ZI 
vă mai puteți completa și 
buletinele pentru concursul 
sport de mîine duminică 
cembrie 1971. Programul 
concurs cuprinde meciuri
sânte și atractive din campionatul 
Italian categoriile A și B.

Pentru a veni în sprijinul par- 
ticipanților publicăm din vreme 
programul concursului Pronosport 
următor de duminică 26 decembrie 
19711 Ii Atalanta — Torino; II: Ca
tanzaro — Napoli; Illi Fiorentina— 
Internazionale; IVi Juventus — 
Mantova; Vi Lanerossi — Cagliari; 
VIi Milan — Verona; VII: Roma — 
Bologna; VIII: Sampdoria — Va
rese ; IXi Como — Palermo; Xi 
Novara — Reggiana; XI: Perugia- 
Catania; Kill Reggina — Foggia; 
XIII i Taranto — Lazio.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA DIN 17 DECEMBRIE 1971

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
1.207.439 lei din care 83.771 lei report

EXTRAGEREA I: 40 29 35 8 60 
18 55 7 20

Fond de cîștiguri: 621.780 lei din 
care 83.771 lei report cat. 1

EXTRAGEREA a Il-a: 85 50 53 
23 19 82 62

Fond de cîștiguri: 585.659 lei
Plata cîștigurilor va începe în Ca

pitală de La 25 decembrie pînă la 
31 ianuarie 1972; în tară de la 28 
decembrie pînă la 31 ianuarie 1972 
inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO-
■d-FBOAQSrOKT.



Mîine tn C. M. de handbal feminin

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI
IȘ1 VOR DISPUTA MEDALIA DE BRONZ

• R. B). G. — Iugoslavia in Sinaia competiției

BALCANIADA DE BASCHET FEMININ Corespondență specială din VarșoviaECHIPA ROMÂNIEI A PIERDUTIN ULTIMELE 5 MINUTE
ZEIST, 17 (prin telefon, de la tri

misul nostru special)
Oricît ar părea de curios, totuși 

reprezentativa feminină de hand
bal a României a făcut în întîlni- 
rea cu selecționata R.D. Germane 
(pe care a pierdut-o...) unul dintre 
cele mai bune jocuri ale sale din 
cadrul acestei a IV-a ediții a Cam
pionatului mondial. Avînd în față 
pe una din principalele favorite 
ale competiției, o formație care în 
ultimii ani a cîștigat marea majo
ritate a turneelor internaționale laPARTIDA CU IUGOSLAVIA: 64-81

SARAJEVO, 17 (prin telefon, de 
Ic trimisul .nostru special).

în meciul inaugural al ediției a 
. IX-a a campionatelor balcanice re- 
torezentativa feminină a României a 
(jucat bine, dar numai în prima re- 
Jpriză pe care, de altfel, a și ter- 
(minat-o în avantaj. în cea de a 
'2-a tinerele noastre jucătoare au 
(ținut pasul cu experimentatele lor 
adversare circa 15 minute după 
îcare, însă, în urma unor repetate 
(greșeli de tehnică și ratări din po- 
Iziții clare au fost distanțate și au 
cedat la o diferență nemeritată 
după desfășurarea generală a me
ciului. Cîteva cuvinte însă despre 
evoluția scorului.

Intimidate de faima medaliatelor 
cu bronz și argint la ultimele edi
ții ale campionatelor europene, 
(baschetbalistele noastre au început 
■jocul timorate permițînd sportive
lor iugoslave să aibă inițiativa pe 
teren și pe tabela de scor : 10—0 
în min. 3, 15—2 în min. 5. Un 
taime-aut foarte bine cerut de an
trenorul emerit Sigismund1 Ferencz 
a dus la schimbarea sistemului 
defensiv (zonă în loc de om la om) 
și la un plus de curaj din partea 
formației'române. Treptat diferența 
scade, iar în min. 14, spre surprin
derea și dezamăgirea spectatorilor, 
echipa României ia conducerea cu

26—25. De aici și pînă la sfîrșitul 
primei reprize selecționata noastră 
s-a descurcat 
a înscris de 
semidistanță, 
roase mingi.

