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0 NOUĂ MĂSURĂ CARE PUATE
CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA

BAZEI MATERIALE A SPORTULUI

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a înmînat, 
luni la amiază, maeștrilor emeriți 
ai sportului llie Nâstase și Ion Ti
riac „Ordinul Muncii" clasa I, acor
dat prin Decret al Consiliului de 
Stat, pentru merite deosebite în ac
tivitatea sportivă.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Ion lo- 
niță, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, precum și An
ghel Alexe, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, membri ai conducerii'Federa
ției de tenis.

Mulțumind pentru înaltele distincții 
acordate, cunoscuții tenismeni llie 
Nâstase și Ion Țiriac au asigurat

conducerea de partid și de stat, 
personal pe tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, că și în viitor se vor 
strădui să obțină performanțe spor
tive înalte, pentru a spori prestigiul 
internațional al patriei noastre dragi.

Felicitînd pe cei decorați în nu
mele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, ol Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că acordarea acestor distincții 
constituie o înaltă apreciere a acti
vității sportive a celor doi tenismeni 
români. Președintele Consiliului de 
Stat a exprimat speranța că decora
țiile acordate vor constitui, în ace
lași timp, un imbold în perfecțio
narea activității lor sportive, în ob
ținerea unor rezultate mai bune, atit

în sport, cît și în întreaga lor acti
vitate, și a urat celor decorați noi 
succese, sănătate și multă fericire 
în viața personală.

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat s-au în
treținut prietenește cu cei decorați.

(Agerpres)

In Legea organizării contribuției 
bănești și în muncă pentru efectu
area unor lucrări de interes 
ștesc, adoptată de recenta 
une a Marii Adunări 
sînt cuprinse și unele 
nite să 
mișcării 
sport.

Astfel.
că „locuitorii comunelor, orașelor, 
municipiilor și sectoarelor munici 
piului București pot hotărî să con
tribuie cu bani și prin muncă la 
efectuarea lucrărilor de interes ob
ștesc". Articolul 2 precizează: „con
tribuția bănească poate fi hotărită 
pentru efectuarea următoarelor lu
crări de interes obștesc cu carac
ter local : construcții, amenajări 
sau reparații, după caz, de școli, 
internate școlare, cămine de copii, 
ateliere-școală, cămine culturale, 
case de cultură, cluburi, cre- 
șe, grădinițe de copii, dispensare, 
case. de nașteri, băi populare, 
străzi, drumuri, poduri, acoperiri 
cu imbrăcăminți asfaltice ușoare 
ale drumurilor locale, îndigu
iri, fîntini, alimentări cu apă. 
canalizări, spații verzi, baze spor
tive, turistice și de agrement, 
precum și alte lucrări cu carac-

contribuie la 
de educație

la articolul 1

VIZITA PREȘEDINTELUI
«I

C.N.E.F.S IN MAROC

Federația de fotbal și antrenorii au analizat ieri campionatul

SUCCESE, SATISFACȚII,

La invitația Ministerului Tinere
tului și Sporturilor din Maroc, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, Anghel 
Alexe, a efectuat săptămîna tre
cută o vizită in această țară.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri privind dezvoltarea colabo
rării în domeniul educației fizice 
și sportului, între organismele de 
specialitate din România și Maroc,

ob- 
sesi- 

Naționale,
măsuri me- 
dezvoltarea 

fizică si

se prevede

ter urbanistic, edilitar-gospodăresc 
și social-cultural de asemenea na
tură, ca și pentru procurarea de 
inventar necesar funcțiqnării uni
tăților social-culturale dt> interes 
local".

