
STRĂLUCEȘTE MAI
PUTERNIC PE FUNDALUL

Un cititor, probabil mai puțin 
avizat în ale fotbalului, ne 
întreabă ce profesie are Iosif

Lereter (pe care ziariștii sportivi 
l-au desemnat drept laureat al 
„TROFEULUI FAIR-PLAY ’71“) și 
ce va face după ce va fi nevoit să 
părăsească stadionul ?

Iosif Lereter este Inginer cons
tructor și, după cit se pare, un in
giner foarte bun. După ce va fi 
nevoit să părăsească stadionul va 
face ceea ce face și acum. Adică... 
va fi inginer constructor !

Scrisoarea amintită și încă nenu
mărate altele asemănătoare, vi- 
zîndu-i și pe alți campioni ai are
nei, ne-au condus la ideea de a 
încerca să dezbatem în aceste rîn- 
duri o problemă delicată, spinoasă, 
controversată chiar,

DACA ESTE POSIBIL CA UN 
TInAr sa ÎMPLETEASCĂ mun
ca DE PREGĂTIRE PENTRU O 
PROFESIUNE CU ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE PERFORMANȚĂ, 
ALE CĂREI SOLICITĂRI, 1N CON
TEXTUL ACTUAL AL NIVELU
LUI SPORTULUI INTERNAȚIO
NAL, SîNT FOARTE MARI ȘI 
VOR CREȘTE CONTINUU ?

Răspunsul la întrebare este cate
goric : DA ! Avem nenumărate
exemple, în trecut și în prezent, 
care demonstrează aceasta.

MARI PERFORMERI — OAMENI 
DEPLIN REALIZAȚI

Dacă nu ne înșelăm, profesorul 
și publicistul brașovean Virgil 
Ludu, fostul campion balcanic de 
atletism în cursa de 400 metri gar
duri, pregătește o carte pe această 
temă, deținând, din cîte știm, o do
cumentare fantastică, iar ziaristul 
V. Firoiu a și publicat placheta 
sa, „Sportivi sub cupola Acade
miei". Subiectul este, așadar, larg 
abordat.

Totuși, nu-i rău să amintim că 
fotbalul, practicat pînă la nivelul 
valoric al selecționării în naționala 
Danemarcei, nu l-a împiedicat pe 
Niels Bohr să ajungă un strălucit

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 3-a)
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LUPTE OINĂTENIS DE MASA

1. MARIA ALEXANDRU (Progre
sul București), 2. Eleonora Vlaicov 
(Politehnica Timișoara), 3. Car
men Crișan (Politehnica Bucu
rești), 4. Șerban Doboși (C.S.M. 
Cluj), 5. Teodor Gheorghe (Poli
tehnica București), 6. Aurel Ova- 
nez (Progresul București), 7. Li- 
gia Lupu (C.S.M. Cluj), 8. Ștefan 
Moraru (Progresul București), 9. 
Maria Sînteoan (C.S.M. Cluj), 10. 
Alexandru Buzescu (Progresul 
București).

1. NICOLAE MARTINESCU (Di
namo), 2. Gheorghe Stoiciu (Stea
ua), 3. Ludovic Ambruș (Steagul 
roșu Brașov), 4. Vasile lorga 
(Progresul Brăila), 5. Nicolae Ne- 
guț (Steaua), 6. Nicolae Dumi
tru (I.M.U. Medgidia), 7. Ion Ba
ciu (Steaua), 8. Nicolae Cernâu 
(C.F.R. Timișoara), 9. Victor Do- 
lipschi (Dinamo), 10. Ștefan Stîn- 
gu (Steaua).

1. ILIE DACAU (C.P.B.), 2. Con
stantin Georgescu (Viață Nouă 
Olteni), 3. Gheorghe Drăghici 
(C.P.B.), 4. Ivan Voicu (Dinamo), 
5. Ilie Chițu (Dinamo), 6. Eugen 
Cocuț (Biruința Gherăești), 7. 
Gheorghe Marin (Avîntul Curcani), 
8. Ilie Popa (Avîntul Curcani), 9. 
Constantin Munteanu (Avîntul Fra
sin), 10. Viorel Bălin (Tricolorul 
Baia Mare).

In prima tntilnire cu reprezentativa masculină de volei a R. P. Chineze

SflECJM DIVIZIONARA ROMÂNA Â ÎNVINS CU 3-2
PIATRA NEAMȚ, 18 (Prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Delegația de voleibaliști din R.P. 

Chineză a sosit azi (n.r. ieri) în lo
calitate, în vederea primei întîlniri 
cu selecționata divizionară română, 
din cadrul turneului pe care-1 între
prinde în țara noastră.

Cu o oră înaintea începerii jocului, 
conducătorii delegației oaspete au 
fost primiți de tovarășul Constantin 
Potîngă, secretar al Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R., și Vasile Ghe- 
rasim, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, primarul muni
cipiului Piatra Neamț, de conducători 
ai mișcării sportive locale și de alte 
persoane oficiale, care au salutat 
prezența în frumosul oraș moldovean 
a sportivilor chinezi.

Apoi, în sala de sport „Cealilăul", 
plină pînă la refuz, s-a desfășurat 
ceremonia de deschidere a turneului. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale R.P. Chineze și României, după 
care, în aplauzele publicului specta
tor, cele două echipe au început par
tida amicală. întîlnirea, spectaculoa
să pe tot parcursul celor cinci seturi, 
a satisfăcut din toate punctele de 
vedere exigențele publicului.

Selecționata divizionară română, 
compusă din jucători tineri, și lipsită 
da aportul a cinci titulari (Schreiber, 
Bartha, Udișteanu, Stamate, Codoi) a 
etalat virtuți deosebite, remarcîndu-se 
îndeosebi prin percuția atacurilor și 
promptitudinea blocajelor, printr-o 

am-
promptitudinea blocajelor, 
bună organizare a jocului șl prin 
biție și dorință de afirmare.

De partea cealaltă, sportivii 
nezi au impresionat prin viteza 
primată jocului, prin combinații spec
taculoase și execuții tehnice de fine-

chi- 
im-

țe. începutul jocului a fost favora
bil sportivilor români, care au abor
dat întîlnirea într-un ritm alert, iz
butind astfel să-și adjudece dar pri
mul 'et. Situația s-a echilibrat în 
continuare, ca urmare .a unor schim
bări efectuate în sextetul oaspeților, 
care s-au impus de astă dată, la ca
pătul unei întreceri pasionante.

în cel de-al treilea set, tinerii ju
cători români au evoluat din nou 
excelent și au preluat conducerea : 
2—1. Dar în setul patru ei au făcut 
mai greu față combinațiilor deru
tante ale oaspeților, care restabileso 
egalitatea pe tabela de marcaj. în 
setul decisiv, românii, mai bine in
spirați în acțiunile la fileu, și cu o 
apărare mai promptă în linia a doua, 
au încheiat victorioși, cîștigînd par
tida cu 3—2 (5, —12, 8, —11. 8).

Au evoluat următoarele formații : 
R. P. Chineză — Yuan Wei—ming, 
Țua Ția-ming, Wang Șeng-țuan, Șău 
Fu-ming Yuan Lin-ping. Țiang Pei- 
ing, Fu Yu-ting, Wang Hu-ling, Wang 
Ză-sU, Chăng Săn-nie, Dăng Yuo- 
zhen, Yang Siao-fan, Selecționata di
vizionară română — Enescu, Cris- 
tian Ion, Paraschivescu. Dumănoiu, 
Oros, Moculescu, Vranițâ, Bălaș, Ma
rinescu. Dintre jucătorii români ne-au 
plăcut mai mult Cornel Oros (căpi
tanul echipei), Dumănoiu, -Enescu și 
Moculescu, iar de la oaspeți Yuang 
Wei-ming, Wang Șeng-țuan, Yuan 
Lin-ping (un trăgător de mare efica
citate). Au arbitrat excelent Valerian 
Arhire (Brașov) și Mircea Zellnschl 
(București).

Mîine (n.r. azi) de la ora 11, tot 
în sala „Ceahlăul", se desfășoară 
cea de a doua tntîlnire dintre selec
ționata divizionară română și echipa

reprezentativă a R.P. Chineze, pre
fațată de întîlnirea derby din prima 
serie masculină a diviziei B, Relonul 
Săvinești—Petrolul Ploiești, și urma
tă de meciuri din cadrul turului If 
de sală (sistem turneu) în divizia 
școlară (băieți).

Aurelian BREBEANU

Trimisul nostru special la Opole, Mihai TRANCÂ, transmite»

BOXERII POLONEZI SI ROMÂNI SE ÎNTREC ASTĂZI
•>

Intr-un meci
OPOLE, 18 (prin telefon) — Călă

toria delegației pugilistice românești 
“lînă îin acest centru industrial așe- 

) km 
a durat într-adevâr 

peste măsură de mult, așa că 
remarca lui

pînă în acest centru Industrial 
’zat pe Odra, la aproximativ 300 
de Varșovia.

pe toți 
Victor 
depla- 
Ocean, 
puțină 

la 
di-

i-a amuzat 
Zilbesrman, care pretindea că 
sarea boxerilor români peste 
la New York, a ținut mai 
vreme. După o escală de 7 ore 
Praga. avionul, plecat vineri de 
mineată de pe aeroportul internatio
nal Otopeni, i-a depus pe pugiliștii 
români la Varșovia, unde au fost sa
lutați la sosire de către vicepreședin
tele federației poloneze. Lucjan 
Olszewski. Călătoria ce a urmat, cu 
autobuzul, pinâ la Opcie, s-a sflrșit 
după miezul nopții.

Somnul reconfortant a readus însă 
buna dispoziție în rîrfdul delegației 
românești, Sîmbătă dimineața, după 
verificarea greutății pe clntăr. boxe
rii au făcut un ușor antrenament. 
Toți membrii echipei sînt în stare de 
deplină sănătate, cu oboseala alun
gată. După antrenament, la prînz. de
legația a fost primită de președintele 
Sfatului popular al orașului 
Franciszek Florkiewicz. i 
tradiționalul „bun sosit" 
celor 120.000 de locuitori 
boxerilor mici amintiri.

Populația orașului' este 
toare de competiții pugilistice. Meciul 
dintre reprezentativele prime ale Po
loniei și României, considerate a fi 
forțele principale ale pugilismulu! 
european, este așteptat cu mult inte
res. încă 
de locuri 
wiskowa” 
duminică 
te.

Opole, 
care a urat 

In numele 
i și a oferit

mare ama-

de vineri, toate cele 4000 
ale sălii „Sportow Owido- 
— unde va avea loc meciul 
dimineața — au fost vîndu-

ULTIMELE MECIURI
IN CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
Au 

două 
minin 
șoara, 
întîlnește Ceahlăul Piatra Neamț, 
studentele fiind favorite. Marți, 21 
decembrie, la București, în sala 
Giulești, începînd de la ora 18, este

AȘTEPTAT CU MARE INTERES
în tabăra polonezilor domnește uq 

optimism, exagerat. Antrenorii fede
rali Henryk Novara și Feliks Stamm 
se bazează pe avantajul terenului 
propriu și, firește, pe forma bună a 
elevilor lor. Ei sînt convinși că vic
toria nu le poate scăpa. Trecînd în 
revistă 
oonduo 
12—10, 
lotului
că supraestimarea forțelor proprii la 
polonezi poate deveni un avantaj 
pentru echipa română. Oricum, bo-

JUNIORII CRAIOVENI 
AU CUCERIT 

CUPA MUSCELUL* 
LA BOX

CIMPULUNG MUSCEL, 18 (prin 
telefon, de la corespondentul nos
tru D. RADULESCU). Sîmbătă seara 
s-a desfășurat în localitate finala 
„Cupei Muscelul" la box, între e- 
chipele cîștigătoare ale celor două 
serii preliminare : Combinata ora
șului Craiova și A.S. Galați. Ju
niorii craioveni au cîștigat trofeul 
cu scorul de 21—19. S-au remarcat 
în mod deosebit M. Bîtlan (semi- 
ușoară), I. Brătălescu (mijlocie mi
că), P. Ștefanovici (pană), D, Cos- 
man (mijlocie mare) de la învingă
tori, respectiv V. Bute (semimijlo- 
cie), E. Bogdan (ușoară), V. Boscu 
(semimuscă). care au obținut victo
ria în meciurile susținute.

ma! rămas de disputat doar 
meciuri în campionatul fe- 
de volei. Astăzi, la Timi- 

formația locală Universitatea

programat meciul cheie al campio
natului, așteptat cu deosebit in
teres de către toți iubitorii acestui 
sport, dintre echipele Rapid Bucu
rești și Penicilina Iași, campioana 
țării, neînvinsă pînă acum.

Iulian COSTINIU

Campionatul european
pe echipe

toate categoriile, calculele lor 
La o victorie poloneză cu 

în același timp, antrenorul 
român. Ion Popa, consideră

xerii români sînt deciși să-și apere 
șansele cu hotărlre.

La gala da azi. In ordinea catego
riilor. se vor întîlni : Roman Rozek
— Aurel Mihai, Leszek Blazynski — 
Constantin Gruiesou. Piotr Szelin — 
Nîeolae Gîju, Ryszard Tomczyk — 
Gabriel Pometcu, Jan Szczepanski
— Antoniu Vasile. Krzysztof Pier- 
wienicki — Paul Dobrescu, Jerzy 
Sobczak — Alexandru Popa. Wieslaw 
Rudkowski — Victor Zilberman, 
Witold Stachurski — Alee Năstac, 
Janusz Gortat — Horst Stump, Lucian 
Treia — Ion Alese.

Baschet la Cluj
SELECȚIONATA 

JUDEȚULUI CLUJ-
SELECȚIONATA 
R. P. CHINEZE

Astăzi, reprezentativa feminină 
.de baschet a Republicii Populare 
Chineze va evolua la Cluj, în com
pania unei selecționate a județu
lui. Meciul va începe la ora 18.

ÎNTILNIRI INTERNATIONALE DE HOCHEI

LA LODZ, POLONIA-ROMANIA 12-1!
Pe stadionul de iarnă din Lodz, în 

fața a 3 000 de spectatori, a avut loc 
întâlnirea internațională de hochei din
tre echipele Poloniei șl României. Net 
superioare din toate punctele de vede^ 
re (patinaj, tehnică individuală, con
cepție tactic^), gazdele au dominat co
pios, îhvingînd ia un scor sever. Doar

repriza a doua a fost ceva mal echi
librată.

Au marcat : L. Tokarz (3), Zlentara

(2), F. Goralczyk (2), Fryzlewlcz. W, 
Tokarz, Slowakewlcz, Kacik, Fether, 
respectiv Costea.

Au arbitrat : Schweiger șl Sommer- 
schuch (R.D. Germană).

Astăzi are loc partida revanșă, la 
Torun.

JUNIORII NOȘTRI ÎNTBECUȚ1
Turneul

de la Miercurea Ciuc
MIERCUREA CIUC, 18 (prin te

lefon. de la corespondentul nostru 
Silviu POP).

Patinoarul acoperit din localita
te găzduiește un interesant tur
neu internațional de hochei, dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie", primele 
jocuri au fost agreabile, marcîn- 
du-se multe goluri. Iată rezultate
le : Dozsa Budapesta—Selecționa
ta de juniori a orașului M. Ciuc 
12—2 (4—0, 3—1, 5—1), Avîntul M. 
Ciuc—Krynica (Polonia) 1—6 (1—2, 
0—2, 0—2), Selecționata de juniori 
a orașului M. Ciuc—Avîntul 
Ciuc 1—15 (0—2, 0—3, 1—10).

întrecerile continuă, turneul ur- 
mînd a se încheia duminică seara.

MMMR

ȘAHIȘTII BULGARI LA BUCUREȘTI
9 Echipa Austriei nu a venit

lew a sosit In Capitală selecționau de 
șah a Bulgariei care va participa la tur

g w w A. ____ V _____________ w **

SĂPTĂMlNA SPORTIVA INTERNA
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&

%

I
&

Pe ordinea de zi a celei de 
a șaptea sesiuni a Marii 
Adunări Naționale au fi

gurat planul de dezvoltare eco
nomică și socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1972, 
actualizat pe baza propunerilor 
reieșite din analiza acestuia în 
cadrul unităților economice, Bu
getul de stat pe anul 1972, pre
cum și alte proiecte de legi me
nite să contribuie la dezvolta
rea multilaterală a patriei noas
tre, la perfecționarea activității 
în diferite domenii ale economiei 
naționale. Printre acestea s-a a- 
flat și proiectul de lege privind 
organizarea contribuției bănești 
și în muncă pentru efectuarea u- 
nor lucrări de interes obștesc 
care, ca și celelalte proiecte, a 
primit 
ticolul 
crările 
racter 
strucții , , _ .
dilitare, de așezăminte culturale 
— bazele sportive, turistice și de 
agrement, spatiile verzi. Sportul

Pe ordinea 
a șaptea a J.

votul deputaților. Iar ar- 
2 încadrează printre lu
de interes obștesc cu ca- 
local — alături de con- 
școlare și gospodărești-e-

își găsește astfel locul cuvenit, 
alături de celelalte puncte de 
sprijin ale civilizației socialiste în 
toate localitățile țării, într-un ca
dru ce legiferează, modalitățile 
prin care aportul maselor la îm
bogățirea șl „înnobilarea peisa
jului nostru rural și urban' — 
cum atît de expresiv se formulea
ză în preambulul legii — se poate 
materializa.