Repriza secundă începe într-o 
notă de echilibru perfect, care se 
menține pînă în min. 35 (Iugosla
via — România 61—60). De aici 
experiența reprezentativei iugosla
ve și mai cu seamă valoarea for
midabilă a Măriei Veger (a înscris 
cînd a vrut cin pătrunderi și de 
la distanță) și din păcate căderea 
evidentă a formației noastre, a dus 
la această diferență într-un timp 
record și care, repetăm, nu reflectă 
desfășurarea generală a meciului.

Scor final : 81—64 (35—37) pentru 
Iugoslavia. Au înscris : Veger 37, 
Tanjevici 2, Djakovici 15, Zorici 
10, Stasici 9, Kalenici 6, Tausan 4, 
respectiv Buga 5, Gugiu 14. Ro- 
șianu 12, Savu 8, Popov 3, Nicola 
8, Tita 14, au mai jucat Prăzaru, 
Balay și Salcu.

Au arbitrat foarte bine : M. Czif- 
fra (Ungaria) și V. Stoianov (Bul
garia).

La închiderea ediției se desfășoa
ră meciul Bulgaria — Italia.

Sîmbătă au loc întîlnirile : Iugo
slavia — Italia și România — Bul
garia.

excelent sub panouri, 
la distanță și de la 
a interceptat nume-

Dumitru STANCULESCU

evident.
Egorov are mari dl 

apărătorii întrucît —
— nici unul dintre

precizez că meciurile 
români deschid se- 

teste dinaintea Olim- 
aceste verificări (care 

cu reprezeri-

în cadrul pregătirilor pentru 
turneul olimpic, hocheiștii polo
nezi vor susține două întîlniri cu 
reprezentativa României. în prima 
partidă, programată la 18 de
cembrie în orașul Lodz, sportivi
lor români le va fi opusă echipa 
antrenată de Anatoli Egorov, iar 
în cea de a doua, va fi utilizată 
formația pregătită, la Torun, de 
antrenorul Ștefan Csorich.

Trebuie să 
cu hocheiștii 
ria ultimelor 
piadei. După
c-uprind și meciuri 
tativele Norvegiei și R.D. Germa
ne) vor fi aleși cei 19 jucători care 
vor face deplasarea la Sapporo.

La etapa de campionat, desfășu
rată duminică, antrenorii polonezi 
nu1 au putut face constatări prea 
îmbucurătoare căci mulți dintre 
hocheiștii buni au suferit — chiar 
în această ultimă etapă — 
zii și accidentări.

în ceea ce-i privește De 
(ambii cunoscuți publicului 
nesc) — ei n-au fost loviți 
nică, dar atît Tkacz 
cît și Kosyl (Lodz) se află în for
mă slabă. Primul care a făcut a ■ 
nul trecut — îndeosebi în turneul 
organizat de ziarul Izvestia, la 
Moscova — un sezon remarcabil 
în fața unor echipe de primă 
mînă, ca U.R.S.S., Cehoslovacia,

In cadrul ultimei etape a seriilor 
semifinale s-au înregistrat următoa
rele rezultate : R. D. Germană — 
Danemarca 12—7 (4—3), au marcat : 
Hochmuth (4), Braun (3). Kret- 
zschmaar (2), Kant, Winkler. Hel- 
big — R.D.G.. A. Nielsen (3). Ras- 
munssen (2), Lagerborn, Borgen — 
Danemarca ; Ungaria — Iugoslavia 
6—12
seara 
12 ’0

Ungaria
(4—6). în meciul disputat 
Ungaria a învins R.F.G. 
(7—4).

CLASAMENTE 
seria semifinală 1

joi 
cu

contu-

portari 
româ- 
dumt» 

(Katovice)

n
Și

în 
al-

Printre 
Zietara, 
nu mai 
prezen

1, R.D. Germană
2. România 

Danemarca3.

1.
2.