Rezultatele. și experiența de pînă 
acum au arătat că pe calea iniția
tivelor locale, eu fonduri dintre 
cele mai scăzute, prin contribuția 
în muncă a cetățenilor și, mai ales, 
a tineretului se pot realiza diferite 
baze sportive și locuri de joacă 
pentru copii. Totodată, s-a dove
dit că numai contribuția voluntar 
patriotică în muncă nu este sufi
cientă pentru a da curs și a solu
ționa favorabil diferite propuneri 
ale cetățenilor de a avea condiții 
mai bune de recreare și odihnă 
activă, prin practicarea exerciții- 
lor fizice și a ramurilor sportive 
preferate. Reglementările în vi
goare pînă în acest an nu au per-

(Continuare in pag. a 2-a)

PE MARGINEA

PLENAREI

C. J ,E ,F. S
MARAMUREȘ

DAR Șl OBLIGAȚII
SPORITE ÎN 1972

participarea sportivilor români și 
marocani la competiții organizate 
în cele două țări, precum și acor
darea unui sprijin de către partea 
română prin trimiterea de specia
liști, publicații, filme sportive și 
acordarea de burse unor 
rocani pentru a urma 
Institutului de Educație 
Sport din București.

tineri ma- 
cursurile 
Fizică și

Cu cîtva timp în urmă au avut 
loc la Baia Mare lucrările plenarei 
C.J.E.F.S. Maramureș, în cadrul că
reia s-a analizat și dezbătut acti
vitatea acestui organism pe linia 
dezvoltării sportului de masă. Do
cumentele prezentate, planul ' de 
măsuri/ intervențiile și propunerile 
vorbitorilor au purtat amorenta spi
ritului de exigență și de răspun
dere, în lumina documentelor re
centei plenare a Comitetului Cen
tral al P.C.R., față de sarcinile ce

I

O fază din cel de-al doilea joc amical, dintre reprezentativa masculină 
de volei a R. P. Chineze jt Selecționata divizionară română (3—1). In 
atac Dumănoiu (5), care rezolvă cu bine una din acțiunile fulminante la 

fileu ale selecționatei divizionare.

Feto 1 S. POPOVICI-P. Neamț

TREBUIE FERITA DE ORICE
TENDINȚE DE

în educa- 
a maselor

Ieri, la Centrul sportiv „23 Au
gust” a avut loc obișnuita consfă
tuire de lucru organizată la sfîrși- 
tul fiecărui an, a antrenorilor. Con
sfătuire fructuoasă, cu ordine de 
zi bogată și interesantă. Au parti
cipat antrenorii echipelor divizio
nare A, B și de tineret-rezerve. Din 
cei 70 de antrenori chemați au lip
sit V. Băluțiu („U“ Cluj), E. Ava- 
silichioaie (Politehnica Iași), D. Co- 
jocaru (Politehnica Galați), I. Rein
hardt (C.S.M. Reșița), L. Silaghi 
(Olimpia Oradea), A. Ba-coș (C.F.R. 
Arad) și I. Iovicin (Gaz metan Me
diaș). Âu lipsit aceștia, dar au fost 
și prezențe inedite dintre care am 
remarcat-o pe cea a profesorului 
Nicolae Petrescu, revenit pentru 
cîteva zile din Turcia.

Dimineața a fost, rezervată ana-, 
lizei turului campionatelor recent 
încheiate (divizia A, B și tineret- 
rezerve). A fost prezentat cîte un 
referat amănunțit pentru fiecare 
dintre aceste eșaloane, referate, re-' 
prezentînd punctul de vedere al 
colegiului de antrenori. Primul re
ferat, cel prezentat de antrenorul 
federal Ion Voica, a analizat) 
comportarea echipelor divizionare 
A. Fiecare formație s-a bucurat de 
o „fișă personală" cu realizări și 
carențe. în funcție de clasament, 
dar mai ales în funcție de jocul 
prestat în acest sezon. Exemplifi
cările făcute la epidiascop cu ta
bele generalizatoare și statistici în
tocmite în cele 15 etape au con
tribuit la relevarea unor trăsături 
de fond ale competiției, pozitive și 
negative, dintre care mai ales ca
rențele au fost subliniate pentru e- 
liminarea lor cît mai rapid cu pu-