Subliniind că în bugetul anu
lui 1972 se prevăd 198,3 milioa
ne lei penlru educație fizică și 
sport și adăugind contribuția vo
luntară a cetățenilor, vom avea 
perspectiva imediată. Sportul, tu
rismul, exercițiul fizic, prin „pri
za* pe care o au în rîndul ma
selor de cetățeni, indiferent de 
vîrstă, necesită o bază materială 
în continuă extindere și diversi
ficare. Și dincolo de fondurile a- 
locate de stat, 
C.N.E.F.S., sau __
zații obștești, cine altcineva poa
te contribui mai eficient și nemij
locit la îmbogățirea amenajărilor 
sportive decît gospodarii comu-

nelor și orașelor, înșiși locuitorii 
acestora, proprietari și benefi
ciari în același timp a tot ce se 
construiește prin aportul lor bă
nesc și în muncă ? Inițiativa, en
tuziasmul, spiritul de răspundere 
al cetățenilor au acum, prin lege, 
un cadru adecvat de manifestare. 
Cetățenii înșiși au deplina liber
tate de a hotărî organizarea pro
priei contribuții, de a opta pen
tru un obiectiv sau altul, de a-și 
gospodări fondurile. Și sîntem 
convinși că inițiativele lor{ deci
ziile de sprijin ale comitetelor 
executive ale consiliilor 
nu vor ocoli perimetrul 
fizica și sportului.

prin intermediul 
de unele organi-

S-A ÎNCHEIAT turul 
FOTBAL î

x
practic — nu, 
victorioșilor din 
din Giulești —

NATULUI DE

Formal — da, 
întrucît restanfeie 
Arad și învinșilor

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

încă, astfel că în jurul programului turneului plutește incer
titudinea

neul de calificare a zonei a 5-a a Cam
pionatului european pe echipe, alături 
de formațiile României și Austriei.

Cum jucătorii austrieci, așteptați și 
sîmbătă, n-au ajuns încă în București, 
șl nici n-au comunicat nimic în legătură 
cu venirea lor, programul competiției 
devine incert, întrucît în primele două 
runde urmau să se dispute întâlnirile 
Bulgaria — Austria și România — Aus
tria (ambele tururi), iar în ultima, par
tida cheie, România — Bulgaria. In caz 
că formația austriacă

cursul dimineții de azi, ea va fi forfait 
șl atunci se va disputa doar întîlnirea 
România — Bulgaria, la date ce se vor 
stabili de comun acord.

Oricum, jucătorii bulgari, abia insta
lați la hotelul „Victoria", au șl scos șa
hul. In imaginea surprinsă de fotorepor
terul nostru Th, Macarschi, analizează 
Boboțov șl Radulov, asistați de conducă
torul oaspeților, Teodorov, 
Tucâ șl Nelklrdh șl maestrul 
nai Mi nev

CAMPIO

populare 
educației

antrenoril 
lntemațlo-

va sosi

un ușor antrenament de... acomodare

înaintașii români încearcă prin acțiuni individuale să 
spre poartă. Va fi greu...

Amînată cu o zi. 
dintre echipele de' 
niei și Ungariei a 
ziere, după orele 
jului public. Cele 
așteptat (echipate) 
minute înainte de _ „___
gheață. Motiv pentru care după o 
încălzire sumară au început meciul.

Oaspeții au deplasat la București 
o formație robustă, bine clădită, po- 
sedînd un patinaj remarcabil și 
avînd cîteva valoroase individuali
tăți, care însă și-au subordonat jo
cul intereselor colective, ale echi
pei. Reprezentanții noștri,' în schimb, 
au căutat să rezolve totul prin ac
țiuni individuale. oprite cu regu- 
laritate de fundașii adverși, sau 
stopate, în ultimă instanță de inter
vențiile portarului.

După o repriză egală ca scor, dar 
confuză ca desfășurare, superiorita
tea jucătorilor unguri a ieșit în evi
dență, el oombinînd mai bine, găsind

i găsească ■ drumul 
Foto i V. BAGEAC

partida de hochei 
juniori ale Româ- 
început cu întîr- 
rezervate patflta- 
două formații au 

aproape 45 do 
a putea ieși pe -

mai lesne culoarele spre poartă și 
avînd în F81vari un excelent reali
zator, Nu-i vorbă că din repriza 
a II-a echipa română a jucat prac- 
tio în două (inii (cea de-a treia com- 
portîndu-se extrem de slab), ceea ce 
i-a supus pe tinerii hocheiști la un 
efort căruia nu i-au putut face față. 
Scor final : Ungaria—România 6—3 
(i—i, 3-1, a—1).

Și astfel, primul joo internațional 
pe teren propriu din actualul 
se termină cu un eșeo pentru 
zentativa noastră de juniori, 
mai are mult de muncit șl de 
diat pentru a atinge valoarea ___
sară unei evoluții onorabile în grupa 
B a campionatului european, progra
mată în aprilie 1972.

Au maroat: Folvari (4). Raskovskl 
(2), respectiv Malehin, Țone și Mo- 
roșan.

Au arbitrat FI, Gubernu și O. Bar
bu (România).

sezon 
repre- 

care 
reme 
nece-

Vor fi oferite cititorilor
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TRADIȚII ALE SPORTULUI ROMÂNESC
Sportul românesc se poate mîn- 

dri, mai întîi de toate, cu o tra
diție a ideilor, a oamenilor, care, 
adeseori fără să fie specialiști al 
educației fizice, au militat pentru 
Ideea de mișcare, de sport.

Se știe prea puțin că B. P. Hașdeu 
a recenzat, în 1869, cartea de gim
nastică a lui Moceanu, iar Simion 
Bărnuțiu a dedicat un întreg capi
tol mtr-un manual de pedagogie ,,e- 
ducației corporale" (1870).

Este deosebit de semnificativ fap
tul că începuturile gimnasticii în 
România, la București, se datorează 
și... ardeleanului George Moceanu. 
Sau privind și mai în urmă. îl vom 
găsi pe Ștefan Ludwig Roth, lumi
noasă figură pașoptistă, pledînd la 
Mediaș pentru învățarea gimnasticii 
cu cîntec, cu muzică (1827).

Să-i însoțim pe Moceanu și Velescu 
tn călătoriile pe patru continente — 
Europa, Africa, Asia. America — 
ispravă de românească vrednicie, 
călătorie în care au făcut demon
strații de gimnastică și dansuri na
ționale (1899).

Deși generalul Virgil Bădulescu 
(inițiatorul batalioanelor de schiori 
la Vinătorli de munte în 1916 și

creatorul O.N.E.T-ului. în 1921) șl 
profesorul Virgil Roșală au studiat 
In Suedia, țara lui Ling, gîndirea 
și spiritul lor activ a rămas ro
mânesc șl generațiile formate de ei 
le datorează foarte mult.

O emoționantă tradiție de idei fa
vorabile educației fizice a avut și 
literatura noastră : de la Ion Slavicii 
autorul „Educației fizice" (1909). la 
Camil Petrescu, directorul revistei 
„Fotbal" (1937). sau astăzi Eugen 
Barbu, Dan Deșliu, Al. Mirodan, Radu 
Cosașu și mulți alții.

Nu avem dreptul să-l uităm pe 
Iuliu Hațieganu, medic apreciat, om 
de cultură, rector de universitate 
clujeană, a cărui concepție a in
fluențat ’ rodnic educația fizică uni
versitară (lucrarea lui Albin Moraru 
și prof. Dorin Almășan). Sau medicii 
precursori ai ideii noastre despre 
educație fizică, F. Rainer, O. I. Par- 
hon, acad. Șt. Milcu.

Dar cînd vorbim de tradiții pro
gresiste în sportul românesc, trebuie 
să amintim cu respect și mîndrie 
asociațiile și cluburile sportive care 
fn trecut și astăzi și-au adus aportul 
lor creator și dinamic.

Am porni de la Junii Brașovului)

UN ALMANAH ȘI UN VERB

cei cu cai, buzdugane șl costume 
multicolore (organizație datând din 
secolul al 16-lea) pînă la „Prietenii 
naturii" (1921), această muncitorească, 
activă rețea de cluburi muncitorești, 
tn întreaga țară.

Am aminti, pentru tradiția lor 
progresistă, C.F.R., AMEFA Arad, 
Astra Brașov. Stăruința Oradea. U- 
niversitatea Cluj. Dar istoria spor
tului românesc de-a lungul anilor 
(prof. dr. Emil Ghibu, conf. Ion 
Todan) este încă mult mai bogată 
în idei șl fapte.

Și atunci, am trece, în această 
fugară prezentare a tradițiilor spor
tului roimâneso, la sporturile speci
fice poporului și țării noastre.

Desigur, așa cum alte popoare au 
gorodki. baseball, pelotă, cricket, tot 
așa noi românii' avem oină. Joo de 
îndepărtate origini, jucat de domni
torul Mircea și de generațiile de ti
neri, îndrăgit de poeți (Demostene 
Botez: „Bucuria tinereții", 1957) și 
de miniștri (Spiru Haret).

Și, alături de oină, înotul sau 
schiul, țara noastră fiind o țară de 
ape și munți. Dar și de luptători 
și trăgători de tir, pentru că nu 
rareori poporul nostru a trebuit să 
scrie „Scrisoarea a III-a“.

O necontestată tradiție românească 
recunoscută cu prețuire chiar și de 
străini, are aviația. Se spune că trei 
popoare au fost prezente în lume 
la începuturile aviației : americanii 
(frații Wright), francezii (Bleriot, 
Farman, Santos Dumont) și românii 
(Vuia. Vlaicu. Coandă).

Medaliile olimpice cucerite de spor
tivii noștri la tir, box, lupte, atle
tism reflectă și ele tradițiile spor
tului românesc. Citind cartea pro
fesorilor Postolache. „Tradițiile spor
tive ale românilor", vom regăsi per
manent această ștafetă a generațiilor, 
acest flux de idei și acțiuni, care 
caracterizează sportul nostru.

Și ce altă dovadă de continuitate 
și succese românești vreți, dacă nu 
victoria, nu fără luptă și nu fără 
așteptări, a Ideii muzeelor sportive 7 
Astăzi, avem în țară muzee la Bra
șov și Cluj, iar la București un „Mu
zeu național al sportului".

In toate aceste orașe și poate cu- 
rînd și în altele (fiindcă sînt orașe 
în România cu tradiții vechi și glo
rioase), trecutul va întiQni prezentul 
și va anticipa viitorul.

Generațiile se vor întîlnl tn timp 
și se vor continua în spațiu. Spre 
gloria sportivă a țării noastre și a 
sportului românesc.

Virgil LUDU

Locul : Cortina d’Ampezzo (Ita
lia), altitudine 1210 m.

Data : 26 ianuarie — 5 februarie 
1956.

Participant! : 687 sportivi șl 132 
sportive din 32 de țări.

Sporturi în program s schi alpin 
(coborîre, slalom uriaș, slalom — 
femei și bărbați), schi nordic (15 
km, 30 km, 50 km, sărituri, com
binata nordică, ștafeta 4x10 km — 
bărbați, 10 km șl ștafeta 3x5 km
— femei), patinaj viteză (500 m. 
1500 m. 5000 m, 10.000 m — băr
bați), patinaj artistic (bărbați, fe
mei, perechi), bob (2 șl 4 per
soane), hochei pe gheață.

Cel mai populat start ! slalom 
uriaș bărbați (95 de concurenți 
din 29 de țări).

Sportivi) români au participat la 
schi alpin (Nicolae Pandrea, co
borîre — loc 31, slalom — 39, sla
lom uriaș — 74 ; Gheorghe Crlsto- 
loveanu, slalom — 41, slalom u- 
riaș — 37 : Magdalena Marotlnea- 
nu, coborîre — 40, slalom uriaș — 
39 : Elena Epuran, coborîre — 44, 
slalom uriaș — 43), schi nordic 
(Manole Aldescu, 15 km — 32 și 
30 km — 31 ; Constantin Enache, 
15 km — 40 și 30 km — 36; Nico
lae Munteanu, sărituri speciale — 
42 ; Iuliana Simon, 10 km — 38 ; 
Ștefanla Botcarlu, 10 km — 39 ; 
ștafeta de 3x5 km a abandonat ; 
Margareta Arvai șl Elena Zangor 
au abandonat in probele de fond), 
bob 2 (Mărgărit Blăgescu — Hein
rich Enea 14, Constantin Dragomir
— Gheorghe Moldovean)! 
bob 4 
ceanu 
loo 14.
— lori 
20).

18). 
(Blăgescu — Nicolae Moi- 

— Dumitru Peteu — Enea 
Dragomlr — Ștefan Penai» 
Stalcu — Moldoveanu loc

CORTINA D'AMPEZZO PERLĂ DOLOMIȚILOR"
SUB REFLECTORUL TELEVIZIUNII

Cu 32 de țări participante, repre
zentate de 819 sportivi, stațiu
nea italiană Cortina d’Ampezzo, 
„perla Dolomiților", stabilește re
corduri ce nu vor fi depășite decît 
la Innsbruck. Pentru prima oară 
sînt prezenți la „Olimpiada albă" 
sportivii scMetici.

Jocurile de la Cortina au prile
juit afirmarea multor „stele", dar 
în istoria sporturilor de iarnă ele 
vor rămîne legate de un nume : 
Anton (Toni) Sailer, triplu campion 
olimpic, un veritabil „Owens al 
zăpezilor". Sailer, fiul unui caba- . 
nier din Kitzbiihel. avea 20 de 
ani. Nimic din ceea ce se cheamă 
„secretele schiului" nu-i era ne
cunoscut. Schiorul austriac coboa
ră ca o nălucă pe pîrtiile teribil de 
periculoase ale Dolomiților (numai 
6 concurenți termină coborîrea fără 
căzături 1) și cîștigă detașat slalo
mul uriaș, slalomul special și co
borîrea, obținînd concomitent ti
tlul de campion mondial la corn-

DEBUTUL OLIMPIC

binată (probă care din motive e- 
nigmatice nu figurează în progra
mul olimpic). Singurul schior care 
a reușit această performanță la 
Jocurile Olimpice — și care cu greu 
va fi egalat — impresiona prin in
teligență tehnică, eleganță, ușurință 
deconcertantă și un excepțional 
simț al echilibrului.

Din nou prezențl la jocuri, de 
data aceasta și la probele feminine, 
schiorii români încearcă să se a- 
firme. Pîrtiile 
mult deosebite 
dovedesc prea 
bagajul nostru 
clasați fiind : Pandrea — locul 31 
La coborîre bărbați și Mady Maro- 
tineanu — locul 39 la slalom uriaș 
femei). Și la fond, și la sărituri, 
diferențele față de campioni se 
mențin, căci progresului nostru îi 
corespunde un progres tot atît de 
mare pe plan mondial.

Probele de fond sînt foarte dis
putate. Un. pădurar suedez, Sixten 
Jernberg, cîștigă maratonul zăpezii 
(50 km), dar își adaugă pe panoplie 
încă trei medalii : două de argint 
(15 km 
(ștafeta 
kulinen 
Ștafeta 
ționatei 
nină de 10 km — schioarel sovie
tice Liubov Kozîreva. Pentru pri
ma oară în istoria jocurilor, nor
vegienii nu mai cuceresc locul I

marilor concursuri, 
de cele din țară, se 
pretențioase pentru 

tehnic (cei mai bine

și 30 km) și una de bronz 
4x10 km). Finlandezul Ha- 
iese învingător la 30 km. 
de 4x10 km revine selec- 
U.R.S.S., iar proba femi-

la săriturile de la trambulină. Cam-» 
pion olimpic va fi de data aceasta 
finlandezul Antti Hyvărlnen. cu o 
săritură de 84 m.

în probele de bob, dominate de 
italieni și elvețieni (al căror con
ducător. Franz Kapus, este, la 47 
de ani, cel mal vîrstnic învingător 
al jocurilor de iarnă), primele echi
paje românești (de 2 și de 4) se cla
sează simetric pe locul 14.

Una din marile surprize ale a- 
cestei „Olimpiade albe" este vic
toria echipei debutante a U.R.S.S. 
în turneul de hochei pe gheață. 
Condusă de celebrul hocheist-fot
balist Vsevolod Bobrov, reprezen
tativa sovietică învinge cu 2—0 
Canada și cu 4—0 S.U.A., cuce
rind titlul olimpic.

Pentru prima oară, din 1932 în
coace, norvegienii nu cîștigă nici 
o medalie de aur la patinaj viteză. 
In schimb, pe patinoarul de pe la
cul Misurina. Evghenl Grișln se 
dovedește a fi unul dintre cei mai 
mari patinatori al lumii pe dis
tanțe scurte.