220
2 0 1
2 0 1

o 
î 
i

24—17 4
21—23 1
18—23 1

tr-o atenție deosebită și prin de
plasări oportune, au blocat cu re
gularitate culoarele de acces spre 
poartă și acțiunile pivoților. în 
atac, selecționata noastră a utili
zat acțiunile lungi, bine gîndite si 
bine pregătite tactic punînd dese
ori în dificultate apărarea adversă. 
Atunci, vă veți întreba pe bună 
dreptate, de ce a pierdut repre
zentativa României acest joc? Din 
nefericire pentru handbalistele noa
stre principala realizatoare a echi
pei, Simona Arghir, a fost iarăși în 
zi proastă, irosind multe din bu
nele situații create în atac. Șutu
rile sale au nimerit frecvent în 
blocajul jucătoarelor din R.D.G., 
fiind transformate în contraatacuri 
sau în acțiuni ofensive rapide, care 
surprindeau formația română pe 
picior greșit. La începutul primei 
reprize, cînd formația adversă s-a 
detașat repede (4—1, min. 11) pro
ductivitatea în atac a echipei noa
stre a fost extrem de redusă, obli- 
gînd jucătoarele să facă mari e 
forturi pentru a prinde din urmă 
selecționata R.D. Germane. De no
tat că echipa română a condus

chiar cu 7—6 în finalul acestei re
prize. După pauză lucrurile s-au 
petrecut identic, adversarele noa
stre acumulînd rapid un avantaj

PROGRAMUL DE AZI ȘI NUNE

Azi, ora 19.30 î Japonia — Olanda 
(turneul pentru locurile 7—9), ora 
21.45 : Danemarca — R. F. a Germa
niei (locurile V—VI).

Mîine, ora 15 : România — Unga
ria (locurile m—IV) ; ora 16.30 : R.D. 
Germană — Iugoslavia (finala cam
pionatului mondial).

Toate aceste jocuri au loc la Am- 
helm in Rijnehal.

substanțial (10—7, min. 33), pe care, 
din păcate, handbalistele românce 
nu l-au mai putut anula pînă la 
consumarea timpului regulamentar 
de joc, tot din cauza exasperante
lor ratări ale Simonei Arghir.

La toate acestea s-a adăugat și 
arbitrajul, abundent în decizii în 
compensație, cu aprecieri de-a 
dreptul curioase și cu „scăpări1* 
flagrante (goluri înscrise din „pași", 
puncte realizate din semicerc etc).

seria semifinală II
2 2 0 0
2 10 1
2 0 0 2

Iugoslavia
Ungaria

3. R.F. a Germaniei
Ca urmare a acestor ultime re

zultate, finala și-o vor disputa selec
ționatele R.D. Germane și Iugoslaviei, 
locurile IH—IV, echipele României șl 
Ungariei, iar locurile V—VI, forma
țiile Danemarcei șl R.F. a Germaniei.

Suedia sau Finlanda, se află în
tr-un regres

Antrenorul 
ficultăți cu 
apreciază el
hocheiștii polonezi nu îndeplinește 
în prezent condițiile unui apărător 
modern, rapid și bătăios. El a 
procedat, așadar, la substanțiale 
remanieri ale liniei defensive, sin 
gurii jucători rămași în echipă 
din „vechea gardă" a apărării 
ind Goralczyk, Czachowski 
Fryzlewicz.

Situația pare ceva mai clară 
ceea ce privește linia de atac,
cătuită în mare parte din hocheis- 
tii echipei Podhale Nowv Târg,
campioana Poloniei pe anul 1971 
și actualul lider al primei ligi.
Multi dintre atacantii care joacă 
la Podhale au evoluat anul trecut 
în turneul din Elveția,
atacanți se află „bătrînii"
Slowakiewicz. și Kacik care 
au nevoie — cred — de 
țări.

Sportivii polonezi așteaptă cu 
mult interes dubla confruntare cu 
hocheiul românesc, aflat în progres 
socotind că — indiferent de rezul
tatele înregistrate — aceste con
tacte servesc. în egală măsură, ho
cheiul din ambele țări.

Dacă vreți, și un pronostic, el 
bine, aici se apreciază că indis
ponibilitățile din 
precum și forma 
dintre hocheiștii 
cide un rezultat 
mânilor.

formația noastră 
slabă a multora 

polonezi pot de- 
în favoarea ro-

care a luat parte, jucătoarele noa
stre s-au mobilizat și după semi-e- 
șecul din partida anterioară (joc 
egal cu Danemarca) au luptat cu 
multă energie pentru un rezultat 
cit mai bun.