tință. Referatul a subliniat forma 
constant bună a liderului campio
natului, U.T.A., jocul valoros în 
atac al băcăuanilor, ieșirea din me
diocritate și luciditatea tactică a 
studenților clujeni, jocul aerisit cu 
execuții tehnico-tactice în viteză a 
promovatei A.S.A. Tg. Mureș și 
multe alte lucruri pozitive. In ce
lălalt taler al balanței, la capitolul 
lipsuri, am reținut din expunerea 
făcută și din discuții: rezistența fi
zică inegală a echipelor Steaua, 
Dinamo, Jiul și Farul, evoluția 
ștearsă a Universității Craiova, 
Petrolului, Farului și a Poli
tehnicii Iași — dintre echi
pele bune ale campionatului tre
cut, spiritul de economie la e- 
fort manifestat de o mare parte 
dintre jucătorii formațiilor Steaua, 
Dinamo și Rapid. Am reținut și 
imprecizia în finalizare, și forța 
de atac nesatisfăcătoare în jocu
rile din deplasare ale unor echipe. 
Mai toate aceste carențe specificate 
in dreptul unor echipe, ca și tră
săturile pozitive din jocurile sezo
nului de toamnă au fost relevate 
și de prof. Angelo Niculcscu, în 
cadrul comentariului filmelor reali
zate în prima etapă a campionatu
lui la partidele Steaua—Universi
tatea Craiova și Rapid — U.T.A.

Foarte interesant și referatul pri
vind turul diviziei B (se înțelege, 
au fost prezentate ambele serii), 
ținut de antrenorul federal Cornel 
Drăgușin. Amănunțita analiză a 
surprins critic mai toate problemele 

. diviziei secunde (de reținut pro-
Mirceo M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ATLEȚILOR

NOȘTRI
Argentina Menis, una dintre cele 4 candidate olimpice la disc

ORIZONT 
OLIMPIC
PROMISIUNILE

Obiectivele de performanță ale
In vedereași antrenorilor

sportivilor 

J. O.

Indiscutabil. 1972 este anul marilor 
speranțe !... Si așa cum spunea un 
vechi comandant de oști : „nu este 
soldat adevărat cel ce nu se gîndește 
la victorie”, atleții noștri fruntași, 
candidați a evolua anul viitor la 
Jocurile Olimpice, nutresc speranțe 
mari pentru această cea mai mare 
competiție internațională a atletismu
lui. Fiecare dintre ei știe, poate mai 
bine decît oricine altcineva, că Mun- 
chenul va reprezenta un nou moment 
de vîrf al atletismului și că, mai mult 
ca sigur, rezultatele multor probe 
care, în 1968. la Ciudad de Mexico, 
ni s-au părut adevărate limite pentru

secolul nostru, vor putea fi totuși în
trecute. Poate că nu se va întîmpLa 
faptul acesta la săritura în lungime 
și. ca atare, acel incredibil record de 
8,90 m al lui Bob Beamon va conti
nua să troneze încă nestingherit, dar. 
aproape sigur, vor fi destule acele 
probe în care nivelul performantelor 
va fi superior, poate chiar cu mult 
superior, celui atins în capitala Me
xicului.

Atleții noștri și antrenorii lor au 
văzut, pe undeva ei fiind chiar... 
coautori, extraordinarul avînt pe care 
l-a luat acest sport în toate cele cinci 
continente, în marea majoritate a tă-

rilor lumii, fapt care va determina 
la Miinchen lupte acerbe pentru cali
ficarea în finalele fiecărei probe și 
mai ales pentru cucerirea tradiționa
lelor recompense ale celor mai buni, 
medaliile de aur. argint si bronz. Ei 
știu toate aceste amănunte și. ca buni 
sportivi, se gîndesc totuși la victorie! 
Lunile care ne despart de marea în
trecere din capitala Ba variei vor în
semna pentru fiecare dintre fruntașii 
atletismului nostru o activitate deose
bită de pregătire, pe planuri multi-

(Continuare în pag. a 4-a)

s

revin organelor sportive 
rea prin muncă și sport 
de oameni ai muncii.

Pe baza faptelor, a cifrelor și a 
completărilor celor care au luat 
cuvîntul se poate trage concluzia, 
că perioada analizată a constituit 
un succes evident pe linia dezvoltă
rii sportului de masă în județul 
Maramureș. Cu acest prilej au fost 
evidențiate acțiunile de permanen
tizare a practicării exercițiilor fi
zice. în școli, internate și cămine 
studențești gimnastica de înviorare 
s-a extins.