La patinaj artistic, doi frați a” 
mericani pe podium î locul I —• 
Hayes Alan Jenkins și locul III —• 
David Jenkins.

Pentru prima oară 
jocurilor, competițiile 
tina d’Ampezzo sînt 
prin televiziune, ceea 
considerabil în Europa popularita' 
tea sporturilor de iarnă.

în Istoria 
de La Cor- 
retransmise 

ce a sporit

MARI

Este vorba despre „Almanahul Tu
ristic” și despre verbul ..a călători, 
călătorire”. ale cărui semnificații 
și implicații le sondează. In paginile 
sale, doi cunoscut! mînuitori ai con
deiului. Paul Anghcl șl Alexandru 
Andrițoiu, ambii pledind, In esență, 
pentru „cunoașterea acestei țări care 
se numește, turburător de _ frumos, 
România” — cum spune ultimul.

De fapt întregul almanah este un 
îndemn la călătorie, la cunoaștere, 
pentru că, după amplul panoramic 
pe care îl schițează acad. Victor 
Eftimiu „contemplînd harta țării", 
urmează o succesiune dinamică de 
prim-planuri, ce ne aduc, ca. un abil 
transfocatar. aproape de ochi, dar șl 
de inimă, frumusețile fără șir ale 
patriei noastre. ÎI urmezi pe acad. 
Geo Bogza în incursiunea sentimen
tală prin lașul încărcat de miresme
le teilor și ale amintirilor, ori. pe 
maestrul emerit al sportului Emilian 
Cristea printre cleanțurile acestui 
imens menhir natural care este „De
getul lui Călineț” din Piatra Craiu
lui. Te lași condus de Sergiu Făr- 
cășan, Traian Filip și Al. Borza pe 
urmele lui Vlahuță la „încheietura 
Balcanilor cu Carpații", pentru a în
țelege mai bine metamorfoza Por

ților de Fier în Porțile Energiei și 
pentru a arunca o privire în viitorul 
turistic al acestei zone, așa cum inso- 
țindu-1 pe scriitorul Pop Simion la 
„salamandra verde-albastră din Chei
le Argeșului" afli te minunate locuri 
de popas vor apare pe malurile la
cului de acumulare Vidraru.

Dar zestrea turistică a tării cu
prinde și aria bogățiilor spirituale, 
artistice. Spre ele ne poartă alte 
pagini ale almanahului, consacrate 
evocărilor de obiceiuri și datini an
cestrale. unor muzee de istorie și 
artă. Imaginarele călătorii de-a lun
gul iscusitelor rînduri de slove se 
desfășoară si dincolo de hotarele tă
rii, în peisajul exotic al Cubei. în 
Weimar-ul lui Gdethe si — fiindcă 
ne aflăm în ajun de an olimpic — 
pînă la cei doi poli ai marilor în
treceri sportive din 1972 î Sapporo 
și Miinchen.

A călători... Verbul este conjugat 
în acest nou almanah — pe diverse 
coordonate ale turismului, pe diferite 
meridiane ale globului — cu price
pere și pasiune. într-un cadru grafic 
pentru care se cuvin laude și artiș
tilor fotografi și tipografilor din Sibiu.

Ion F. BACIU

DIN LUMEA
AFACERI EȘUATE

O hotărîre a Federației italiene inter
zice categoric achiziționarea de fotbaliști 
din străinătate.

Profitînd de lipsa de prevedere a auto
rilor aceste măsuri, care in .redactarea 
lor vorbesc numaj de bărbați, afaceriștii 
fotbalului italian au găsit posibilitatea 
de a ocoli legea, lmportînd... jucătoare. 
Astfel, emisari ai clubului A.S. Roma și 
Cagliari au început tratative cu cele două 
stele ale fotbalului danez. Suze Augus- 
tensen și Lis-Lene Nielsen, eroinele fi
nalei campionatului mondial resDectlv 
din Mexic.

Numai că după multă trudă tn spirit 
comblnativ, emisarii au întlmplnat greu
tăți la care nu se așteptau : cele două 
fete, ambele minore, sînt eleve si vor 
să rămlnă amatoare.

CÎND HOȚII PROFITA 
DE DfeRBYURI

Peste 1 000 de polițiști au fost prezentl 
pe stadionul din Berlinul Occidental, cu 
ocazia meciului Borussia Monchen- 
gladbach — Inter. Această mobilizare 
neobișnuită a avut unele urmări neplă
cute. Dacă pe teren totul s-a sfîrșit cu 
bine, iar în tribune băuturile au fost 
vlndute în ambalaje de carton, spre dezi
luzia celor ce intenționau (poate) să le 
utilizeze drept proiectile, marea lovitură 
a fost dată însă la hotelul unde locuiau

PREMIERĂ IN ADINCURI
— Filează !... Așa... încă I Stop I...
Mă opresc în scăriță. îndrept aparatul 

în sus, spre gura albastră a avenului șl 
filmez, așa, suspendat ca un liliac, fără 
a mai putea privi prin vizor.

— Gata : fileazăăă !!... Stop II
Coarda Se oprește, scărița începe să 

se rotească lzbindu-mă de perete. Nu-i 
mai aud pe cei de sus. dar 11 „simt lingă 
mine”, îl știu cu mîlnile Încleștate pe 
coarda care îmi înconjoară pieptul...

...Gura avenului e acum prea departe 
ca să se vadă altceva declt o pată mică 
de lumină. Disting șl jos sub mine, o 
altă rază de lumină. Palidă, încă de
părtată. Dar asta înseamnă că mă apro
pii. înseamnă că am trecut, coborînd, 
de nouăzeci de metri...

...Ultima treaptă, și pășesc pe groho
tișul orb din fundul avenului. Mă pri
mesc Cristian Lascu, Wemer șl Ion Po
vară. Sînt „uns”... speolog amator, acum, 
după ce am coborît cel mal mare apic 
din țară. („Apic” e unul din cuvintele 
lor, pe care acum, speolog amator și eu, 
îl cunosc: apic Înseamnă „verticală”...).

...La redacție sosise o informație la
conică : cercul de speologie al tineretu
lui, „FOCUL VIU", pleacă în a doua 
expediție a sa, pentru a cerceta carstul 
de pe Valea Jiului de vest. In tren am 
aflat amănunte : cercul, — ml-au spus 
tinerii speolog! amatori — este Înființat 
din 1969, la inițiativa lor, sprijiniți fiind 
de Biroul de Turism pentru tineret. Tot 
pe Valea Jiului au făcut șl prima lor 
expediție. în același an, cercetând peșteri 
cunoscute de localnici. Și primele sa
tisfacții : cîteva peșteri descoperite de 
el înșiși, intre care Peștera Zeicului șl 
Peștera cu Corali. Surpriza campaniei 
din vara trecută a fost avenul spre care 
echipa lor fusese îndrumată de un cio
ban. Situat pe versantul sting al rîulul 
Soarbele, în locul numit Stîna Tomli, 
avenul acesta avea să constituie zeopul 
expediției de acum. Mai precis : atinge
rea fundului avenului, o veritabilă „pre
mieră subpămlnteană" 1 în anul .recut, 
primul care a văzut „de jos" gura ave
nului, explorat parțial, a fost Octavian 
Vasiliu, care a coborît pînă la 35 m. L-au 
urmat Cristian Lascu și Cristian Goran, 
care au atins cota de 70 m. adlncime 
Dar fundul avenului, — acum acest lu
cru era limpede pentru tinerii cercetă
tori — se afla undeva mult mal jos, tn 
necunoscut.

...Iulie, 1970.
Aseară. în jurul focului încins haldu- 

cește, chiar la gura avenului, s-a tras 
la sorți : cine va fi cel care astăzi va 
pune primul piciorul tn adincurl t Sor
ții l-au numit pe Cristian Goran, stu
dent la Facultatea de Geografie. Avenul 
s-a dovedit a fi cea mal mare „verticală 
subterană" din țară : 114,5 m. Pe Goran 
l-au urmat apoi Cristian Lascu, student 
la Geologie, Herdllcka Werner, coleg cu 
Goran, Ion Povară, cercetător hidrolog, 
și acum, fllmlndu-le chipurile iluminate 
de izbîndă, eu. Am sentimentul acut că 
nu e o filmare oarecare : privesc gro
hotișul de sub picioarele acestor băieți 
pricepuțl și curajoși, și înțeleg, — hlmei

PRIMII PAȘI OMENEȘTI CARE CALCA 
STRĂFUNDURILE ACESTUI MUNTE. 
Gîndul cheamă, orgolios, imaginea unui 
Armstrong punînd piciorul său de om 
pe treptele neumblate incă ale Lunii... 
Și încă un gind : cîte locuri ale binecu
noscutului nostru pămlnt așteaptă ne
răbdătoare PRIMII PAȘI al omului 71

Privesc chipurile tinerilor din ctrcul 
„FOCUL VIU", le privesc brațele puter
nice, umerii largi, chipurile bronzate 
ear* aduc aici, în adincurl, ceva dia

aurul soarelui. Mă gîndeam că voi fil
ma, aici, sub pămînt, performanța unor 
speologl, sau a unor exploratori, sau 
pur și simplu a unor curajoși. Și înțe
leg : de fapt, filmez chipurile unor ad
mirabili sportivi speologl, explorator), tn 
adîncurile de întuneric, unde ȘTIINȚA 
șl SPORTUL și-au dat mina, aducînd 
împreună — LUMINA.

Alexandru ȘUTEU
— operator la studioul de Televiziune —

ANTON (Toni) SAILER (Austria), 
născut la 17 noiembrie 1935, schior 
de o calitate excepțională, făcînd 
față cu egală măiestrie tuturor pro
belor apline. Campion olimpic în 
1956 la coborîre, slalom special și 
slalom uriaș, el a fost de asemenea, 
în 1958, campion mondial la co
borîre, slalom uriaș și combinată 
alpină, clasîndu-se al doilea doar 
La slalom special.

OLIMPIADA l"Magdalena MAROTIENANU-BÎRA
maestru al sportului

______  ______ pentru 
mai ales in primii ani de 
nu începem abecedarul 
14—15 ani. cînd de fapt 
vîrstă se pot cîștiga cam-

GRIȘIN (U.R.S.S.), 
martie 1931, patinator 
ieșită din comun, și-a 

medalii olimpice. A

„VINE, VINE.,.

olimpic,

I
I

I
I
I
I
I
I
Itotul

I
I
I

Iile ! IIlustrații s N. CLAUDIU

Dan MUTAȘCU

său miraculos, fermecătorul 
amintind nebunia albilor 
hoinărind peste ape. mîn-

și mai profund, 
adesea, omul să 
mai curajos, mai-

a șutat năprasnic, mingea a

campionilor", de la Paris ■ 
Da, așa s-a întîmplat, 
Spre imensa-mi bucurie 
A tunat și-a fulgerat, 
Printre ași, „Sfintul"...

dul dg tinerețe, In țara noastră, 
tru divizia A. 2). Iată o Întrebare pe 
care ne-au pus-o numeroși cititori : 
In meciul România — Cehoslovacia, 
de la 14 noiembrie, un jucător român

Echipa de schi alpin a României după ultimul antrenament pre- 
in Italia

Jocurile Olimpice de iarnă găzdu
ite în inima Dolomiților au prilejuit 
debutul olimpic al schiului nostru fe
minin, alpin și nordic. El a fost _ fă
cut într-un moment în care realiza
sem un progres simțitor, dar eram 
încă departe de valoarea schioarelor 
din jurul Alpilor. Iată de ce pentru 
noi Cortina a însemnat multe emoții, 
alături de multă muncă. Pîrtiile, prin

FOTBALULUI
jucătoriț Italieni. Profitînd de faptul că 
personalul de serviciu îșl părăsise pos
turile șl priveau meciul la televizor, 
cîțiva hoți au intrat tn camera antreno
rului Invernizzl, jefulndu-1 de o mar* 
sumă de bani.

După med, descoperindu-se fapta, an
trenorul aflat sub euforia rezultatului 
care îl califica echipa In sferturile de 
finală ale C.C.E. a declarat : „Dacă nu 
ni s-a putut fura victoria, orice alt furt 
nu contează I".

dificultatea lor. ne-au surprins și re
zultatele n-au fost de loc strălucite. 
Contactul cu elita schiului mondial 
ne-a fost însă de mare folos și s-a 
concretizat într-un salt de valoare 
confirmat de bunele rezultate pe care 
le-am obținut, o lună mai târziu, la 
campionatele mondiale universitare 
de iarnă din Polonia (trei locuri II).

Din mulțimea impresiilor culese la 
fața locului mi-au rămas în amintire 
pîrtiile Cortinei, rapide, pretențioase 
și. din cauza zăpezii puține, teribil 
de selective. Totodată J.O. de la Cor
tina m-au convins că am putea ajun
ge și noi. schioarele. printre cele mai 
bune. Dar pentru aceasta ar trebui 
să fim mai multe, mult mai multe 
și să ne pregătim temeinic 
competiție, 
școală. Să 
schiului la 
la această 
pionate.

EVGHENI 
născut la 23 
cu o viteză 
adjudecat 5
fost campion olimpic în 1956 și în 
1960 în aceleași probe de viteză: 
500 m și 1500 m. In 1964, la vîrsta 
de 33 de ani, ocupa încă locul doi 
la 500 m în competiția olimpică. A 
fost și campion al Europei în 1956. 
A deținut de șase ori recordurile 
mondiale în probele pe distanța de 
500 xn, 1000 m și 15000 m. Evgheni GRIȘ1N

COPIII
INVAȚA

MAI UȘOR
SA ÎNOATE

DECÎT
SĂ MEARGA!

Nu este pentru nimeni un secret 
faptul că cei nou născuți dispun de 
capacități și instincte care îi ajută 
eă plutească deasupra apei, la 8—9 
luni, atunci cînd încă nu au deprins 
mersul pe picioare. Asemenea exem
ple ne-au fost oferite, deseori. în 
Australia. Polonia. S.U.A.. Elveția, 
R.F. a Germaniei. Ungaria etc. La 
această vîrstă primară copilul prin
de, cu mare ușurință, mișcările 
esențiale necesare pentru a-și menți
ne corpul la suprafața apei, iar plnă 
la doi ani, unii dintre aceștia învață 
chiar mișcările corecte ale unui pro
cedeu (bras sau craul) de înot.

In țara noastră se poate vorbi 
despre unele începuturi timide, la 
Ploiești și Reșița. Antrenorul ploieș
tean Ovldiu Ionescu, de pildă, și-a 
înscris în planurile activității sale 
o lăudabilă preocupare de inițiere a 
unor copii de 2 și 3 ani. Iată-1, 
tn imaginea alăturată. împreună cu

Poate că fără caratele Ambiției, 
sportul, oricare ar fi ramura lui în 
discuție, ar rămîne numai un spec
tacol al muncii, al tndîrjirii sau al 
norocului.

Ambiția, însă, acea dorință de 
a-ți depăși nu atît adversarul, cît 
propriile-ți bariere fizice și nervoa
se. armonizată cu Grația și. bine
înțeles, cu Aptitudinile, conferă spor
tului. atletismului, rugby-ului. teni
sului sau boxului, de exemplu, acei 
lauri mult visați, neprețuit!.

Ambiția, bine canalizată, poate for
ma un mare sportiv, un mare cam
pion șl. deseori, pe stadioane. în pis
cine sau în jurul ringurilor de box 
ne-a fost dat să vedem minunata 
întrecere dintre om și oboseala sa, 
sau tracul său, sau surescitarea sa, 
dintre om și ploaie, sau marea du
rere — fizică și. mai ales, morală — 
a accidentării. Deseori, am văzut 
crîncena, superba întrecere dintre 
adevăratul sportiv si neîncrederea 
tribunelor, a cifrelor clasamentelor 
oficiale, a pronosticurilor. De fiecare 
dată am asistat la un excepțional 
duel între Ambiție și Obstacol și, 
nu de puține ori. sportivul a ctștlgat 
acel pariu unic cu timpul și gloria.

De pildă. îmi voi aminti întot
deauna, cu o unică plăcere, de 
Beckenbauer așa cum mi l-a dăruit 
ecranul televizorului, în timpul ma-

doi dintre ultimii săi elevi, micuții 
Diana Liliana Petre și Bogdanei Teo- 
dorov care, după numai 30 de lecții, 
au învățat să înoate corect — In 
procedeele craul și spate — distanța 
de 50 m 1

AMBIȚIA
relui ful fotbalistic de ași din Mexic, 
în meciul cu Italia. îmi voi aminti, 
cu stimă și simpatie, cu admirație, 
de felul în care acest sportiv minu
nat a jucat, minute infernal de lungi, 
accidentat, schimonosindu-și fața de 
durere, aproape plîngînd. de felul cum 
— sfîrtecat de suferință — continua 
să-și păstreze echilibrul nervilor, lu
ciditatea. ..

Cariera lui Ilie Năstase. evoluția 
tenisului 
său joc.
pescăruși . _ __
dra sa victorie din Turneul campio
nilor — iată. în cîteva vorbe, o ade
vărată lecție despre alianța dintre 
Ambiție si Talent.