Pe acest fond de excelentă am
biție. echipa română a 
activ în apărare — avînd 
dula o jucătoare avansată 
deranjat 
formației 
reușit, în 
deregleze 
„mașină" 
este selecționata antrenată de Hans 
Becker. în același timp- o» semi
cerc handbalistele românce, prin-

acționat 
în Iba- 
care a 
paselormult ritmicitatea

R.D. Germane — și a 
unele lungi momente, să 
serios această veritabilă 
de jucat handbal, care

Hristache NAUM

Concursul internațional de sărituri cu schiurile, desfășurat în locali
tatea finlandeză Rovaniemi, s-a încheiat cu victoria campionului mondial 
Gări Napalkov (U.R.S.S.) ale cărui sărituri au măsurat 37 și, respectiv, 
86,5 m (in imagine). Pe locul doi s-a clasat finlandezul Tauno Kaeyhkoe, 
iar pe locul trei sovieticul Anatoli Sceglanov. /

IMPORTANT TEST PREOLIMPIC
WITOLD DOMANSKI

„Przeglad Sportowy“-Varșovia

„MEMORIALUL ALEHIN"
ÎN ULTIMA RUNDĂ

NORDICILOR NU LE PRIEȘTE

(Urmare din pag. 1)

ZĂPADA DIN ALPII
ZURICH, 17 (Agerpres). — In cadrul 

concursului internațional de schi-fond 
desfășurat la Spluegen (Elveția), vest- 
germanui Walter Demel a cîștigat cursa 
de 15 km cu timpul de 47 :24,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat elvețienii Al
fred Kaelin — 47:26,0 și Hansueli Kreuzer 
— 47:35,0. Primul concurent suedez s-a 
clasat pe locul 9, iar primul norvegian 
pe 11. Proba feminină, disputată pe dis
tanța de 6 km, a foSt 'dominată de sch-i- 
oarele vest-germane. clasate pe primele 
trei locuri : Monlkâ Erklas — 22:24,6, In
grid Rothfus — 23:40,0 și Michaele End- 

24:06,0.

Cu o rundă înainte de termina
rea turneului de șah de la Moscova 
„Memorialul Alehin", în clasament 
continuă să conducă marele mae
stru sovietic Leonid Stein cu 1072 p, 
urmat de Smîslov și Karpov (am
bii U.R.S.S.) cu ,cîte 10 p. Campio
nul mondial Boris Spasski (U.R.S.S.) 
ocupă locul 6 cu 8'/2 p, iar Florin 
Gheorghiu (România) se află pe 
locul 13 cu 7 p. în runda a 16-a, 
șapte partide s-au încheiat remi
ză : Parma — Spasski, Gheorghiu
— Byrne, Petrosian — Bronstein, 
Smîslov — Karpov, Stein — Hort, 
Olaffson — Uhlmann și Lengyel
— Balașov. Două partide s-au în
trerupt.

TELEX®TELEX

POLIHRONIADE PE PRIMUL LOC

pier-

Un instantaneu spectaculos de la ediția precedentă a C.E. de sală: cursa de 60 m garduri, avînd ca perso
naje (de la stingă la dreapta) pe K. Balzer (R.D.G.), A. Ehrhardt (R.D.G.), 
AI. Antenen (Elveția)

T. Sukniewicz (Polonia) și
Fota i B.T.A.-Sofia

gat șase, a remizat trei și a 
dut două.

în ultima rundă, Elisabeta 
hroniade a învins-o pe șahista 
germană Wasnesky. Gaprindașvili 
a cîștigat la Eigenmann, Timer a 
pierdut la Konarkowska - Soko
lov, Vokralova a învins-o pe Gor
dana Iovanoviei, iar partidele Ve- 
roezi — Erenska și Gheorghieva —• 
Ivanka s-au terminat remiză.