Manifestările organizate cu prile
jul sărbătoririi semicentenarului 
Partidului au atras în multe locuri 
pitorești ale județului (Izvoarele, 
Prislop, Stoiceni etc.) mari mase de 
oameni. La „Festivalul cîntecului 
și sportului maramureșan" de la 
Izvoare au participat peste 25 000 
de oameni ai muncii, care au avut

ca „probe obligatorii", deplasarea 
pe jos sau pe biciclete. Au fost or
ganizate 121 de duminici cultural- 
sportive, iar pentru țăranii munci
tori s-a desfășurat competiția „Cupa 
tineretului de la sate", la care au 
fost înscrise sute de echipe, nu- 
mărînd peste 54 000 de tineri. „Pe 
cărările Gutîiului", „Cupa vacanței", 
centrele de inițiere la fotbal, orien
tare turistică, taberele de atletism^ 
înot, radioamatorism au devenit 
forme eficiente de practicare a spor
tului, la acestea participînd zeci de 
mii de elevi și studenți. Faptul Că 
în acest an, în Maramureș, revin 
în medie două excursii pe școală 
poate fi apreciat ca un pas îna
inte în antrenarea școlarilor la ex
cursii și drumeție.

T. TOHATAN, coresp. județean

(Cantint 're în pag. a 2-a)

Azi/ ultimul meci in turul campionatului feminin de volei

DERBY ÎN GIULEȘTI: 
RAPID SAU PENICILINA?

Astăzi după-amiază coboară cor
tina peste prima parte a campio
natului feminin de volei. Eveni
mentul este marcat de meciul-der- 
by dintre echipele Rapid București 
și Penicilina Iași. Intîlnirea sus
cită un interes enorm în rîndul 
iubitorilor acestui sport și sîntem 
convinși că sala Giulești, gazda 
acestei întîlniri (programată la ora 
18), se va dovedi neîncăpătoare.

Cu ce avantaje se prezintă cele 
două formații ? Rapidul deține a- 
tu-ul terenului propriu ca și o for
mă excelentă (fapt ce i-a permis 
să evolueze la un nivel superior, 
furnîzînd partide de un foarte bun 
nivel tehnic și spectacular). De 
partea cealaltă, campioana ultime
lor două ediții aduce în arenă o 
echipă cu un foarte mare grad de 
omogenitate, cu jucătoare care e- 
voluează de cîțiva ani împreună.'

Iată loturile celor două echipe i

PENICILINA (antrenor Nicolae 
Roibescu) i Aurelia Ichim (căpitana 
echipei), Florentina Itu, Ana Chiri- 
țescu, Carolina Hatură, Lucia Do- 
brescu, Nadia Brumă, Adriana Al- 
biș, Marilena Cîrțart-Dubinciuc, 
Dana Zahareanu.

RAPID (antrenor Davila Plocon)! 
Eugenia Rebac (căpitana echipei), 
Florica Tudora, Martha Szăkely, 
Constanța Bălășoiu, Maria Flores- 
cu, Maria Baga, Leontina Mateș, 
Cristina Băltărețu, Petra Stoica, 
Olimpia Ionașcu, Ileana Paul.

1 înaintea acestui derby, situația 
este următoarea 
mentului :
1. PENICILINA
2. Medicina
3. Rapid

Intîlnirea va i 
piui de arbitri 
Costoiu—N. Ionescu.

Iulian COSTINIU

în fruntea clasa

ți

30:4 20
29:16 20
21:6 19
de cu-

10 10 o
11 9 2
10 9 1
condusă 

bucureșteni Em.

ANA PASCU, ILIE NEAGU Șl NICOLAE MIHĂIȚĂ
BASCHETBALISTELE

PE LOCURI... FIȚI GATA!..;

Almanahul SPORTUL 72
O adevărată enciclopedie sportivă care nu trebuie să lip

sească din biblioteca nici unui iubitor al sportului
Din cuprins : Un amplu documentar olimpic : 0 Mișca

rea internațională olimpică • Olimpiadele albe O Koni- 
chiwa Sapporo ® Douăzeci de olimpiade moderne 0 Re
cordurile olimpice • Ideograme, steag, imn și alte „amă
nunte" olimpice 0 Aurul olimpic multi îl doresc, dar puțini 
îl pot cuceri • Olimpiada distanțelor scurte.

llie Nâstase, copilul-minune al tenisului. 
Prim plan TV: Ion Țiriac.