„Ambiția mea. mărturisea o dată, 
Anquetil, a fost sâ devin, din fiul 
unui cultivator de fragi din Norman- 
dia. un mare campion. Unii spun că 
am reușit, dar. chiar dacă nu s-ar 
fi întâmplat așa, tot merita să în
cerc. .

Cuvinte la care toți tinerii aflați. 
deocamdată, in anticamera sportului 
de performanță, ar trebui să se gîn- 
dească mai mult 
Ambiția ajutând, 
devină mai bun, 
generos.

George Mihalache și Ciupi 
Radulescu, autorii spectacolu- 

muzical-sportiv „Fot- 
Mexico ’70". au a- 
în vizorul... creației 

da

lui 
bal 
cum 
un alt eveniment sportiv 
mare amploare. Ei lucrează in
tens la ooncertul-spectacol Ln-

titulat «Vine. vine.» Olimpia
da”.

Premiera noului spectacol 
dedicat sportului va avea loc 
la 22 ianuarie. într-un cadru 
festiv. în Sala Palatului R.S.R 
fiind montat de Teatrul 
Vasilescu’1.

T. FILIPIDESCU. Ne bucură faptul 
că, la vîrsta ce o aveți, evenimentul 
sportiv continuă să albă un ecou 
atît de mare în inima dv. i Vă pu
blicăm catrenul dedicat Iul Iile Năs- 
tase :
Cunoaștem poanta, pe de rost, 
Dar o repet cu tot dichisul. 
Căci jocul Iul Năstase-a fost 
Ceva... ce n-a văzut Parisul | 1

MARIA COJOCARU, COMUNA SU- 
RAIA. „In timp ce jocul s-a între
rupt, urmînd să se execute o lovitură 
de la 11 metri, este permisă schim
barea de jucători, eventual chiar a 
portarului care urma să apere pe- 
nalty-ul, în felul acesta lovitura de 
pedeapsă urmînd să fie apărată de 
noul portar introdus în echipă 1 Eu 
susțin că da, iar un băiat din comună 
spune că nu. Dacă voi cîștiga, va fi 
o mare surpriză pentru băiat și. In 
același timp, o rușine". N-o să mal 
fie primit la horă ? Oricum, atest 
cele susținute de dv. Dar, ca să nu 
lasă' complet de rușine bietul băiat, 
trebuie să vă spun că. pînă în urmă 
cu 2—3 ani, regulamentul nu permi
tea ca o lovitură de la 11 metri să 
fie executată sau apărată decît de 
unul dintre Jucătorii aflați in joc în 
momentul săvirșlrii infracțiunii. Cu 
asta, cred că l-am salvat cît de cît I

I. DUMITRESCU. BUCUREȘTI. Ce 
v-aș putea răspunde în legătură cu 
poezia trimisă șl, mal ales, cu P.S.-ul 
care o însoțește : 
Dacă are-o calitate, 
Dați-o la... publicitate.

Cltlnd-o, vă pot da un răspuns 
precis :

I 
I

__ _____ _ ______ lovit 
bara transversală șl a ricoșat în pla
să, dar punctul nu a fost aeordat, 
existând, evident, la această fază, o 
situație de ofsaid. Dar, cine a fost 
autorul șutului cu pricina 7 Domlde. 

CONSTANTIN RUDNISCHI, CARA
CAL. Aveți toate motivele să fiți su
părat I Cineva din orașul dv., folo
sind inițialele numelui dv. șl indl- 
cînd șl adresa dv. exactă — strada 
Libertății nr. 31 — a trimis o scri
soare la ziar, mai precis iul Belphe- 

Neagugor, în care îl propune luj 
de la Rapid un pariu, cu o miză 
deosebit de Importantă ■: casa dv., in 
valoare de 100 000 iei. Dar, pentru a 
cîștiga pariul, Neagu ar trebui să 
reușească, din cinci încercări, să-l 
dribleze măcar o singură dată. Dată 

....... . scrisoarea a stîrnlt mintă 
care au trecut chiar la... 
spunînd că se vor răzbu- 
această ironie la adresa 
Dv. ne scrieți că

publicității, 
rapldiștllor, 
amenințări, 
na pentru 
iul Neagu. 
este o glumă de prost gust și țineți, 
de altfel, să precizați că sîntețf pen
sionar, că aveți 67 de ani șl că nici 
măcar nu știți cine este Neagu. Hm i 
Asta s-ar putea să-l supere și mal 
rău pe rapidlștl I Oricum, am lămurii 
lucrurile t nu dv. 1-ațl scris lui Bel
phegor al nostru...

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 
catren, pe marginea răsunătorului 
succes al iul Iile Năstase, tn i,meelul

anunț plătit, se poate,
. „Mica publicitate" I

MIHAI PETRE, COMUNA SCOR- 
ȚENI, JUDEȚUL BACAU. Ml-am gă
sit... Bacău cu dv. din cauza glumei 
pe care am făcut-o, săptămîna tre
cută, în legătură cu clasamentul și 
cu Sport Club Bacău. La cîteva ore 
după apariția răspunsului dat unul 
grup de studențl, slmpatizanțl al bă
căuanilor. echipa lor favorită învin
gea pe u.T.A. șl trecea pe locul I, 
spre bucuria dv. și parcă spre... ne
cazul meu. Acum, Sport Club Bacău 
se află din nou pe locul II. Dar nu 
mal fac nici o glumă, deși plnâ. la 
primăvară nu este nici un pericol I

ING. COSTACHE CONSTANTIN, 
S.M.A. BILANȚ. 1) Dobrin nu împli
nise încă 16 ani, cînd, sub culorile 
Iul F.C. Argeș, a debutat In divizia 
A. Nu posed toate datele necesare, 
dar, probabil că el a realizat recor
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SURÎSUL LUI NĂSTASE
ORICÎT vi s-ar părea de curios, 

prima tentă de culoare pe care vreau 
să o așez pe pînza pe care va trebui 
Bă apară chipul lui Die nu va punc
ta surîsul său atît de obișnuit și fer
mecător, ci lacrimile sale atît de 
spontane și sincere incit îl definesc 
mai bine chiar decît zîmbetul obliga
toriu al vedetei.

DA. voi începe cu lacrimile Iui 
Ilie, pe care le-am văzut nu o dată. 
La 25 de ani ele pot părea unora 
ridicole, cînd în fond sînt tot atît de 
curate și de copilărești pe cît de 
mare este talentul celui despre care 
încerc să scriu acum. Dacă v-ați 
gîndit la lacrimile bucuriei v-ați înșe
lat, deoarece Năstase își manifestă 
acest sentiment într-un mod neobiș
nuit de decent. închis, rezervat pînă 
la limitele nepăsării. Sursa lacrimi
lor la care mă refer sînt două-trei 
vorbe aspre sau nedrepte ce 1 se 
adresează la capătul unor zile de 
muncă grea. Am pornit de la lacrimi 
nu pentru a vă epata, om amintit 
despre muncă, nu spre a vă forța 
Indulgența (marii campioni ai are
nei nici nu au nevoie de așa ceva) 
ci fiindcă cele mai proaspete lacrimi 
ale lui Năstase s-au uscat la soarele 
și vîntul Sudului din vara aceasta și 
pentru că ele au însemnat pentru el 
o dată fericită și, poate, chiar supor
tul psihologic al unor eclatante suc
cese ulterioare.

CEL care i Ie-a provocat a fost un 
alt campion : cehoslovacul Jan Kodes, 
cîștigătorul de Ia Roland Garros tu
nul din cele mai redutabile turnee 
internaționale, purlind numele pilotu
lui care. în 1913 traversase cel 
dinții, în zbor, Mediterana). 
învins la Nisa în doar trei seturi, 
Kodes l-a apostrofat pe Die spunîn- 
du-i că „folosește mijloace neper- 
mise, ca mișcarea In teren și oprirea 
jocului pentru discuții cu arbitrii”. 
Aceste cuvinte l-au rănit atit de 
crunt pe Năstase îneît i-am văzut la
crimile țîșnindu-i pe obraji. Nu știu 
ce veți crede despre mine, dar vă 
mărturisesc că acela a fost umil din
tre puținele prilejuri în care orb da 
furie si la fel de jignit ea si el. 
m-am simțit în stare să-l lovesc cu 
toată puterea mea pentru accesul său 
de slăbiciune infantilă. Am revăzut 
in el. în clipa descrisă, pe copilan
drul din urmă cu șapte ani cu care 
Începusem să colind lumea. Și poate 
că amestecul acola de fiere revărsată 
in singe și nostalgia propriei tinereți 
a devenit instantaneu pîrghia care 
mi-a oprit brațul și mi-a deschis 
fereastra. întunecată pînă alunei, a 
rațiunii.

CINE era bărbatul acela cu chip 
înlăcrimat 7 Și cine eram eu. cel 
pregătit pentru o asemenea pedeap
să 7 Cui dintre dv. nu i s-a întîm- 
plat să-și revadă, ca într-un film 
rulat în mare viteză, o parte din 
viață 7 încercasem să fae din Ilie un 
om tare, cum mă pricepusem, dar 
fără ezitări și. acum, văzîndu-1 cum 
plînge la 25 de ani pentru cîteva 
vorbe otrăvite am fost răscolit de o 
furtună interioaa-ă. Ilie a simțit ful
gerul din mine, și-a șters lacrimile 
și a spus doar atît : „Am să-l bat 
măr la prima ocazie !”

NĂSTASE s-a născut sub semnul 
eel mai pur al imprevizibilului. Iu
țeala și ușurința cu care cl trece de 
la o stare de spirit la alta pot con
cura viteza și spontaneitatea sa din 
terenul de joc. Este, probabil, din a- 
eeastă cauză, cea mai fericită ființă 
de pe glob ! Rîde tot timpul, leagă 
prietenie cu oricine, ceea ce nu mă 
tmpiedică să afirm că a fost, este și 
va râm ine un mare timid. Da 1 Ace
lași Năstase pe care noi îl vedem 
sburînd pe zgură sau pe parchetul te
renurilor de tenis. înviorînd ecranele 
mate ale televizoarelor cu gesturile 
sale atît de armonioase și precise, a- 
runeînd mingea peste gardurile are
nelor, lovind-o ca la fotbal, îngenun
chind cu fruntea pe rachetă sau șuie- 
rînd, ca într-o respirație, cuvinte șui. 
Ieșind u-și apoi din fire, este un 
mare timid !

ACUM, la Paris, în sala onorată 
cu numele lui Pierre de Coubertin, 
i-am văzut din nou surîsul' lui Ilie. 
Dar nu în meciurile grele și nici 
măcar o dată în ziua finalei. Amintiți-vă 
cum a părăsit el terenul : imediat 
după victorie și-a îmbrăcat bluza de 
trening și. lac de transpirație, a por
nit spre vestiare, renunțînd să mai 
soarbă din balsamul ropotelor de aplau
ze, ca unul ce-și făcuse doar datoria 
și nimic mai mult, sau ca unul care 
avea încă alte treburi mai importante 
decît cele abia terminate. Ce vă spu
neam 7 Ilie se bucură într-un fel al 
lui !

DACĂ ar fi să folosesc totuși «u- 
rîsul drept metaforă, ar trebui să 
spun că „surîsul lui Năstase" a înflo
rit cu 
în cea 
nuarie 
neului 
S.U.A. .... . .
mit circuit, cu distanțe lungi 
parcurs între jocuri, săptămîni 
tenis apăsătoare. Nu prea antrenați 
am intrat în horă. Ilie a cîștigat. Și 
a început să suridă... Avea și de ce: 
11 învinsese într-o finală pe Richey, 
unul din marii și perpetuii săi ad
versari. Dar cel mal important suc
ces de atunci a fost cel de la 
Richmond, unde Ilie Năstase, dați-mi 
voie să-i scriu numele întreg, a în
vins, pentru prima oară, un campion 
mondial : pe australianul Newcombe 
clasat pe locul întîi în lume în anul 
1970 ! Și Ilie, prietenul și tovarășul 
meu despre care 
fără a glumi cu

mult timp în urmă și anume 
de a doua parte a lunii ia- 
a acestui an. cu prilejul tur- 
pe care l-am întreprins In 
Este vorba despre un așa nu

de 
de

Davis”, visul nostru neîmplinit. Un 
hop imens pe care nu-1 prevăzusem: 
meciul cu Brazilia. Fentru prima 
oară acolo, pentru prima oară con
fruntați cu o echipă sud-americană 
Știți ce-a fost, cît de greu ne-am 
„descurcat” la Sao Paolo ! De aceea 
vreau să spun ceva tocmai acum cînd 
evoc aventura braziliană : este foarte 
plăcut și ușor de jucat într-o echipă 
în care îl ai alături pe Ilie Năstase I 
Dar uneori această companie devine 
greu de suportat. EI este înțr-adevăr 
un mare campion, unul din acei 
puțini pe care poți pune zarurile în 
momentele cele mai dificile. A dove
dit-o și desigur o va mai dovedi. 
Dar se ivesc tocmai cînd te aștepți 
mai puțin abisurile dintre extremi
tățile temperamentului său atît de 
larg desfășurat. Și-atunci...

NOUA finală cu echipa S.U.A. are 
loc în Carolina de Nord.
la un scor 
totuși este

O pierdem
2—3 ! Și 
înfrîngere

CLENCIU

spun adeseori 
tot dinadinsul

foarte strîns : 
cea mai grea

Desen de AL

mi-este mai rudă decît... maică-mea, 
a fost — încă o dată — un timid. 
Newcombe, care resimte acut marea 
rivalitate dintre el și Năstase, mai 
ales în planul atît de gingaș al ta
lentului și al îndemînării, și rcaue 
este lezat de măiestria cu care Ilie 
mînuiește racheta (oare printre scrii
tori acest sentiment a dispărut cu 
totul ?) i-a spus cu două minute 
înainte de a intra pe teren : „De 
data asta o să-ți dau o lecție de te
nis pentru că ai început să devii 
obraznic. Această lecție ai s-o ții 
minte”. „Obraznicul" nu a îndrăznit 
să răspundă, dar o dată aflat în te
ren a devenit el însuși profesor, pre- 
dînd lecția care i se promisese. Am 
avut o mare satisfacție văzîndu-1 pe 
Năstase cum bate în numai 7 zile 
jucători ea Pasarell, Gimeno, New
combe. Ashe.

DUPĂ lungi săptămîni ne-am sim
țit obosiți de America și de acoperi
șurile sălilor ei și avînd de ales în
tre primăvara de tenis a noului con
tinent și cea a bătrînei Europe, am 
preferat-o pe aceasta din . urmă, 
mai ales că ne oferea și apropierea 
de casă. La Nisa ne aștepta o nouta
te: primul turneu „open” în aer li
ber ! Dar și o obișnuința : terenul 
roșu de zgură pe care crescusem 
nmîndoi. Aici l-a învins în finală 
Ilie pe Kodes. L-a învins și a plîns ! 
Vedeți prin urmare cum oscilează 
Năstase între zîmbet șl lacrimi, tot 
astfel cum, uneeri, se leagănă între 
perfecțiune și eroare. La Monte 
Carlo, primul turneu care-i atrage și 
pe profesioniștii de dincolo de Ocean, 
fiind, tocmai de aceea, veșnic inte
resant, plăcut șl disputat, suprema
ția europenilor respectă tradiția : cei 
patru semifinaliști sînt „de-ai 
iar dintre ei doi au pașaport 
nesc. Eu pierd la Okker în 
seturi, Ilie trece de Taylor tot 
traseu cu patru părți, iar în 
mă răzbună în fața lui Okker la car» 
înscrie prima sa victorie si, o dată 
eu aceasta. își face cale liberă spr» 
șefia clasicului clasament întocmii 
de Federația internațională de tenis de 
cîmp (F.I.L.T.).

CURSA dintre Năstase și Stan 
Smith pentru primul loc în Marelo 
Premiu F.I.L.T. începe să se accen
tueze, dar în timp ce americanul 
joacă turneu după turneu cu îngădu
ința comandanților săi militari 
(Stanley fiind ostaș în termen) și 
cîstigă prețioase puncte, Ilie se con
centrează asupra jocurilor din „Cupa

a echipei noastre din cîte am sufe
rit ! In primul rînd o pierde Ilie în 
fa(a lui Smith, același pe care II 
Învinsese la Paris atît de ușor. O 
pierde timidul și emotivul Năstase. 
Si Smith este emoționat, dar mai 
echilibrat decît Ilie, face mai ușor 
fată situațiilor din teren. O pierd 
apoi eu. Iar vina mea este desigur

case»’’ 
ronrt- 
patru 

pe un 
finală

„CLUJANA"

mal mare : am condus cu doi 
zero la seturi într-un meci vital. 
Mi-au lipsit două mingi pe care 
n-am știut să le fac. Nu cred că 
mi-a fost frică. Nu, hotărit. nu mi-a 
fost, dar celălalt era mal bun decît 
mine.