Poli- 
ve=l-

CLASAMENT FINAL : 1—3. Po- 
lihroniade (România), Ivanka (Un
garia), Veroczi (Ungaria) — 7,5 
puncte ; 4—7. Gaprindașvili
(U.R.S.S.), Gheorghieva (Bulgaria), 
Konarkowska — Sokolov (Iugosla
via), Vokralova (Cehoslovacia) — 
7 puncte; 8. Erenska (Polonia) —< 
6 puncte ; 9. Timer (Olanda) — 4 
puncte ; 10.
(Iugoslavia) — 3,5 puncte ; 11. Was
nesky (R. F. a Germaniei) — 2 
puncte; 12. Eigenmann (Elveția) 
— zero puncte.

Gordana Iovanoviei

Orașul Birmingham a găzduit cea de-a 
cincea întîlnlre de tenis de masă dintre 
selecționatele mixte ale R.P. Chineze st 
Angliei. La capătul unor meciuri spec
taculoase victoria a revenit cu scorul de 
3—2, sportivilor din R.P. Chineză.
a
Disputat la Oslo, primul meci dintre 
echipa norvegiană Oppsal și formația 
vest-germană VIL Gummersbach, con- 
tînd pentru sferturile de finală ale Cu
pei campionilor europeni la handbal 
masculin, s-a încheiat cu surprinzătoarea 
victorie a gazdelor cu scorul de 18—13 
(9-5).
■
Cu prilejul unui concurs atletic de sală, 
desfășurat la Wolverhampton, sportivul 
englez Ron McAndrew a stabilit cea mal 
bună performanță mondială în proba de
2 000 m obstacole, cu timpul de 5:31,0. 
Cursa de o milă s-a încheiat cu victoria 
lui Ray Smedley, cronometrat în 4:05,l.
■
Boxerul venezuelean Vicente Rondon, 
și-a păstrat titlul de campion mondial 
la categoria semigrea (versiunea WBA), 
tnvlngînd prin K.O. tehnic In rundul 6 
pe americanul Doyle Baird. Consiliul 
mondial al boxului îl recunoaște, In 
schimb, campion al lumii la această 
categorie, pe americanul Bob Foster, 
care-șl v’a pune titlul în joc în fața Iul 
Brian Kelly.
■
Turneul internațional de spadă de la 
Budapesta, la care au participat sportivi 
din Austria, Elveția. R.F. a Germaniei, 
Italiei, Spaniei, Suediei șl Ungariei a fost 
cîștigat, după baraj, de scrimerul ma
ghiar V. Kulesar care a realizat în finală
3 Victorii ca șl compatriotul său

Schmidt șl vest-germanul Jung. Pe 
următoarele locuri : Ostricz (Ungaria) — 
2 v, Erdesz (Ungaria) șl Glger (Elveția) 
— cite o victorie.
■
Selecționatele primelor ligi e fotbal din 
Belgia șl Italia s-au întîlnlt lntr-un meci 
amical la Charleroi. Au învins fotbaliștii 
belgieni cu scorul de 2—1-(1—1). Pentru 
gazda au înscris Van Himst șl Miiller, 
iar pentru oaspeți Gorl.
B
După disputarea a 13 runde, în turneul 
de șah de la Palma de Mallorca conduo 
Llubojevlcl (Iugoslavia) șl Panno (Ar
gentina) cu dte 10 p, fiecare, urmați da 
Portisch (Ungaria), Reshevsky (SUA), 
Larsen (Danemarca) — 8,5 puncte, etc. 
In runda a 13-a, Larsen l-a învins pa 
Bellon, iar Tatai a cîștigat la Garda. 
Partida Llubojevlcl — Reshevsky s-a În
cheiat remiză.
B
Cu prilejul unul concurs Internațional da 
natațle care a avut loc la Gottwaldow, 
recordmanul suedez Gunnar Larsen a 
dștigat proba de 1 500 m liber în 18:47,6/ 
In proba de 200 m spate, pe primul loc 
s-a olasat înotătorul sovietic GluhareV) 
cronometrat în 2:19,8.
B
Tradiționala anchetă organizată în ria
dul ziariștilor de sport din Cehoslovacia 
a desemnat drept cel mal bun sportiv 
cehoslovac al anului 1971 pe Ondrej Ne- 
pela, campion mondial și european la 
patinaj artistic. Pe locul doi a fost cla
sat cunoscutul tenlsman Jan Kodes, clș- 
tlgătorul turneului de la Roland Garros, 
Iar locul trei a fost ocupat de „vetera
nul" Ludvlk Danek, recordman la arun
carea discului.