Almanahul SPORTUL 72 oferă cititorilor săi două 
excursii gratuite la J.O. de la Munchen.

lj

DIN R. P. CHINEZĂ

AU EVOLUAT

LA CLUJ
Cluj, 20 (prin telefon). Selecțio

nata feminină de baschet a R. P. 
Chineze și-a început turneul în 
țara noastră, întîlnind selecționata 
orașului Cluj. In primele 10 minute, 
partida a fost echilibrată, dar, în 
continuare, formația oaspete a do
minat evident, cîștigînd cu 80—68 
(49—34).

Baschetbalistele chineze au lă
sat, în ansamblu, o impresie exce
lentă. Principalele realizatoare i 
Zao Yu-ling 16, Ren Huan-zen 14 
de Ia învingătoare, respectiv, Tran
dafir 24,. r Sipoș 16 de la învinse.

Paul RADVANI—<oresp

CÎSTIGĂTORI Al „CUPEI FEDERAȚIEI
___ .... PARAȘUTISM PLANORISMscriMa

1. ILIE NEAGU (București), 2. 
Ionel lordănescu (București), 3. 
Ștefan Niță (Ploiești), 4. Eva Ba
logh (Mureș), 5. Florea Todoran 
(Brașov), 6. Nicolae Bucurenciu 
(Brașov), 7. Ion Bucurescu (Plo
iești), 8. Vasile Stan (Ploiești), 9. 
Emil Dumitrașcu (București), 10. 
Maria Sasu (București).

1. NICOLAE MIHA1ȚA (Bucu 
rești), Z Zoltan Nagy (Mureș),
3. Valentin Romașcu (București),
4. Mircea Finescu (București), 5. 
Emil Iliescu (București), 6. Mihai 
Bîndea (București), 7. Boris Grab- 
cev (București), 8. Petro Zenovei 
(lași), 9. Ion losub (lași), 10. Ni
cola* Borș ■ (Brașov).

1. ANA PASCU (Steaua), 2. Dan 
Irimiciuc (Politehnica lași), 3. Ilea
na Drîmbă (Steaua), 4. Mihai Țiu 
(Steaua), 5. Ecaferina Stahl 
(Steaua), 6. Olga Szabo (Steaua), 
7. Tănase Mureșan (Universita
tea București), 8. Iosif Budahazi 
(Universitatea București), 9. An
ton Pongraț (Medicina Tg. Mureș), 
10. luliu Falb (Steaua).

A
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(prin telefon, 
•pecia!).
mult da 24 de

DUPĂ meciul de la

„SENATORILORELIMINAREA
DIN ECHIPA NAȚIONALĂ

DE

OPOLE

VARȘOVIA, 20 
la trimisul nostru

Au trecut mai 
de la ultimul sunet de gong al în- 
tilntrii dintre reprezentativele d_ 
box ale Poloniei ți României, timp 
suficient pentru a reflecta cu calm 
și luciditate la cele petrecute pe 
ringul din sala „Sportow Owi- 
dowiskowa". Trebuie să spunem 
de la început că La Opole puglliș- 
tii polonezi au fost mai buni decit 
cel români, ei au dorit mai mult 
victoria (încă din timpul pregăti
rilor pentru acest meci) și au ob
ținut-o pe merit. Echipa Poloniei, 
privită in ansamblu, a fost mal 
b ne preparată decît a noastră.

Dacă luăm în considerație faptul 
că două dintre cele patru victorii 
ale selecționatei române au fost 
realizate de boxerii introduși în 
echipă în mod fortuit, în ultimul

de

țl Popa), 
că dintre

ajungem 
compo-

moment (Gtju 
la constatarea 
nenții de bază ai formației noastre, 
numai doi au evoluat la adevărata 
lor valoare și și-au făcut datoria 
față de echipă : Paul Dobrescu și 
Aleo Năstac.