NE DESPĂRȚIM din nou. Numai 
dezamăgirea ne mai unește. Ilie vine 
acasă. Eu merg în Anglia. Reîntâlni
rea ? Poveste de film : pe aeroport, 
cu totul întîmplător ca într-un 
man bine pus la 
un mare turneu în 
in compania celor 
stele ale tenisului 
turisește frica. în

ro- 
punct... El începe 
sală, la Wembley, 
mai strălucitoare 
mondial. își măr- 

____ ________ fața celor mari 7 
Aș, de unde ! Se teme că va pierde 
in prima zi la cine știe ce jucător 
venit din calificări ! Cum se explică 
această frică 7 Ilie este nu numai ti
mid. dar și foarte modest. De acasă, 
unde revenisem. urmăresc marșul 
său triumfal căruia îi cade victimă 
mai întîi Emerson. Apoi. în fața lui. 
iarăși Newcombe I Bănuiesc războiul 
psihologic provocat din nou de 
australian, dar trebuie să aștept pre
sa de a doua zi : Năstase l-a învins 
și de data asta ! Și. apoi surpriza cea 
mare : prima victorie asupra Iui Rod 
Laver ! Surpriză pentru cei ce 
l-au văzut jucînd prea des pe 
în fond cine este acest Laver 7 
reprezintă un mit care domină teni
sul mondial din 1962. Tenisul amator, 
profesionist, financiar, spectacular. 
Dar enoca lui se apropie de sfîrșit 
îl va înlocui Smith sau Năstase? Este 
greu de spus, dar Ilie I-a învins pe 
Laver și încă într-o partidă spectacu
loasă după cum afirmă specialiștii.

O ALTĂ scurtă întîlnire și tot pe 
aeroport, dar cu un bilanț important. 
Ilie este fericit. Are și pentru ce : 
eîștigasc unul dintre cele mai mari 
turnee „indoor" din lume. Dar pen
tru mine, ceea ce-mi spune mi se 
pare și mai important : „Am reușit 
s-o fac și singur. Nu mai e nevoie 
să mă dădăcești”. Are dreptate și 
sînt la fel de mulțumit ea și el. Copi
lul a împlinit 25 de ani. dintre care 
7 de tenis mare, cum îi spunem noi. 
un tenis alături de așii tuturor con
tinentelor. El însuși este unul dintre 
primii jucători din lume și nu mai 
are aproape nimic de învățat de 1» 
nimeni.

ION TIRIAC
maestru emerit al sportului

AZI, LA GALAȚI

ÎNTÎLNIREA DE BOX DINTRE

REPREZENTATIVELE SECUNDE
ALE ROMÂNIEI

nu 
II ir.

El
Constantin COJCCARU

Azi, la ora 10, va răsuna primul 
gong în partida internațională de 
box dintre reprezentativele secun
de ale 'României și Poloniei. Inte
resul gălățenilor în jurul acestui 
eveniment este enorm. Ei au toate 
motivele, deoarece în echipă au 
fost selecționați și 4 sportivi de pe 
malul Dunării. Este vorba de Pe
tre Ganea, Anton Cojan, Octavian 
Amăzăroaie și Constantin Cojo- 
caru.

Sperăm ca toți cei ce vor umple 
azi Sala Sporturilor din Galați să 
fie satisfăcuți de spectacolul pe 
care îl vor oferi cele 11 perechi i 
cat. semimuscă: Petre Ganea — 
Piotr Orszt; cat. muscă: Anton 
Cojan — Stanislaw Lechowski; 
cat. cocoș i Vasile Ivan — Wla- 
dislaw Morus j cat. pană I Octa-

SI POLONIEI
vian Amăzăroaie — dan Prochonj 
cat. semiușoară i Gheorghe Ciochi
nă — Jan Zelezniak; cat. ușoară > 
Gheorghe Pușcaș
Bryl; cat. semimijlocie; Ion Ho- 
doșan "
cat. mijlocie mică i Ion Mocanu
— Zbigniew Petryszyn; cat. mij
locie : Constantin Cojocaru — 
Ryszard Sitkowski; cat. semigrea i 
Marin Constantinescu — Stanislaw 
Dragan | cat. grea i Anghel lancu
— Janusz Gerlecki.

De un deosebit interes se bucură 
meciurile de la categoriile semi
muscă, semiușoară și semigrea care 
aduc în ring pe campionii Polo
niei, precum și valoroși pugiliști 
români.

Kazimierz

Zbigniew Zakrzewski;

Paul IOVAN

PERFORMANȚA SPORTIVA
(Urmare din pag. 1)

(Fragmente din articolul publicat 
în „România literară” nr. 51 din 
16 decembrie 1971).

om de știință, părinte al fizicii nu
cleare ; Camus a fost gimnast, fot
balist și internațional de rugby; 
Hemingway, campion de pescuit 
subacvatic; șah de performanță a 
făcut acad. prof. Gheorghe Mihoc, 
savant de renume mondial în sta
tistică matematică.

S-ar putea spune că aceste ca
zuri aparțin trecutului, unor vre
muri cînd sportul nu ajunsese la 
altitudinile de astăzi, cînd chiar și 
marea performanță era, în bună 
măsură, o chestiune de agrement. 
Să zicem că este așa, dar ce replică

„Cititorilor ziarului «Sportul», 
cele mai bune urări“, semnează 
Martin PETERS, în imagine cu 
Lee Ann și Grant, aflafi în brațele 

lut tăticu...

O ASOCIAȚIE
CU REALE POSIBILITĂȚI

Fabrica de pielărie șl încăl
țăminte Cluj — familiară nouă, 
tuturor, prin apreciata marcă de 

încălțăminte „Clujana" — a aniversat, 
ieri, 60 de ani de prodigioasă activi
tate. Moment festiv ce a prilejuit — 
pe lîngă un prestigios bilanț, pe lingă 
toasturi și felicitări — bogate mani
festări cultural-sportive, demonstrații 
de artă și vigoare prin care artiștii 
și sportivii fabricii își exprimă oma
giul lor față de respectabila vîrstă 
a unității cu destinele căreia gene
rații de muncitori și-au împletit pro
priile lor destine.

De altfel, pentru sportivii asociației 
Clujana, întreg anul 1971 a stat sub 
semnul acestei aniversări, majoritatea 
competițiilor desfășurate fiind consa
crate momentului pe care-1 sărbăto
resc cei aproape 8000 de salariați ai 
importantului centru industrial din 
orașul de pe Someș. întreceri de 
haltere, culturism, șah, fotbal femi
nin — ca să le numim pe cele mai 
recente — desfășurate sub semnul 
„Clujana ’60“ — au constituit tot a- 
tîtea prilejuri de a ne apropia de 
viața acestei asociații sportive (care 
se află In cel de al 35-lea an de 
existență), de a-i cunoaște preocu-

pările, de a-1 depista greutățile, de 
a-i nota aspirațiile.

înființată in 1936 și intrată în cir
cuitul sportiv în 1937 — printr-o 
loroasă garnitură de gimnaști 
CLUJANA cunoaște o perioadă 
strălucire abia după 
anii 1947—1950.

DIALOG CU MARTIN PETERS

MI-A PLĂCUT LUPESCU,

DAR NU L-AM UITAT
PE DUMITRAȘ //

• ••

Mergem
BASCHET I Sala Floreasca. de 

la ora » : I.C.H.F. — Universita
tea Timișoara (mA): I.E.F.S. — 
Voința (mA). Politehnica Bucu
rești — Rapid (mA).

FOTBAL 1 Stadionul Republicii, 
ora 13.30 I Rapid — A.S.A. Tg. 
Mureș (dlv. A).

Stadionul Ciulești, ora » 1 Rapid 
— A.S.A. Tg. Mureș (tineret-re- 
zerve).

Sala Dinamo de ta ora 10.301 
Carmen — Dacia Șl Venus — U- 
nlrea Tricolor (mlnllotbal femi
nin).

ȘAH i Aula I.P.G.G., de ta ora 
1S : Turneul de calificare al gru
pei a V-a a campionatului euro
pean pe echipe.

VOLEI : Sala Gluleștl, do ta ora 
8.30 : I.T.B. Informația Buc. — 
Universitatea Iași (fB), Voința 
Buc. — Farul Constanța (mB); 
sala Dlnamo, de ta ora 9 : Elec
tra Buc. — Aurora Buo. (mB).

va-
de 

_______ .... __  război între 
anii 1947—1950. atunci cînd prezintă 
in campionatele naționale valoroase 
echipe de gimnastică, lupte, scrimă, 
baschet, tenis de cîmp, box și fotbal.

Supusă mutațiilor (Dermata, Fla
mura roșie, Rapid. Clujana) și tre
cută sub diferite patronaje, asociația 
a pierdut, pentru un timp, contactul 
cu plutonul performerilor, legătura 
cu „vîrfurile" fiind restabilită numai 
in ultimii ani de către secțiile de 
haltere, culturism șl orientare turis
tică.

Dar, indiferent de rezultatul spor
tiv, CLUJANA n-a încetat nici un 
moment importanta campanie de îm
bogățire a bazei materiale, ea po- 
sedind astăzi unul din cele mai va
loroase complexe sportive clujene : 
sală de gimnastică, sală de forță, a- 
renă de popice cu două piste, două 
bazine de înot, poligon de tir cu 8 
paturi, teren de fotbal gazonat cu 
pistă de atletism, terenuri de baschet 
și volei, 3 terenuri de tenis de cîmp 
Acumulări care nu s-au făcut doar 
tn ideea de a servi secțiile de per
formanță, ci de a oferi importantei 
mase de oameni ai muncii din fa
brică, ca și copiilor acestora, spații 
pentru mișcare, refacere și recon- 
fortare.

Referindu-se, de altfel, la locul pe 
caro activitățile de educație fizică 
și sport trebuie să le aibă In pro
gramul cotidian — sau măcar săptă- 
mînal — al salariaților, tovarășul 
Ioan ZOVANI, secretarul asociației 
sportive „Clujana", preciza i „Avem 
cîteva discipline sportive — fotbal, 
popice, tenis de masă, șah — Ia care 
campionatele intersecții sau cele u- 
zinale au devenit tradiționale. După 
cum tradiționale sînt campionatele 
interstrăzi. competiție rezervată co
piilor din cartierul Iris — unde lo
cuiește marea majoritate a salariaților 
noștri — organizată din 2 în 2 ani. la 
fotbal și, prin rotație, la încă două 
discipline sportive. (De subliniat că 
copiii dispun, pentru pregătire, de 
un teren de zgură ce le stă perma
nent la dispoziție și că, din marele 
rodaj ce se produce aici, au răsărit 
nume ca Remus Cîmpeanu șl Solomon 
— actualii echipieri ai lui „U“ Cluj 
—, Dragomir Cioroslan, campion pe 
1971 La haltere — juniori mici — și 
au fost selecționați aproape toți.com- 
ponenții actualei echipe de fotbal

Clujana (div. C), ca și cei 60 de 
membri legitimați ai secției de hal
tere și culturism — n.red.) Ceea ce 
trebuie, însă, cu deosebire menționat 
sînt acțiunile turistice care anual se 
ridică la cifra de 40, insumind cca 
12 090 de participanți. De altfel. în 
cadrul cursului filialei Clujana a Uni- 
versității populare funcționează un 
cerc turistic care popularizează zonele 
turistice și organizează numeroase 
excursii ce se desfășoră cu program 
și sub conducerea unui ghid, reușind 
astfel să îmbinăm funcția recreativă 
cu elemente de cunoaștere și să păs
trăm o disciplină de excursie. Filiala 
Clujana intenționează, de asemenea, 
să mai includă în programul său un 
cerc, „Tinerețea și sănătatea”, cu 
misiunea de a propaga — prin lecții 
teoretice și demonstrații practice — 
virtuțile unor sporturi, ca halterele, 
culturismul, gimnastica, adecvate pro
filului profesional al tinerilor noștri. 
Tot în această idee, intenționăm ca, 
incepînd de anul viitor, să instalăm 
în principalele secții ale fabricii po
diumuri cu haltere populare, pe care 
tinerii să le utilizeze în pauzele de 
masă sau după terminarea programu
lui lor de lucru".

Cit privește performanța, Clujana 
nu și-a redus, desigur, pretențiile la 
cele două secții — haltere-cultu- 
rism și orientare turistică — care 
recoltează astăzi titluri și medalii, 
ea urmărind o prosperitate a tuturor 
ramurilor cere funcționează în ca
drul asociației (baschet, popice, hand
bal, fotbal, atletism). Tentativă In 
reușita căreia se mizează pe rolul 
și aportul mai multor factori t exis
tența unei baze materiale complexe 
(care — în paranteză fie spus — tre
buie mai bine întreținută și puțin 
eliberată de povara chiriașilor care 
comprimă prea mult activitățile pro
prietarului). a unul bogat material 
uman ce se oferă selecției și șlefuirii 
șl a unui generos ajutor din partea 
conducerii uzinei (director general 
— ing. Gheorghe Mărinceanu, direc
tor de producție — ing loan Bodoni), 
a comitetului de partid (secretar, tov. 
Candid Miș), ca și a atltor pasionați 
de sport ce-și desfășoară activitatea 
în fabrică.

Un progres necesar, care să alunge 
nostalgia „zăpezilor de altădată", șl 
de care se vorbește desigur. în me
sajul pe care delegația sportivă l-a 
prezentat adunării festive „Clujana 
’60“. Un progres așteptat, pentru că 
Clujana este o asociație cu reale 
veleități pentru performanță.

Nușa DEMIAN

înalt, subțire, simpatic, cu părui 
tuns — spre deosebire de mulți fot
baliști britanici — foarte scurt. Mar
tin Peters, unul dintre jucătorii ve
detă al fotbalului mondial, este li
niștit, aproape tăcut, cu greu pcate 
fi reperat m zgomotoasa veselie crea
tă de fotbaliștii de la Tottenham în 
holul hotelului ’’Intercontinental". Mă 
privește în cele din urmă, drept. în 
rață — întotdeauna face așa, aveam 
să-mi dau seama mai tîrziu, cînd 
vorbește cu cineva — cu ochii lui 
căprui, cuminți, într-un aer aproape 
timid, da, am găsit cred cuvîntul, 
de licean... Are, totuși, 28 de ani, 
aproape 400 de meciuri și peste 100 
de goluri marcate în prima divizie 
engleză (a debutat la West Ham, în 
1962). trei selecționări în echipa școlară 
a Angliei (de pe vremea cînd mai 
juca la Plaistow, orășelul său natal), 
cinci în reprezentativa de tineret și 
52 în prima selecționată a Angliei. 
Soția sa, Kathy, i-a dăruit doi copii, 
pe Lee Ann, în vîrstă de 6 ahi și pe 
Grant, băiețelul în vA-stă de 2 ani. 
în echipa lui Ramsey, care avea să 
devină campioană mondială, a de
butat cu puțin înainte de campiona
tul mondial, într-un joc cu Iugo
slavia, în luna mai a anului 1966,

— Martin Peters, ce știți despre 
fotbalul românesc și jucătorii săi ?

— Nu prea mult. Știu că fotbaliștii 
români sînt adopții unui joc tehnic, 
sînt buni apărători — echipa dv. na
țională ne-a pus mereu probleme — 
dar nu prea sînt animați de un spirit 
ofensiv deosebit. De la Guadalajara, 
îl țin minte pe Dumitraș (Dumitrache 
bineînțeles), iar acum, din meciurile 
cu Rapid, mi-a plăcut Lupescu, un 
bun fundaș central.

— Spuneți-mi. nu vă simțiți obosit 
după cele 35 de meciuri jucate, de 
la '7 august pînă Ih ziua meciului 
retur cu Rapid 7

— Nu, nu-mi pot... permite să fiu 
obosit. Campionatul englez — care 
este cel mai lung din lume — abia 
a ajuns Ia jumătate. Pină la 1 ianua
rie mai avem de jucat 5 meciuri, 
apoi, în continuare, pînă în mai anul 
viitor, încă douăzeci și două, fără a 
socoti însă și jocurile din „Cupa 
U.E.F.A.". Cine nu rezistă ritmului 
acesta, specific englez, 
apuce de altceva...

— Ați putea să-mi 
scurt, un program de 
șl meciuri dintr-o săptămînă. luată 
așa, la îtitîmplare 7

— Nu-i prea greu. Normal, ar tre
bui să împart ciclurile săptămînale

trebuie să se

descrieți, pe 
antrenamente

două 
în 7

de pregătire în 
cu două jocuri 
miercuri și sîmbătă). 
singur joc. 
extrem de
sezon, n-au

categorii : cele 
zile (de obicei 
și cele cu un 

din urmă sînt 
in acest

Acestea 
rare. Practic, 
fost decît două : de Ia 

10 la 17 octombrie, și de la 28 noiem
brie la 5 decembrie. In rest, cîteva 
meciuri amicale (la începutul sezonu
lui), meciurile de campionat, cele 
din „Cupa Angliei" și din „Cupa ligii 
engleze",, apoi, „Cupa U.E.F.A." ; toata 
trebuie jucate...