CAPUL DE AFIȘ ESTE DEȚINUT DE „EUROPENELE" DE LA GRENOBLE
SI DE MECIUL

Așa cum afirmam într-o recentă 
trecere în revistă a principalelor 
evenimente din acest an. sezonul 
atletic internațional 1971 poate fi 
considerat foarte bun, atît prin 
numărul mare . de recorduri — 
mondiale, continentale sau națio
nale. —, cît și prin progresul ge
neral al primilor 15—20 de per
formeri la marea majoritate a 
probelor. Spuneam că apropierea 
Olimpiadei este principalul motor 
al progresului general, înregistrat 
în acest an, manifestările atletice 
de importanță majoră consumate 
în sezonul care a trecut stînd sub 
semnul confruntării ce va avea 
loc anul viitor la Miinchen.

De altfel. nivelul apropiatei 
competiții olimpice atletice pro
mite să fie cel mai ridicat din is
toria- acestor întreceri. • Lupta pen
tru medalii va fi mai acerbă ca 
oricînd, puține probe avînd de 
astă dată — mari favoriți. Fiecare 
din posibilii candidați la medalii 
știe că rezultatele concursului o- 
limpic vor oglindi. în mare mă
sură felul în care va fi folosită 
perioada de timp rămasă. Unii at- 
ieți au anunțat că renunță la ac
tualul sezon de sală, alții, dimpo
trivă, vor folosi apropiatele con
cursuri pe teren acoperit pentru 
a-și afla mai bine posibilitățile, 
pentru a-i cunoaște mai îndea
proape pe adversari, și pentru a
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S.U.A.— U.R.S.S. DE LA RICHMOND TlLCUL UNUI MESAJ...
obține, poate, rezultate care să-i 
aducă la startul competiției olim
pice cu un ascendent moral.

Fiind nltimul înaintea olimpia
dei, sezSaul în sală - 1972 ca
pătă deci o importanță deosebită. 
Punctele sale de atracție vor fi 
campionatele europene de sală 
programate la U—12 martîe în 
Palatul Sporturilor din Grenoble, 
și meciul dintre echipele reprezen
tative ale U.R.S.S. și S.U.A. care 
se va desfășura la 17 martie în 
capitala tutunului american. Rich
mond.

Pentru sprinterii, semifondiștll 
■și săritorii europeni, campionatele 
Europei — ajunse la a treia edi
ție — înseamnă ultima competiție 
de mare anvergură înaintea J-O., 
înseamnă un prilej de a cunoaște 
posibilitățile aspiranților europeni 
la laurii olimpici.

Meciul U.R.S.S — S.U.A. este o 
premieră a întîlnirilor pe teren 
acoperit între cele două țări afla
te pe continente diferite, (reamin
tim că aceleași națiuni au inau
gurat la începutul deceniului tre
cut întreceri bilaterale în aer li
ber) și demonstrează, la rîndul 
său, grija a două dintre cele mai 
puternice forțe atletice mondiale 
pentru o pregătire optimă în ve
derea olimpiadei. Se știe că, în 
ultimii ani, americanii au pierdut, 
în mod evident teren, în disputa 
cu atleții din Europa. Probe care 

au fost ani de-a rîndul apanajul 
atleților de peste Ocean au acum 
în fruntea ierarhiei sportivi de pe 
alte continente. In proba de viteză 
pură (100 m) la ultimele meciuri 
în aer liber U.R.S.S. — S.U.A., 
Valeri Borzov i-a învins pe cei 
mai buni sprinteri americani; la 
săritura cu prăjina, probă pe care 
americanii n-au pierdut-o nicio
dată la Olimpiadă, un eventual 
succes al lor, ar însemna — acum 
— o adevărată surpriză! Speran
țele lor cele mai mari la această 
probă se îndreaptă către Bob Sea- 
gren care a anunțat revenirea în 
competiții după o inactivitate de 
un an. Conducătorii atletismului 
american nădăjduiesc ca sezonul 
de sală să le dea răspuns la mul
tele semne de întrebare pe care 
le au în față, să umple golurile 
produse de retragerea din atletism 
a lui Tommie Smith, John Carlos, 
Bob Beamon, Jim Hines, etc.