De altfel. Dobrescu (exemplu de 
seriozitate în pregătire) i-a impre
sionat prin evoluția sa pe toți spe
cialiștii prezemțl la această reuniu
ne, motiv pentru care i s-a atri
buit premiul pentru cel mai tehnic 
boxer. Acestora li se adaugă Ga
briel Pometcu, care s?a comportat 
excelent în disputa cu campionul 
european Tomczyk.

La celălalt pol s-au situat Victor 
Zilberman și Ian Alexe. Zilberman 
(care cam de multă vreme nu mai 
dă satisfacție) a fost trecut, la ce
rerea sa, La o categorie superioară 
de greutate. Apreciem că Zilber-

ALMER ȘI WETTERNECK

AU DESCHIS SERIA RECORDURILOR

J. Wetterneck și-o ținut promisiunea
200 n»

— un nou record de juniori la 
mixt.

Talentații înotători reșlțeni nu 
deschis seria recordurilor naționale 
în actuala ediție a campionatelor 
naționale de juniori. Cel mai gră
bit a fost Dietmar Wetterneck, ca
re la capătul cursei de 200 m mixt 
a oprit V cronometrele la 
(v. record îi aparține cu 
Cîteva minute mal tîrziu, 
său de antrenament, Eugen 
fără să forțeze cîtuși de 
știind ce maraton de probe îl aș
teaptă în zilele următoare, a „mers" 
în aceeași probă 2:21,1, timp su
perior cu 4 zecimi recordului sta
bilit de P. Teodorescu în 1969 la 
Izmir.

Au fost cele mai plăcute momen
te ale zilei inaugurale. în rest — 
cum era de așteptat — sprinterii 
clujeni Zeno Oprițescu (57,2) și 
Gyongy Sovago (66,5) s-au 
cei mai rapizi pe „sută". 
Groza, fără să urmărească 
rea unor timpi ieșițl din 
(ea se află în plină perioadă pregă
titoare), și-a adjudecat primele 
două titluri, din cele 8 pe care și 
le-a propus în această săptămînă. 
Cfea mai pasionantă dispută — fi
nala brasiștilar mari, în care Ros
ier l-a întrecut chiar la sosire pe 
Hempel, rezultatele lor fiind însă 
mediocre.

REZULTATE TEHNICE. 
ORI B — 100 m liber (b): 
GHERBAN (Șc. sp. Reșița)
K. Szei-zo (Dinamo) 60,6, 3. 
teanu (Din.) 60,8 ; 100 m liber (f) : 
1. ANCA GROZA (Din.) 65,7, 2. 
Adriana Pupăzan (Din.) 68.9, 3. Li
liana Dan (Din.) 89,7 ; 100 m bras 
(b) : 1. A. ȚÎMPU (C.S.Ș.) 1:15,4, 2.

2:21,8
2:22,3). 
colegul 
Aimer, 

puțin

dovedit 
Anca 

obține- 
oomun

JUNI- 
1. AL. 

59,1, 2. 
T. Nu-

MUNICIPIULUI TG. MUREȘ“
In sala I.M.F. din Tg-Mureș s-a 

disputat prima ediție a „Cupei mu
nicipiului Tg. Mureș" la handbal 
feminin.

Clasamentul final : 1. Textila 
Btihușf 4 p (52—38). 2. Rulmentul 
Brașov 4 p (50—47). 3. Mureșul 
Tg. Mureș 4 p (34—34), 4. Voința 
Sighișoara 0 p. Iată și rezultate
le înregistrate : Textila-Rulmentul 
22—23, cu Voința 18—9, cu Mu
reșul 12—6; Rulmentul—Mureșul 

12—13, cu Voința 15—12; Mu
reșul—Voința 15—10.

C. ALBU — coresp.

V. Molico (Steaua) 1:18,1, 3. V. Bo
boc (Rapid) 1:19,2 ; 100 m bras 
(f) : 1. ANCA GEORGESCU (Din.) 
1:22,2, 2. Gabriela Constantin (Șc. 
sp. 2) 1:27,9, 3. Cristina Boboc 
(Rap.) 1:36,0 i 200 m mixt (b) : 1. 
D. WETTERNECK (Șc. Sp. Reș.) 
2:21,8 — record, 2. T. Nicolae 
(Din.) 2:29,9, 3. T, Nuțeanu 2:31,2; 
200 m mixt (f) : 1. A. GROZA 
2:41,9, 2. D. Hluzin (Șc. Sp. Reș.) 
2:51,5, 3. L. Dan 2:54,8.