Așa că, este destul de simplu I 
SIMBATA și MIERCURI — meciuri 
DUMINICA și JOI, zilele după meci, 
odihnă. LUNI — antrenament fizic 
(alergare, exerciții din mișcare) și 
tehnic, plus un joc, desfășurat în 
sală, „five a side" (cinci la cinci), 
timp cam de o oră și jumătate. 
MARȚI și VINERI — ușor antrena
ment cu mingea, exerciții de mobili
tate, alergări ușoare. Cam asta-i tot. 
La noi, se lucrează foarte „tare", 
insă, în perioada pregătitoare, apro
ximativ o lună înaintea primului 
oficial.

— Alf Ramsey a spus odată 
„Peters este un jucător cu 10 
înaintea timpului său". Care ar fi 
diferența, totuși, dintre dumneavoastră 
și Greaves, de exemplu, căruia 1-ațl 
fost preferat la Tottenham, acum un 
an 7

— E greu mai întîi să fac o legă
tură, pentru a putea găsi, apoi, di
ferențele dintre mine și Jimmy. El 
a fost un atacant de o clasă foarte 
mare. Poate și eu sînt un jucător 
bun, asta o hotărăsc alții... Totuși, 
eu sînt un om de mijlocul terenului, 
Greaves a fost, și este încă, un ata
cant pur. La Tottenham, am fost 
preferat eu, pentru că „Spurs" aveau 
mare nevoie de un mijlocaș, linia de 
atac puțind conta pe Neighbour. Gil- 
zean, în vîrstă de 22 și respectiv 27 
de ani, și mai ales, pe Martin Chi
vers, care la 26 de ani a devenit. în 
fine, după accidentări succesive care 
l-au ținut multă vreme pe Ioc. o 
speranță împlinită. Chivers este ju
cătorul care se apropie cu pași mari 
de vîrful carieriei, este omul care 
„vine" încă, și nu se știe unde se 
va opri...

I-am urat succes lui Peters, ne-am 
spus „la revedere", după care nu 
m-am putut opri să nu mă uit. lung, 
în urma băieților lui Bill Nicholson, 
între care capetele masivilor England, 
Chivers șl Peters răsăreau deasupra 
tuturor...

Dumitru GRAUR

joc

că 
ani

n® vor mai da scepticii cînd le vom 
prezenta alte exemple, mult mal a- 
propiate în timp ?

Portarul de fotbal Mircea David 
— deținător a două licențe uni
versitare ; campioana olimpică la 
aruncarea discului Lia Manoliu — 
inginer electrotehnic; maestrul 
Internațional de șah Octav Tro- 
ianescu 
ferențiar 
nlcli 
talul 
Petescu, Mircea Dridea 
neri ; fotbalistul Mircea 
leibaliștii Titi Medianu,
gulescu, Jean Ponova
O serie de foști mari sportivi ro
mâni lucrează în cadrul C.N.E.F.S.,
sînt antrenori sau profesori : loan
Kunst-Ghermănescu, Victor Firea, 
Lazăr Baroga, Radu Huțan, Nico- 
lae Navasart, Nicolae Nedef. O în
treagă’ pleiadă de ingineri a dat 
rugbyul : Viorel Moraru, Radu De- 
mian, Vasile Mladin, Dan Stoe- 
nescu. Costel Stănescu, Ion Teo- 
dorescu, Gheorghe Șerban. Aceasta, 
într-un sport atît de aspru, care 
cere o pregătire de-a dreptul spar
tană și sancționează drastic orice 
abatere de la regulile instruirii sau 
ale vieții !

Am înșirat aceste multe nume (și 
mai sînt nenumărate altele, în 
toate ramurile de sport) pentru a 
arăta că nu este vorba de CA
ZURI IZOLATE, de CAZURI DE 
EXCEPȚIE, că fenomenul poate 
trebuie să fie unul DE MASĂ.

de 
de

• medic chirurg, 
universitar, 

ortopedie 
urgență,

con- 
șeful cli- 
la Spi- 
fotballștii 
— ingi- 
Luca, vo- 
Dan Dră- 

— medici.

Și

CÎTEVA DIN SECRETELE 
REUȘITEI

Stăteam de vorbă — nu de mult, 
la Cluj, cu baschetbalistul Horia 
Demian (pivotul lui „U“, interna
țional, eminept profesionist — a- 
sistent universitar) și el ne-a îm
părtășit cîteva gînduri semnifica
tive în sprijinul ideii pe care o 
susținem.

„Autodisciplina este una din prin
cipalele condiții ale reușitei" — a- 
preciază Horia Demian.

■ Intr-adevăr, drămuirea minuți
oasă a timpului, eliminarea totală 
cum spunea plastic sportivul — a 
„timpului-rebut”, îngăduie oricărui 
tînăr obișnuit dotat să poată îm
pleti pregătirea profesională cu cea 
sportivă. Printr-o bună' planificare 
a orelor unei zile, poate să-i ră- 
mînă una pentru lectură, sau chiar 
două, pentru o piesă de teatru sau 
un film,

Gheorghe Gruia, cel mai valoros 
produs al handbalului nostru, ne 
povestea, în același context, cum 
a reușit să termine cu succes fa
cultatea (I.E.F.S.), luîndu-și exame
nele onest, fără... intervenții.

„învățătura și sportul de mare 
performanță sînt ca talgerele unuî 
cînțar. O dală se lasă unul în jos, 
altădată celălalt, în funcție de ne
cesități, de calendar, de perioadă. 
Principalul este însă, ca — în cele 
din urmă — ele să rămină în echi
libru",

Adăugind la aceasta că studenți
lor sportivi li se fac unele facili
tăți (consultații speciale date de 
cadrele didactice, conspecte de lec
ții, pot susține examene în afară 
de sesiuni) vom avea imaginea gri
jii care este purtată pregătirii 
multilaterale a sportivului de per
formanță, înarmării lui cu o me
serie fermă, pentru a-1 face cît 
mai util societății.

Dar, principalul este ca tînărul 
SA VREA, SĂ SE STRĂDU
IASCĂ, SA NU FIE ORBIT 
DE STRĂLUCIREA EFEME-

RA A CELEBRITĂȚII și — 
de ce să n-o spunem? — de avanta
jele oferite de unii conducători 
de instituții, de cluburi, de orga
nizații sportive, care, în pasiunea 
lor pentru sport, în dorința de a 
mări faima județului, orașului sau 
a echipei, nu mai văd caracterul 
neprincipial, dăunător al unor ase
menea practici.

Și dacă în acest domeniu atît 
de Important (am spune, chiar, a- 
tît de gingaș) al realizării pe plan 
civic al performerului, am înregis
trat și eșecuri, vina nu aparține 
numai sportivului cl și mediului în 
care el a trăit, celor care aveau 
îndatorirea să-l îndrumeze.

Exemplul trist al unor fotbaliști 
ca Todor sau Varga, al unui luptă
tor atît de talentat cum a fost FI. 
Ciorcilă (astăzi stîlpi ai bodegilor 
și cafă-barurilor) și al .altora, ra
tați, rebuturi ale societății, apasă 
— fără îndoială — și pe alte con
științe..;

ÎNALTA RESPONSABILITATE A 
COLECTIVULUI

Una din principalele caracteris
tici a epocii pe care o trăim, epoca 
construirii 
multilateral 
ceea 
A 
In centrul preocupărilor 
ticii partidului nostru stă 
MUL, iar lucrările rt .tarei 
noiembrie au subliniat încă o 
aceasta.

Dar, omul nu se poate realiza și 
valorifica deplin decît în COLEC
TIV, în mijlocul tovarășilor săi, 
preluînd de la colectiv ce are mai 
bun, și — la rîndul său — dînd 
tot ce e mai bun colectivului.

In amplul proces educațional pe 
care am fost chemați să-l înfăp
tuim, sportul este, de bună seamă, 
o pîrghie importantă. în perime
trul lui sînt cuprinse mari mase 
de tineri, forța de atracție a spor
tului este uriașă.

Nu vom exagera cu nimic afir- 
mînd că STADIONUL reprezintă — 
simbolic vorbind — amfiteatrul ce
lei mai uriașe școli din cîte s-ar 
putea imagina.

în cazul exemplelor frumoase pe 
care le-am dat, ale unor sportivi 
virtuoși, deveniți cetățeni de elită 
ai societății noastre, unul din fac
torii care au determinat realizarea 
lor a fost colectivul, echipa din 
care au făcut parte. Inginerli-rug- 
byști au trăit în atmosfera munci
torească, militantă, a Griviței Roșii, 
eu fost bine povățuiți.

O înaltă responsabilitate revine, 
în acest sens, antrenorului. De 
multe ori, antrenorul este mai a- 
propiat de sportiv decît un părinte! 
Influența lui este, în cele mai multe 
dintre cazuri, decisivă. Ea poate 
trasa tot drumul de viitor al unui 
tînăr.

Antrenorul este dator să tacă 
tot ce-1 stă în putință pentru a-i 
îndemna pe sportivi spre școală, 
spre meserie,' ajutîndu-i, sprijinin- 
du-1 și controlîndu-i. (Nu o dată, 
din păcate, această îndatorire este 
ignorată din cauza unor meschine 
interese de club, a unui loc mai 
bun în clasament, a unui punct 
cîștigat In deplasare).

Avem un tineret bun, harnic, ta
lentat. Datoria organelor și orga
nizațiilor noastre sportive, a antre
norilor, profesorilor și instructori
lor, In mîinile cărora se află mlă- 
dlțele patriei, este aceea de a cul
tiva toate aceste virtuți, pentru a 
putea fi duse la perfecțiune.

societății socialiste 
dezvoltate, este a- 

a DEPLINEI AFIRMĂRI 
PERSONALITĂȚII 
centrul

UMANE, 
poli- 

O- 
din 

dată

SĂPTĂMÎNĂ SPORTIVĂ INTERNĂFy

(Urmare din pag. I)

prezenfi împreună pînă în această 
săptămînă în „Cupa U.E.F.A." —- 
au dat un final eșalonat și labil 
primei divizii fotbalistice. Unii bla
mează acest rendez-vous fortuit 
într-un decembrie tîrziu, dar noi 
ne aducem aminte că nu cu mult 
înainte chiar și aceștia se nu
mărau printre cei ce se văitau 
că fotbaliștii noștri n-au acces în 
fazele superioare ale competiți
ilor continentale. Și, vorba pro
verbului, „E rău cu rău, dar mai 
rău fără rău*...

U.T.A., în schimb, singura e- 
chipă care și-a urmat impertur
babil drumul în campionat și în 
„Cupa U.E.F.A.", calculîndu-și bine 
paralelismul, a ținut să nu pre
lungească prea mult suspensul 
desemnării liderului de toamnă, 
tranșînd chestiunea o dată cu 
disputarea primei sale restanfe. 
Arădenii intră în vacanța de iar
nă cu o răsplată meritată, indi
ferent de rezultatul partidei de 
azi de la Ploiești.

Pregătirea performantelor viito
rului sezon, chiar ale întregului 
an competijional 1972, au stat pe 
agenda F.R.F. în acest sfîrșit de

an. Prezentînd o perspectivă cla
ră a obiectivelor urmărite, a 
mijloacelor alese — precizîhd că 
„încărcătura" săptămînală a fot
baliștilor fruntași va fi mai mare, 
că și corelarea cluburi-loturi re
prezentative va trebui să fie mai 
strînsă, mai „liber înțeleasă ca 
necesitate", federația și-a făcut 
publice opțiunile.

Un start pregătit din timp, cu 
grijă, de către forul de resort, 
demarajul și finișul fiind, însă, a- 
tribuțiile de răspundere ale clu
burilor, antrenorilor și jucători
lor.

TENISUL NOSTRU 
Șl SUCCESUL LUI NASTASE
Sutelor de mii de oameni care, 

cu sig'Oranță, au vizionat cu e- 
moție și satisfacție transmisiile 
partidelor pe care Ilie Năstase 
le-a susținut la Paris în „Tur
neul campionilor", li s-au adău
gat apoi, după splendida victo
rie finală a rachetei noastre de 
aur, mulțimea de scrisori pe care 
le-am primit la redacție și care 
exprimau, ca un ecou firesc, 
imensa bucurie și satisfacție a tu
turor iubitorilor de sport din țara 
noastră în fața acestui succes de

prestigiu. Printr-un transfer fi
resc, nu mai era vorba în aceste 
rînduri entuziaste ale cititorilor 
ziarului numai de sportul alb, ci 
de talentul, capacitatea și dărui
rea tineretului nostru sportiv. An
cheta ziarului „Sportul", pentru 
desemnarea celor mai buni 10 
sportivi ai anului 1971 a Înre
gistrat ca un seismograf fidel a- 
ceastă opinie generală.

Căutînd însă temeiurile per
formanței actuale, și mai ales ale 
celor viitoare, unii dintre preopi- 
nenfii noștri au pătruns mai adine 
în realitatea tenisului autohton. 
Astfel, un cititor din Alexandria, 
împărtășind opinia exprimată de 
către Ion Țiriac în timpul comen
tării partidelor lui Năstase din 
sala ,Pierre de Coubertin", po
trivit căreia tenisul de cîmp a de
venit în țara noastră una dintre 
cele mai populare discipline, este 
de părere că la această situație 
au. contribuit, tn special, acești 
doi jucători de excepție (care au 
adus România de două ori, în 
trei ani, în finala „Cupei Davis") 
și în foarte mică măsură rețeaua 
organizatorică și baza materială 
a acestui sport.

„Am deveniț de cifiva ani buni 
o forță tn tenisul mondial, ne

scrie BasaraB Olteanu, Datorită 
acestor doi mari sportivi nu pu
țini sînt aceia care încep, indi
ferent , de vîrstă, să practice te
nisul. Aruncînd însă o privire a- 
supra tenisului nostru din ultimii 
ani nu se poate să nu tragem 
o concluzie nu prea îmbucură
toare i cluburile noastre de tenis 
nu au reușit să dea nici un ju
cător de valoare cît de cît apro
piată celor doi tenismani. Și a- 
tunci legitimă devine întrebarea : 
nu cumva se face prea puțin pen
tru, sportul care ne-a aaus atîtea 
satisfacții î Ar trebui să se dea 
posibilitatea miilor de copii din 
toată țara (nu numai la Bucu
rești și Brasov, ci și la Cluj, Arad, 
Craiova, Ploiești, Galați, lași și 
altele) care vor să practice acest 
sport, să fie instruiți de antrenori 
pricepuți, să se construiască te
renuri adecvate. Orașele mari au 
obligația morală de a realiza 
cluburi puternice de tenis".

In ce ne privește, subscriem o- 
pinlilor care, în euforia succese
lor, apreciază cu luciditate rea
litatea, încercînd, totodată, să gă
sească perspectiva justă, capabi
lă să asigure o bază de masă și 
materială corespunzătoare și țe
lurilor performanței.

i i ..!■ i..



CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ TELE

Balcaniada feminină de baschet

u

ÎNVINSA LA SCOR §1 IN PARTIDA CU BULGARIA,

In cadrul unui concurs atletic desfășu
rat în aer liber la Melbourne, cu parti
ciparea celor mai buni performeri aus
tralieni, Fisher a cîștlgat proba de 300 
m cu timpul de 1:48,6. Campionul olim
pic al probei, Ralph Doubell. s-a clasat 
pe locul’ trei în 1:49,4. Cursa de 100 m 
plat s-a încheiat cu victoria lui Haskell, 
cronometrat în 10,3, iar în cursa de 5 000 
m victoria a revenit lui Benson cu 13:3a,4. 
Peckham a ocupat primul loc in proba 
de săritură în înălțime cu rezultatul ae 
2,13 m. In concursul feminin, cele mal 
bune rezultate au fost realizate de Boyln 
— 100 m în 11,3 șl 200 m în 23,8.

— Azi, la Arnheim,
ZEIST, 18 (prin telefon, de la tri

misul nostru special)
In sfîrșit, după mari emoții șl 

după unele rezultate mai puțin 
scontate, mai ales prin proporțiile 
lor sau prin maniera în care au fost 
obținute, cele mai bune echipe par
ticipante la cea de a IV-a ediție a 
campiofiatului mondial feminin de 
handbal se pregătesc pentru actul fi
nal. De fapt, un act cu două mo
mente principale, primul urmînd să 
se consume astă seară (n.r. ieri sea
ra), cînd selecționatele Danemarcei 
si R.F. a Germaniei își vor disputa 
locurile V—VI. iar cel de al doilea, 
mult mai important, avînd loc mîine 
(n.r.- -azi) -cînd vor fi cunoscute, e- 
chipa campioană a lumii, precum și 
formațiile clasate pe celelalte trep
te ale podiumului învingătoarelor.

Cum este și normal, .ultimele în- 
tîlniri din cadrul seriilor semifi
nale au fost așteptate și urmărite 
cu un mare interes, ele fiind acelea 
care au decis o primă ierarhizare 
a celor 6 reprezentative angajate în 
lupta pentru supremație. Și dacă 
scontata victorie a echipei R.D. Ger
mane asupra celei a Danemarcei, 
stabilită în cele din urmă la o di
ferență de 3 goluri, ceea ce a per
mis formației române să rămînă în 
cursa pentru una din medalii, s-a 
conturat greu. în final, dîndu-ne 
oarecari emoții, în schimb rezulta
tul celuilalt meci (Iugoslavia —. Un
garia) a consfințit o surprin
zătoare înfrîngere la scor a campi
oanei mondiale, selecționata Unga
riei, care astfel nu mai are declt 
șansa medaliei de bronz. Rezultatul 
final (12—6 în favoarea handbalis
telor iugoslave), dar i!n special com
portarea formației ungare ne inte
resează In mod special, deoarece du
minică echipa română o va avea ca

au loc meciurile pentru
adversar în disputa pentru medalia 
de bronz.