Pentru că am amintit de reve
nirea lui Seagren, vom menționa 
că alți mari campioni care renun
țaseră la competiții și-au anunțat 
revenirea pe stadion. Iată cîteva 
nume prestigioase care vor fi din 
nou în atenția iubitorilor atletis
mului : Marilyn Neufville, Bodo 
Tummler, Ian Stewart, David He- 
mery, Peter Norman și alții care 
se vor remarca, probabil, în tim
pul sezonului de sală. Dificultatea 
recăpătării formei și a valorii din 
trecut este, desigur, cunoscută de 
majoritatea lor, dar toți mărturi
sesc că mirajul olimpic este ire
zistibil.

Vladimir MORARU

CUȚOV Șl MIHALCEA, ÎNVINGĂTORI 
ÎN DINAMOVIADA DE BOX

VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — La 
Wroclav, în prima gală a „Dina- 
moviadei" de box pugilistul român 
Calistrat Cuțov, (cat. ușoară) l-a 
învins la puncte pe bulgarul Slav- 
cev. în limitele categoriei mijlocie

CRITERII DE SELECȚIE

In paginile revistei de metodică 
a educației fizice „SPORTSKA 
PRAKSA" care apare la Belgrad, 
antrenorul reprezentativei de bas
chet, a Iugoslaviei, Raiko Jeravici, 
expune criteriile care au stat la 
baza selecției echipei ce a ocupat 
locul al doilea în campionatele eu
ropene de la Essen, echipă ce can
didează cu apreciabile șanse la me
dalia de aur în viitoarea Olimpia
dă de la Miinchen. Iată ce scrie 
Jeravici în legătură cu această 
problemă :

„Spre deosebire de Statele Unite, 
unde există 20 de milioane de ju
cători de baschet, sau Uniunea So
vietică, unde acest sport este prac
ticat de 4,6 milioane de sportivi, 
Iugoslavia nu dispune de prea mari 
rezerve de baschetbaliști. De aceea, 
noi sîntem obligați să ne bizuim 
Pe o extrem de riguroasă selecție. 
In anul 1964, am ales 250 de ju
cători mai dotați din echipele de 
tineret. încetul cu încetul, am se
lecționat dintre ei numai 42, din

mică, Dumitru Mihalcea l-a între
cut pe cehoslovacul Puverny, iar 
la categoria semigrea Ion Olteanu 
a pierdut în fața polonezului 
Petzak.

tre care 23 au fost utilizați în în
trecerile oficiale. în ansamblu, noi 
ne-am bazat pe 5 pivoți, 8 atacanți 
și 10 jucători fără un profil defi
nit. Din rîndurile acestor copilan
dri s-au ridicat Ciosici, Pleciaș, Ka- 
picici și alții.

Această selecție, încununată de 
succes, s-a datorat, în primul rînd, 
unor criterii pe care le-am respec
tat cu toată strictețea :
a) Un înalt nivel intelectual al 

jucătorilor ;
b) Rezistență ;
c) Capacitate de a se încadra în 

colectiv ;
d) Mare capacitate de muncă și 

nu numai în sport;
e) Viteză, detentă, forță, curaj, 

simț al coordonării.

BOXUL PROFESIONIST: „
Ziarul elvețian „SPORT" a pu

blicat, recent, un documentat ar
ticol referitor la pericolul pe care 
îl prezintă boxul profesionist pen
tru cei ce îl practică. Iată ce spune 
redactorul ziarului înainte de a ne 
oferi opinia unui reputat medio 
neurolog :

Boxul profesionist a fost întot
deauna contestat din punct de 
vedere medical. In ultima vreme, 
o serie de mari specialiști în me
dicină se ocupă intens de urmă
rile nefaste pe care practica înde
lungată a boxului, în climatul spe
cific mercantilist al profesionismu
lui, o poate avea asupra pugiliștv 
lor. Redăm mai jos opinia prof. dr. 
docent Friederich Unterharnscheid. 
șeful departamentului de neuropa- 
tologie și psihiatrie al Facultății 
de medicină din Texas — S.U.A. 
Părerile sale sînt rodul a zece ani 
de cercetări efectuate pe 200 de 
foști profesioniști ai boxului ca șl 
a numeroase probe de laborator, 
lată ce spune acesta:

Citim în ziarul belgian „LEȘ 
SPORTS" un mesaj adresat spor
tivilor de președintele Comitetului 
olimpie național, R. Mollet, 
în fapt o confesiune în care în
demnurile se împletesc cu speran
țele dar și cu amărăciunile i

„Cu opt luni înainte de Jocurile 
de la Miinchen, în momentul în 
care candidații noștri olimpici în
cep o lungă iarnă de severă pre
gătire fizică, tehnică și intelectu
ală, aș vrea să le reamintesc că 
noi, prin Comitetul olimpic belgian, 
vom face totul pentru a amplifica 
sprijinul actual.

Aș vrea să le reamintesc că dacă 
efortul lor o să li se pară adesea 
de prisos sau desuet, în această 
epocă de intensă comercializare a 
sportului, să fie conștienți de fap
tul că ei dau un exemplu impor
tant. Să știe că această virtute a 
exemplului îi deosebește de alții, 
îi înalță, separînd generoșii de 
interesați și pe pasionați de opor
tuniști.

0 CRIMĂ ORGANIZATĂ**
Boxul profesionist nu are nimic 

comun cu sportul. El este o crimă 
organizată. Spun aceasta, făcînd 
abstracție de cazurile mortale pe
trecute pe ring, datorită emoragii- 
lor cerebrale survenite după lovi
turi puternice. Pot afirma că un 
k.o. suportat in prima repriză are 
urmări fiziologice mai puțin peri
culoase decît un meci dur de mai 
multe reprize, în care s-au schim
bat lovituri necruțătoare. Cercetă
rile au stabilit că foarte mulți din 
foștii boxeri profesioniști, după 
terminarea carierei lor, suferă de 
ceea ce englezii numesc „beția 
pumnilor", tulburări de vorbire, 
mers dezordonat, gîndire inconsec
ventă etc. Experiențele efectuate 
pe animale au arătat apariția unor 
tulburări ireversibile ale sistemu
lui nervos și dereglări ale apara
tului locomotor, avînd sursa în 
creierul mic. Asemenea fenomene 
nu apar imediat după traumati- 
zare, ci la cel puțin trei săptămînl 
de la producerea ei.

tirunei

In momentul în care sportul pen
tru educație face loc sportului pen
tru rezultat, trimit un mesaj celor 
două milioane de tineri studioși din 
țara noastră și celor două milioane 
de adulți ca să se alăture cît mai 
curînd adepților „Celor două ore 
de sănătate pe săptămînă".

...In sfirșit, il rog respectuos pe 
Moș Crăciun să lase în căminul 
șefului guvernului un plan modern 
și generos de dezvoltare armonioasă 
a sportului educativ, recreativ și 
olimpic... Insist, chiar, ca Moș Cră
ciun să pună cu litere mari în 
fruntea planului mențiunea „în 
țara noastră prosperă, 65°/o din 
școlari au coloana vertebrală de
formată și 6O°/o din decese se da- 
toresc infarctului.

S-a putut aprecia că, în meciu
rile de categorie grea, o lovitură 
dată în plin echivalează cu jumă
tatea greutății unei mașini de tip 
Volkswagen.

Un alt aspect de care nu se 'ține 
seamă este acela că forța boxerilor 
a crescut mult în ultimii 50—80 
de ani. Dacă boxul nu va fi inter
zis va trebui, în orice caz, ca în 
viitor să se ia în considerație gre
utatea mănușilor și oprirea ime
diată a luptei în cazul că reflexele 
de apărare ale unuia din boxeri 
au scăzut sub o anumită limită. 
Loviturile la cap, primite în plin, 
produc mari tulburări în creier. 
Cred că ar trebui să se schimbe 
chiar și regulile boxului. Se prote
jează — de exemplu — regiunea 
de sub centură, în timp ce capul 
— adăpostul, celui mai sensibil 
organ omenesc — este expus din 
plin loviturilor.