JUNIORI A — 100 m liber (b) : 
1. Z. OPRIȚESCU (C.S.M. Cluj) 
57,2, 2. A. Vițelariu (Din.) 59,0, 3. 
P. Ghindaru (Șc. Sp. 2) 60,4 ! 100 m 
liber (f) : 1. GYONGY SOVAGO 
(C.S.M. Cluj) 66,5, 2. Carmen Ce- 
hanzuc (Șc. Sp. 2) 68,5, 3. Lucia 
Radu (Din.) 68,9 i 100 m bras (b): 
1. O. RESLER (Steaua) 1:13,4, 2. E. 
Hempel (Din.) 1:13,5, 3. A. Milita- 
ru (Din.) 1:15,9 ; 100 m bras (f) :
1. LILIANA BURL ACU
1:23,9; 200 m mixt (b) : 1. E. AL
MER
2. Z. 
lasou 
mixt
Sp. 1) 2:45,7, 2. L. Radu 2:49,8, 3. 
C. Cehanzuc 2:50,1.

Adrian VASILIU

man nu-și 
mică. Dar, 
rința de a 
mente efortul necesar îndepărtării 
surplusului de greutate, Zilber
man preferă să boxeze la această 
categorie în care mișcarea sa este 
greoaie, acțiunile lipsite de preci
zie și eficacitate. Considerăm, și 
măsura nu este aspră, că scoaterea 
sa din lot pentru o perioadă de 
timp l-ar ajuta să-și schimbe opti
ca față de munca de pregătire pen
tru sportul de performanță.

Ion Alexe, pugilist care stăpî- 
nește o foarte bună tehnică, a 
boxat ca un începător. Lipsit com
plet de voință, parcă dezinteresat, 
a preferat să îmbrățișeze mereu un 
adversar mai scund decît el cu 25 
cm, în loc să-l țină la distanță cu 
directe sau să-1 întâmpine cu lovituri 

. de jos. Se pare, ca și în cazul lui 
Zilberman, că siguranța poziției 
de titular în . echipa națională i-a 
anihilat fostului campion european 
năzuința cu care se ajunge spre 
culmile performantei — dorința de 
a-șl perfecționa pregătirea.

Tot în declin de formă s-au pre
zentat Aurel Mihai, Constantin 
Gruiescu și Antoniu Vasile. Horst 
Stump a boxat la valoarea lui.

Referindu-ne la întreaga echipă, 
ne simțim obligați să consemnăm 
atmosfera de plictiseală existentă 
în rîndul componenților ei. Aceasta 
este și părerea antrenorilor Jon 
Popa și Constantin Nour, care 
ne-au mărturisit că mulți dintre 
pugiliștii ce alcătuiesc echipa na
țională sînt plictisiți, lipsiți de in
teres în pregătire. Titlul de „sena
tor de drept" pe care își închipuie 
că îl dețin unii dintre sportivii 
noștri fruntași, reprezintă una din
tre principalele cauze care îi de
termină să nu mai muncească așa 
cum se cuvine la antrenamente. 
Astfel se explică cele două insuc
cese din ultima lună (meciurile cu 
R.F. a Germaniei și Poloniei) care 
fac ca bilanțul unui an competlțio- 
nal, altfel rodnic, să se termine 
nesatisfăctăor.

Primenirea lotului cu o serie de 
elemente tinere i-ar trezi din amor
țeală pe unii dintre actualii titulari 
ai reprezentativei de box.

în încheiere, dorim să mențio
năm ospitalitatea gazdelor, care au 
manifestat o evidentă dorință de îm
bunătățire a relațiilor dintre fede
rațiile celor două țări, de perma
nentizare a întâlnirilor dintre pri
mele garnituri naționale,

locul la mijlocie 
comoditate, din do-

are
din 
nu depune la antrena-

DREPT'

Asalt din meciul de sabie București A — Brașov (7—2). I’e planșă: Marin 
Cornel (in dreapta) și Mihai Frunză, intr-o acțiune simultană.