Pe mărginea acestui joo s-au fă
cut și se mai fao încă multe comen
tarii aci. Primul lucru care s-a im
pus atenției tuturor a fost faptul 
că reprezentativa Iugoslaviei a e- 
voluat de la un meci la altul tot 
mai bine, lntrîndu-și treptat în mînă 
și dominîndu-și cu autoritate toți

PROGRAMUL DE AZI
ARNHEIM, la Rijnehal, ora 13 : 

ROMANIA — .UNGARIA (locurile 
UI—IV); formații probabile. Ro
mânia : Climovschi — Sos, BălcO- 
ianu, Popa, Furcoi. Arghir, Mi- 
kloș, Ibadula, Oancea, Munteanu. 
Magyari ; Ungaria : Bujdoszâ — 
Takacs, Csik, Toman. Toth — 
Harsany, K. Toth, Strzlebinski, 
Nyari, Szabo, SzockB ; arbitri : 
G. Houtbraken și T. Killhorn, 
ambii Olanda ; ora 16.30 : R. D. 
GERMANA — IUGOSLAVIA (fi
nala campionatului mondial), ar
bitri : H. Karlsson, L. Olsson, 
ambii Suedia.

adversarii. Beneficiind de aportul u- 
nei excelente coordonatoare de joc, 
care este Torti (cunoscută mai bine 
sub numele de Ninkovici, pe care-1 
purta înainte de a se mărita), e- 
chipa iugoslavă se apără foarte e- 
xact și atacă lung, atent, fructifi- 
cîndu-și la maximum calitățile ofen
sive. Ca un amănunt interesant vom 
nota faptul că în -partida cu Unga
ria, handbalistele iugoslave au tran
sformat în goluri 7O«/o din acțiunile 
lor de atac, ceea ce în handbal este 
o cifră foarte bună.

Dar cum mîine (n.r. azi) selec
ționata română va fi spectatoare 
(sperăm fericită ca urmare a unei 
posibile victorii în meciul cu Un-

locurile 1-2 și 3-4
garia) la finala C.M. să analizăm 
ceva mai atent evoluția handbalis
telor maghiare, viitoarele noastre 
adversare. în această direcție, s-a 
observat că de la o partidă la alta 
formația Ungariei și-a pierdut trep
tat forța de joc, consistența acțiu
nilor sale ofensive redueîndu-se vi
zibil. O principală cauză a acestui 
lucru o constituie accidentarea coor
donatoarei de joc, Fleck, precum șl 
lipsa de formă a principalei realiza
toare Toth - Harsany. în ciuda a- 
cestor carențe de moment, handba
listele maghiare constituie încă o 
echipă puternică, cu mari resurse 
tehnice si tactice, cu o remarcabili 
experiență internațională, capabilă 
să realizeze oricînd rezultate de va
loare. Tocmai din aceste motive, an
trenorii români G. Zugrăvescu și 
P. Simion au profitat din plin de 
cele două zile de răgaz și vineri au 
programat întregului lot un antre
nament și un meci la două porti 
cu formația Olandei, iar silmbătă 
dimineața s-a lucrat timp de 2 ore 
intens în sală, după amiază hand
balistele românce efectuînd un cros 
de relaxare, prin parcul Centrului 
național de sport de la Zeist.

Pregătiri intense, deci. Justifi
cate si prin faptul că accidentările 
nn au ocolit nici tabăra noastră 
(Schramko lovită la față a fost ope
rată la clinica din Utrecht si nu va 
putea fi utilizată. Furcoi și Arghir 
în tratament încă pentru a putea 
fi total recuperate la jocul cu Un
garia). Insă, nici aceste ultime pre
gătiri, după cum nici accidentările 
nu sînt elementul principal ce do
mină atmosfera din tabăra echipei 
române. Toată lumea este 
de dorința fierbinte de a 
de a ajunge pe podiumul 
toarelor.

Hristacha

stăpînită 
învinge, 
învingă-

NAUM

ECHIPA NOASTRA S-A CLASAT PE LOCUL TREI

Cu prilejul unul concurs de patinaj vi
teză, desfășurat în localitatea olandeza 
Groningen, sportivul vest-german Zim
mermann a terminat învingător în proba 
de 3 000 m cu performanța de 4:48.2. En
glezul Blewltt a ocupat locul doi în 
4:58,9. Patinatoarea olandeză Repp șl-a 
adjudecat victoria în proba de 500 m cu 
timpul de 47.1.

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE

ADUNARE FESTIVĂ LA MOSCOVA
Recent s-a desfășurat la Moscova 

adunarea festivă a sportivilor, antre
norilor. colaboratorilor științifici și 
medicilor, consacrată pregătirilor Wi 
vederea participării sportului sovie
tic la Jocurile Olimpice și probleme
lor în legătură cu această participare. .
'în raportul prezentat de S.P. Pav

lov, președintele Comitetului de cul
tură fizică și sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S;S„ s-a ci
tit un apel al eroilor Uniunii Sovie
tice,. Samsonov și Cantaria. prin care 
viitorii participant! la J.O. sînt în
demnați să concureze și să învingă 
în numele steagului pe care ei l-an 
ridicat deasupra Reichstag-ului, în 
anul 1945, în tin>pul marii bătălii pen
tru Berlin. Au mai luat cuvîntul cos
monautul Aleksei Beonov, regizorul 
de film Serghel Bondarciuk. ha rîndui 
său, fostul campion mondial de gim-

UN „PARADIS" AL !
După Balaton, lacul Velence este 

cel mai mare oentru turistic-nautio 
din Ungaria. în ultima vreme, as
pectul acestui lao natural — care 
se află la numai 40 km de Buda
pesta s-a schimbat total. Cu spri
jinul statului, al organelor de turism 
și al asociațiilor sportive din Buda
pesta șl Szekesfehervăr, in ultimii 20 
de ani au fost investiți nu mai pu
țin de 1 miliard de forinți ?n sco
pul amenajării Jacului pentru ștrand, 
înot, canotaj, pescuit sportiv.

Aici. _ pe malurile imensului lao 
cu o circumferință de peste 100 de 
kilometri, s-au ridicat zeci de bungn- 
low-uri, cabane și complexe turis
tice și centre de înot. Dar. lucrările 
de amenajare nu sînt încă termi
nate. în' actualul plan cincinal se 
vre investi Încă 200 de milioane de 
forinți in cîteva obiective sportive 
de • prim rang. Este vorba de un 
mare complex de natație cu un bazin 
olimpic, un.de în timpul verii im 
vor putea desăvîrși pregătirea sute 
de înotători. £1 vor avea la dlspo-

DAN CRISTEA

SARAJEVO, 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

Ora tîrzie la care s-a jucat meciul 
Italia — Bulgaria nu ne-a permis să 
vă transmitem rezultatul acestei 
dispute. încheiată cu o mare sur
priză : tînăra „squadra azzurra". în- 
tr-o alcătuire aproape nouă față de 
echipa ce a luat parte la ediția o- 
landeză (1970) a campionatului euro
pean, a învins cu 58—57 (27—27). 
după’ o întrecere aprigă, formația 
Bulgariei, de 8 ori consecutiv cam
pioană balcanică.

Este drept, baschetbalistele italien
ce participă în afară de concurs la 
această a 9-a ediție a competiției 
și, deci, victoria lor nu afectează cu 
nimic șansele sportivelor ! ’„ 
de a râmîne în pcsesia titlului bal
canic. ___ ’ ‘ ' ...
tat și el va fi înscris de acum 
inte în palmaresul întîlnirilor 
tre aceste două formații.

Cum s-a produs „bomba" 
inaugurale ? La început, echipa 
gară a luat jocul ușor șl a permis 
sportivelor italience să domine pa
nourile prin Bocchi și Longo. Ca 
urmare, campioanele balcanice s-au 
trezit conduse (17—25). fiind nevoi
te să facă apel la presing. Tactici

bulgare

Dar, rezultatul este... rezul- 
îna- 
din-
serii 
bul-

I
La hochei pe gheafâ:

FINLANDA —U. R. S. S. 4-2!
MOSCOVA 18 (Agerpres). — în 

prima zi a turneului internațional 
de hochei pe gheață de la Moscova 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Finlanda — U.R.S.S. 4—2 (3—0, 
0—2, 1—0) ; Cehoslovacia — Suedia 
(tineret) 8—1 (4—1, 1—0. 3—0).

prima zi

adoptată s-a dovedit salutară și Pe
trova, Paspalanova, Stoianova și co
echipierele lor au obținut pînă la 
pauză egalitatea pe tabela de mar
caj. La reluare, spre surprinderea 
generală, tot italiencele au fost cele 
care au deținut inițiativa, Toriser 
remarcîndu-se în mod special, iar în 
final, cu toate eforturile mari de
puse de „5“-ul bulgar. Italia a ob
ținut o meritată victorie, chiar dacă 
diferența a fost de numai un punct.

Desigur, amatorii de baschet din 
țară sînt dornici să afle și alte a 
mănunte asupra partidei România 
- Iugoslavia, a cărei repriză se

cundă a putut fi urmărită vineri 
seara pe ecranele televizoarelor. 
Desfășurării partidei și rezultatului 
final (64—81) le mai putem adăuga 
și unele date statistice semnifica
tive :

aruncări libere : România 20/16 
(80%) — Iugoslavia 22/9 (40o/n) 

aruncări din acțiune : România 
64/24 (37,5%) — Iugoslavia
(45,50/„)

recuperări : România 14 — 
slavia 34 (!)

intercepții : România 20 — 
slavia 21

greșeli de tehnică : România 
Iugoslavia 11

Precizia aruncărilor din 
ne ale sportivelor țării gazdă a fost 
mult Influențată de extraordinara 
cifră realizată de Maria Veger 
(a înscris 17 coșuri din 25 de arun
cări — procentaj 68o/n). Supărătoa- . 
re, însă, ni se pare marea diferen
ță la capitolul recuperări, și această 
în ciuda faptului că Tita, Popov, 
Prăzaru și Buga au luptat din răs
puteri pentru a face fată experimen
tatelor lcr adversare. De altfel, pu-

79 36

Iugo-
Iugo-
11

acțiu-

tem afirma că oboseala acumulată, 
prin efortul depus ÎN COLECTIV 
pentru recuperarea baloanedor la 
panou, a dus la căderea sportivelor 
noastre în ultimele 5 minute, pentru 
că pmă atunci ele s-au comportat 
remarcabil, lăsînd impresia că pot 
obține un rezultat puțin scontat de 
specialiști. Poate că prezența Ga- 
brielei Ciocan șl a Suzanei Szabados 
ar fi contribuit la un final mai fe
ricit pentru selecționata română. 
Cert este însă că team-ul pregătit 
de prof. S. Ferencz a demonstrat că 
are mari posibilități, dar a și dezr 
văluit evidente lipsuri (pregătirea 
atletică, rezistență la efort, sporit) 
pe parcursul celor 40 de minute, 
pentru a căror înlăturare va trebui 
să se muncească foarte mult.

După o evoluție foarte slabă, mai 
cu seamă în prima repriză, reprezen
tativa României a fost învinsă, sîm- 
bătă seara, de cea a Bulgariei cu 
scorul de 80—53 (40—16). Au marcat : 
Buga (8), Gugiu (4). Roșianu (8) Sa- 
vu (4), Popov (4), Nicola (11), Prăza- 
ru (4), Balai (2), Tita (8) pentru 
România, respectiv Simeonova (2), 
Baștalanova (8), Ivanova (8), Petro
va (9), Nestorova (8), K. Georgieva 
(10). Iankova (6), Krastanova (8), La- 
bova (9), Tuzova (8) și Stoianova (4).

Au arbitrat excelent ■ M. Cziffra 
(Ungaria) și I. Marchessi (Italia).

în cealaltă întîlnire a serii, Iugo
slavia a învins Italia cu 64—60 
(35—24).

Duminică, în ultima zi, au loo 
partidele Iugoslavia — Bulgaria și 
România — Italia. Indiferent de aces
te rezultate, echipa României s-a cla
sat pe locul 3 (ultimul) în Campio
natul Balcanic.

Dumitru STANCULESCU

In turneul internațional masculin de 
handbal de la Schwerin echipa se
cundă a R.D. Germane a învins cu sco
rul de 13—12 (6—8) selecționata Iugosla
viei, iar reprezentativa Ungariei a dispus 
cu 29—19 (19—6) de formația Cehoslova
ciei. In cel de-al treilea meci al zilei, 
prima reprezentativă a R.D. Germane a 
întrecut cu 15—9 (4—5) echipa Danemar
cei

Fostul campion mondial de box la ca
tegoria grea, Cassius Clay, a sosit la Zu
rich în vederea medului pe care-1 va 
susține In acest oraș, la 26 decembrie, 
cu vest-germanul Jurgen Blln. Se aș
teaptă ca acest med, ce va fi găzduit la 
„Hallenstadion", să asiste drca 10 000 de 
spectatori.

La Falkenberg s-a disputat meciul din
tre selecționatele Suediei și R.F. a Ger
maniei, contînd pentru „Cupa ligii euro
pene* la tenis de masă. Sportivii vest- 
germanl au obținut o surprinzătoare vic
torie cu scorul de 4—3. Cel mai tun jucă
tor al oaspeților a fost Eberhard Schol- 
ler care a '.dus echipei sale două vic
torii : 2—1 (21—23, 21—17, 21—18) în fața 
campionului mondial Stellan Bengtsson 
șl 2—0 (21—13, 21—10) cu fostul campion 
european KJell Johansson.

■
Pe velodromul din Kflln s-a desfășurat 
campionatul european de ciclism In pro
ba de semlfond cu antrenament meca
nic. Victoria a revenit sportivului belgian 
Theo Verschueren, care a parcurs Intr-o 
oră 56,874 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat australianul Graham Gilmore — 
la 8 ture, vest-germanul Hennes Junker- 
mann — la 9 ture șl spaniolul Amalio 
Hortelano — la 16 ture.

Cursa automobilistică internațională (re
zervată mașinilor de sport prototip) des
fășurată la Sao Paulo s-a încheiat cu 
victoria brazilianului Lulz Perreira Bua- 
no. Concurfnd pe o mașină „Porsche- 
908“ el a realizat o medie orară de 163,930 
km. Pe locurile următoare s-au clasat 
compatrioții săi Lian Duarte pe „Por- 
Bche-910“ șl Jose Renato Catepani pe 
„Lola-t 210“.LA BRATISLAVA

HALTEROFILII DE LA C.S.M. CLUJ VICTORIOȘI

I
I
I

urmat este Jesna

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al IUGOSLAVIEI

PE LOCUL 13 LA SLALOMUL Lubanszkz

BAD-KLEINKIRCHEIM I
I
IANNE-MARIE PROELL

DIN NOU PRIMA I
I

I
I
I
I

in cupele europene I
I
IEchipe* calificate

I
I
IVor fi oferite cititorilor !

antrenamente 
Consumă al- 

este singurul 
compusă din 
doi frați, ră-

Echipe 
înscrise

olimpice 
și canotaj aca- 
al doilea oblec-

. __  _ cu numele
Georges .il știe toată lumea 
europeană pentru jocul lui

7>/2 p ; 14. Gheorghiu — 7 p; 15—
17. Balașov, Parma, Uhlmann — 6 
p; 18. Lengyel — 4 p.

■
In cadrul „Cupei Alpllor” la hochei pe 
gheată, echipa iugoslavă H. C. Jesenlce 
a întilnlt pe teren propriu formația aus
triacă Klagenfurt. Net superiori, hoche- 
Iștil. iugoslavi au învins cu scorul de 9—2 
(1-1, 2—1, 6—0).

„Pe tine te marchez In meciul ăsta... 
foarte corect"

spectaculos șl succesul pe care 11 
are In rîndurile spectatoarelor. Mai 
puțin știu, Insă, că acest celibatar 
statornic este un cunoscut jucător la 
bursă, foarte priceput in a-sl tran-

. „Politika" 
mare anchetă în rin- 
săi pentru desemna- 

bun sportiv al anului, 
mai bune echipe. îu-

Sper că o să joci 
(NEPSPORT — Budapesta)

LUBANSZKI
Revista poloneză 

bllcă o interesantă

tunarr își string mina: MUller (stingă) 
(dreapta)

sforma popularitatea în șmonedă 
forte".

Mai există apoi, Clyde Best, ata
cant central la West Ham United, 
care șl-a făcut, rapid, o faimă de 
jucător Incisiv șl bun realizator. El 
figurează pe ecranele TV șl in cla-

AU RAMAS 131
competiție considerată mal impor
tantă în ierarhia valorilor cupelor 
europene.

samentul „bombardierilor". Dar Clyde 
Best nu va putea juca niciodată In 
echipa Angliei. Originar din insulele 
Bermude, Clyde este singurul negru 
care activează In prima ligă a cam
pionatului englez. La ' 
vine cu autobuzul, nu 
cool, nu fumează, șl 
sprijin al unei familii 
părinți, cinci surori’ șl , .
mași In insula îndepărtată, cărora le 
trimite în flecare zi aproape' tot sa
lariul I

Toată lumea știe, acum : ctnd Geor-

Această micuță gimnastă, în vîrstă de numai opt am, este una doi spe
ranțele secției de specialitate din cadrul asociației sportive din Grăfen- 
hainichen (R. D. Germană). Pe întreg teritoriul țării, activează în cadrul 
Uniunii de gimnastică și sport a Republicii Democrate Germane nu mai 

puțin de 405 000 copii, intre 6 și 14 ani

ge marchează un gol, în vila iul pu
ternic luminată are loc o petrecere; 
cînd înscrie Clyde familia sa pri
mește un nou pachet.

MICA PUBLICITATE
La rubrica diverse a unul cotidian 

din Bruxelles a apărut următorul 
anunț : „Convins iubitor al jocului cu 
balonul rotund dorește să cunoască 
o tlnără fotbalistâ In vederea căsă
toriei. Atacantele sînt rugate să se 
abțină t Sint preferate jucătoarele 
din linia de mijloc, mal deprinse cu 
efortul și modestia. Ofertantele sint 
avizate că vor răspunde unui ches
tionar cu privire la regulile de joc 
pentru ca, Intr-adevăr, candidatele să 
fie fotbaliste, nu alte amatoare de 
căsătorie".

---------- ---------------------------------------------- rotai 
C.C.E. Cupa cupelor Cupa UEFA

nastică Viktor Ciukarin a adresat, în 
numele veteranilor olimpici din spor
tul sovietic, un vibrant apel prin care 
tinerii ce urmează să reprezinte țara 
la J.O. sînt sfătuiți să nu precupe
țească nici un efort în obținerea u- 
nor rezultate de valoare.

In numele tinerei generații de 
sportivi, a răspuns atletul 
Borzov, ales recent cel mai 
sportiv al anului. El a spus : 
face totul pentru a dovedi că 
demni de gloria înaintașilor 
cinstirea patiiei". Drapelul 
vilor sovietci a fost purtat de hal
terofilul Vasili Alekseev. Din garda 
de onoare a drapelului făceau parte 
Ludmila Medved și Aleksandr Ni- 
kancikov.

La sfîrșitul solemnității au fost 
tnmînate insigne și diplome unor 
sportivi de valoare din loturile o- 
limpice ale U.R.S.S.

SPORTURILOR PE APĂ

Zilele trecute s-a desfășurat la 
Bratislava dubla întîlnire internațio
nală de haltere dintre C.S.M. Cluj și 
Selecționata orașului Bratislava. La 
seniori, victoria a revenit formației 
clujene cu 4—3. iar la juniori.

sportivii români au terminat învin
gători : 5—3.

Victoriile clujenilor la seniori, au 
fost repurtate de V. Pop, V. Daniel, 
S. Teușan și S. Herghelegiu, iar la 
juniori de Gh. Corsa. M. Paloș, L. Le- 
nevegy, D. Horia și S. Kraicik.

Valeri 
bun 

„Vom 
sîntem 
și da 

sporti-

ziție antrenori calificați și cele mai 
bune condiții de pregătire : sală de 
gimnastică, un cămin, o cantină, un 
teren de antrenament pentru diferite 
jocuri.

Construirea unei piste 
pentru caiac-canoe 
demic constituie un __ ____  ____
tiv. Pista va avea o lungime de 2200 
metri, o lățime de 140 m, iar adin- 
cimea apei va măsura 3 m. In fine, 
lacul Velence va fi un „paradis" al 
iubitorilor yachtingului și al pes
carilor. Mărimea lacului va permite 
amenajarea unor baze nautice pen
tru ambarcațiunile cu pînze. unde 
vor fi adăpostite cîteva sute de lole 
de diferite tipuri. în locurile ferite 
de aglomerație, pescarii vor putea 
să-și exercite pasiunea. Pentru aceș
tia se vor amenaja locuri de popas 
cu o capacitate de 3 000 de locuri.

Pe imensul lac își vor putea pe
trece concediul, în fiecare an. sute 
de mii de oameni. Și fără îndoială, 
toți vor deveni prieteni ai sportu
rilor pe apă.

încă un an se încheie. Un an în 
care gîndurile sportivilor iugoslavi 
s-au îndreptat spre Jocurile Olim
pice, un an pe care sportivii acestei 
țări l-au marcat cu o serie de per
formanțe excepționale. Au fost cu
cerite medalii, doborîte recorduri.

Ca de obicei, cotidianul 
a organizat o 
dul cititorilor 
rea celui mai 
ca și a oelel 
bitoril sportului din R.S.F, lugosla-

DE LA
Plecați tn Alpl pentru a lua con

tact cu pretențioasele competiții ale 
schiului alpin, micul nostru lot olim
pic a avut de întîmpinat destule 
greutăți, valul de zăpadă care promi
tea un favorabil înoeput de sezon 
subțiindu-șe cu repeziciune în mai 
toate stațiunile. Datorită acestui fapt, 
slalomul 
(Austria) 
au pornit 
încercare 
ei găsind_______ . . ..
cit zăpadă. în aceste condiții, 
de mirare că schiorii noștri, porniți 
din start printre ultUmii. nu au putut 
să obțină clasamente pe măsura posi
bilităților. trebuind să suporte handi
capul unor căzături care i-au arun
cat pe locurile 39 (Brenci) șl 40 
(Cristea).

Situația s-a repetat și la prima 
probă a celui de al doilea concurs la 
care ei au luat parte, concurs dispu
tat tot în Austria (la Bad Kleinkir- 
cheim) si care a contat în noua com
petiție Inițiată de F.I.S., „Cupa Eu
ropei”.

uriaș de la Obertauern 
a fost pentru schiorii care 
în cursă cu numere mari o 
deosebit de dură. în viraie 
mai mult pietre și paie de- 

nu-1

Trebuie spus de la început că Ia 
această întrecere au participat 112 
schiori din 15 țări și că au fost pre
zente primele echipe ale Italiei. Nor
vegiei. R.D.G.. R.F.G.. Finlandei,
Spaniei. Iugoslaviei. Japoniei. Bulga
riei. U.R.S.S.. doar Austria. Franța 
șl Elveția participînd cu echipele se
cunde.

în proba de coborîre .disputată pe 
o pistă foarte rapidă (2950 m cu 880 
m diferență de nivel), cu multe por
țiuni cu gheață, schiorii noștri (doar 
cu 3 coborîri de antrenament) plecați 
cu numerele 65. 66 și 69. au avut 
din nou ocazia să meargă pe pietre 
si paie. Cum — în general — ei slnt 
șt mai puțin pregătiți pentru cobo
rîre (anul trecut nici în țară nu au 
concurat declt o dată pe pîrtla 
Lupului) nu trebuie să surprindă fap
tul că ei nu au putut pătrunde în 
prima jumătate a clasamentului.

în schimb, la slalomul special, deși 
pista a fost din- nou stropită cu apă. 
Dan Cristea și Gh. Vulpe au reușit 
să se comporte la nivelul așteptări
lor și să ocupe după cele două man-

„MEMORIALUL ALEHIN"
înaintea ultimei runde

MOSCOVA, 18 (Agerpres). — îna
inte de ultima rundă în turneul in
ternațional de șah „Memorialul 
Alehin" s-au jucat partidele între
rupte din rundele anterioare. Kor- 
cinoi a pierdut la Hort și la Tuk
makov. iar Balașov l-a învins pe 
Olafson. S-au încheiat remiză par
tidele Tukmakov — Bronstein. 
Lengyel — Byrfie și Tal — Savon 
în clasament i 
2—3. Smîslov, Karpov 
4—5. Petrosian .Tukmakov — 9>/i 
p ; 6. Bronstein — 9 p; 7—10. Spas
ski. Tal, Hort, Byrne — 8>/ș p; 11— 
—13. Korcinoi, Savon. Olafson —

URTAIN - 
CAMPION EUROPEAN

1. Stein 10l/2 pț
10 p; La Madrid, boxerul spaniol Jose 

Manuel Ibar „Urtain" a devenit 
campion european la categoria grea, 
în urma victoriei obținute prin k.o. 
tehnic în repriza a doua asupra en
glezului Jack Bodell, deținătorul de 
pînă acum al titlului.

METODE NOI
Problema dopingului în sport 

fost dezbătută sub toate aspectele 
în diverse țări măsuri energice -de 
control și sancționare au fost luate 
nentru combaterea acestui flagel. 
Iată. însă, că el a reapărut în dis
cuții ca. un pericol public. Este vor
ba de doparea spectatorilor nu eu 
amfetamine, el pur și simplu cu bău
turi alcoolice I După tristele eveni
mente petrecute cu ocazia medului 
Borussia — Inter, autoritățile vest- 
germane au fost puse, din nou. Sn 
fața unor fapte de necrezut. La me
ciul dintre Eintracht Frankfurt — 
Werder Bremen, gazdele și-au „mag- 
hetlzat" suporterii cu ajutorul cltor- 
va sute de sticle de rachiu, vlnduto 
în tribune I Ce a 
de închipuit 1

șe de 64 șl 63 de porți, locurile 13 și 
26 (Brenci a abandonat). Menționăm 
că și de data aceasta, ei au avut 
handicapul numerelor mari (Cristea 
42. Vulpe 89 și Brenci 91). Pentru a 
avea repere mai precise în privința 
rezultatului lui Cristea. menționăm 
că primele locuri au fost ocupate de 
Italianul E. Schmalzi. vest-germanul 
S. Heckeimiller și un alt italian. G. 
Corradi și că în continuare. înaintea 
lui Cristea se află un francez. un 
austriac, un norvegian. 3 suedezi și 
3 japonezi. Clasamentul nu-i de loc 
rău pentru acest început, confirmînd 
posibilitățile primului nostru schior. 
La ara aceasta, cei trei „alpini" îm
preună ca antrenorul lor Kurt Gohn 
se află la Bolzano (Italia) unde, pe 
un petec de 300 m de zăpadă, au fă
cut antrenamente de slalom. în cazul 
că organizatorii vor putea pregăti 
pîrtiile de la Caspdgid. unde urmea
ză să se dispute la 21 șl 22 decem
brie un alt concurs din „Cupa Euro
pei”. schiorii noștri vor pomi mîine 
spre această localitate. în caz con
trar, ei vor reveni In țară pentru a 
continua antrenamentele și a lua par
te la concursurile inaugurale ale se
zonului intern.

via au oferit, de data aceasta, cela 
mai multe voturi cunoscutei atlete 
Vera Nikolici. Pe echipe, primul 
loc a revenit reprezentativei de 
baschet masculin.

Iată, de altfel, ordinea sportivilor 
și a echipelor, după numărul votu
rilor primite. Individual: 1, Vera 
Nikolici (atletism) ; 2. SrCtan
Damjanovici (lupte) ; 3. Mate Par-
lov (box) ; 4. Dane Korița (atletism) |
5. Mirjana Mașici (tir) ; 6. Ljubo-
drag Simonovici (baschet) ; 7. Zeliko 
Franulovici (tenis) j 8. Memir Keț. 
man (lupte) ; 9. Svetomir Belici
(box) ; 10. Ilija Iorga (karate).

Pe echipe: 1. Reprezentativa de 
baschet ; 2. Reprezentativa de tenis 
de masă ; 3. Reprezentativa femi
nină de tir ; 4. Partizan (polo) ; 5. 
Reprezentativa de baschet (juniori) |
6. Reprezentativa de atletism (bă
ieți) ; 7. Reprezentativa de lupte; 
k Steaua roșie (fotbal) ; 9. Repre
zentativa de tir (juniori)i 10- Par
tizan Bjelovar (handbal).

Proba feminină de coborîre Clin 
cadrul concursului internațional de 
schi de la Sestriere (Italia) s-a în
cheiat cu victoria cunoscutei cam
pioane austriece Anne-Marie Proell 
Invingătoarea, în vîrștă de 18 ani 
a fost cronometrată în 1:44,58 
fiind urmată de schioare!e franceze 
Jacqueline Rouvier — 1:45,28 șl 
Franțoise Macchi 1:45,54... Roși 
Mittermaier (R.F. a Germaniei) s-a 
clasat ie locul 6 cu 1:47,21. iar 
Betsy Clifford (Canada) a ocupai 
locul 7 cu 1:47,33.★

în urma acestor rezultate, în cla
samentul individual al „Cupei Mon
diale", continuă să conducă Anne- 
Marie Proell cu 70p, secundată de 
Jacqueline Rouvier — 60 p, Fran- 
Soise Macchi — 50 p. etc.
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RĂSPUNDE
„Sportowlec" pu- 
anchetă de sfirsit 

de an. în cadrul căreia se pun aces
te întrebări celor mai buni sportivi 
din Polonia.

întrebările : 1. Cum a fost pentru 
dv. anul care se apropie de sfirsit?: 
2. Care a fost cel mai mare succes 
«I dv. in anul 1971 ?; 3. Ce așteptați 
la Olimpiadă ?

Iată răspunsurile date de cunoscutul 
fotbalist Lubanszki, component al e- 
chlpei naționale șl al echipei Gornik 
Zabrze :

1. „Mă despart de un an dificil. Da
torită unor accidentări, n-am jucat 
întotdeauna în formă maximă. Mă 
bucur, totuși, că intru in noul an 
complet restabilit

2. Meciul de la Hamburg cu R. F. a 
Germaniei din campionatul european 
(0—0) nu-1 voi uita multă vreme. A 
fost o partidă extraordinară, pe care 
o puteam cîștlga. Așa. ne-am fl cali
ficat in sferturile de finală. In cam
pionat am marcat intr-un singur 
meci — cu Stahl Sosnowiecz — patru 
goluri. Am fost golgeterul anului.

3. As vrea să joc la Olimpiadă. Va 
fi foarte greu, pentru că mal mtîl va 
trebui să ne calificăm in turneul fi
nal. dacă vom elimina o altă candi
dată foarte valoroasă : echipa Bul
gariei”.

DESPRE CEI DOI BEST
In prima ligă a fotbalului britanic 

activează doi jucători 
Best. Pe 
sportivă

DIN 33 DE ȚARI
Prezentăm cititorilor noștri un ta

bel recapitulativ al cupelor europene 
la fotbal, .înaintea desfășurării sfer
turilor de finală, în cele trei compe
tiții europene au mal rămas doar re
prezentantele a 13 țâri, deși au luat 
startul echipe din 33 de țări.

Clasamentul este alcătuit în funcție 
de numărul echipelor rămase în com
petiții. La număr egal de echipe ca
lificate. primează, in ordine, echipele 
din C.C.E., Cupa cupelor șl Cupa 
U.E.F.A.

România, cu cele două formații 
(Steaua în „Cupa cupelor" și U.T.A. 
în „Cupa U.E.F.A.") este situată pe 
locurile 7—8, împreună cu Iugosla
via, care are tot două reprezentante 
în aceleași competiții. Țările clasate 
înaintea României (tot cu cite două 
echipe) au reprezentante In C.C.E. —

INSPECȚIA BOCANCILOR
Utilizată în cazărmi șl în internate 

ca măsură de educare în spiritul 
curățeniei șl al Igienei, inspecția bo
cancilor constituie un prilej de Indig
nare pentru fotbaliștii șl ziariștii 
sportivi din Marea Britanie. O măsu
ră a Asociației ligilor engleze dispune 
ca arbitrii de linie să intre în cabi
nele celor două formații șl să veri
fice echipamentul jucătorilor, tn spe
cial bocancii și crampoanele. El pă
răsesc cabinele împreună cu echipele 
pe care le-au inspectat, pentru a nu 
le lăsa prilejul de a schimba vreo 
piesă din echipament.

Bertie Mee, managerul echipei Ar
senal, a atacat tn mod public mă
surile lut Alan Hardacker, secretarul 
ligii pentru că dovedește o prea mare 
neîncredere tn „spiritul sportiv® al 
jucătorilor englezi.

Numai că acesta l-a răspuns (tot 
public) : „Mal multă încredere am 
în miorlăitul pisicii mele declt in cu- 
vîntul unui fotbalist profesionist".

I I

Tara

1. Italia 6 1 1 2 4
2. Anglia 7 1 — 2 3
3. Olanda 5 2 —- — 2
4. Scoția 4 1 1 — 3

1 5—6. Belgia 5 1 — 1 2
5—6. Ungaria 4 1 — l 2

1 7—8. ROMANIA 4 1 1 2
7—8. Iugoslavia 5 — 1 1 2

1 9. Portugalia 5 1 — 1
19-13. U.R.S.S. 3 1 1

! 10—13. R.F.G. 8 — 1 — 1
) 10—13. Suedia 4 1 1
i 10—13. R.D.G. 4 — 1 — 1
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