Foto : Vasile BAGEAC

! Sj: scrimă IN „CUPA

(Din.)

(Ol. Reșița) 2:21,1 — record, 
Oprițescu 2:27,3, 3. E. Mano- 
(Șc. Sp. 2 ) 2,31,6; 200 m

(f) : 1. CAMELIA VIJEU (Șc.

O NOUĂ
(Urmare din pag. 1)

mls valorificarea deplină a Intere
sului obștesc în ceea ce privește 
efectuarea de obiective sportive 
folosind și contribuția în bani, 
în condițiile dezvoltării Impetuoa
se a multor localități, prin limi
tarea numai la fondurile pe care 
statul, sindicatele sau consiliile 
populare le-au alocat, nu s-au pu
tut realiza obiective sportive ne
cesare. Datorită insuficienței rețe
lei de construcții și amenajări 
sportive, creșterea caracterului de 
masă al educației fizice și a spor
tului este reținută în destul de 
multe locuri. Ceea ce s-a realizat 
nu este suficient pentru mișcarea 
sportivă.

Includerea bazelor sportive, tu
ristice și de agrement în categoria 
lucrărilor ce pot fi executate prin 
contribuția voluntară bănească și 
extinderea contribuției în bani și 
în muncă atît la sate cît și la 
municipii și orașe vine într-o pe
rioadă marcată în tot mai multe 
localități de preocupări lăudabile. 
Scopul acestora fiind de a îm
bunătăți baza materială a sportu
lui pe seama contribuției obștești 
și a cooperării dintre diferite or-

MUNCA DE EDUCARE 
SPORTPRIN

(Urmare din pag. 1)

Așa cum au subliniat vorbitorii, 
esențial este să se găsească noi 
căi, forme și metode pentru ca 
sportul, in sensul larg, să devină un 
mijloc eficient de educare și de 
întărire a sănătății. In acest sens, 
prima condiție o constituie lichi
darea fenomenelor de formalism din 
activitatea Consiliului județean, 
pentru educație fizică și sport și a 
asociațiilor sportive. Consiliul n-a 
reușit să stabuească o largă cola
borare cu sindicatele și organiza
țiile U.T.C., mai ales in vederea 
sincronizării acțiunilor. De asemenea, 
aspre critici au fost aduse C.J.E.F.S. 
și pentru faptul că n-a dovedit spi
rit practic în munca cu membrii 
consiliului.

Majoritatea vorbitorilor și-au ma
nifestat poziția critică mai ales față 
de manifestările de formalism exis
tente în activitatea sportivă de 
masă. S-a raportat deseori un nu
măr exagerat de participanți la 
unele competiții, încercîndu-se să 
se demonstreze prin aceasta carac
terul ei „de masă". Dar. de fapt, 
numărul participanților este, în ge
neral vorbind, redus. Exemple de

Nr. 6913

in jude ful Gala fi

ELEVII SE VOR SPECIALIZA

ÎN CANOTAJ, PATINAJ Șl HOCHEI
cu profe- 
inspector 
de sport 
școlar ju-

într-o recentă discuție 
sorul Constantin Calfas, 
metodist cu problemele 
în cadrul Inspectoratului
dețean Galați, care a avut ca puncte 
de referință recomandările recen
tei consfătuiri de la București orga
nizată de Ministerul Învățămîntu- 
lul și planul de măsuri întocmit de 
inspectoratul județean Galați, au 
fost abordate probleme legate de 
relansarea sportului școlar.

„în vederea acestui scop 
spus interlocutorul — am 
primă măsură, organizarea
șeie Galați, Tecuci, Berești și Bu- 
joru a unor consfătuiri cu profeso
rii de educație fizică. Vor fi tra
sate, cu această ocazie, liniile di
rectoare ale viitoarei activități. S-a 
trecut chiar la profilarea unor școli 
pe anumite discipline. Se preconi
zează ca școlile generale nr. 1, 2 șt

— ne-a 
luat ca 
în ora-

SPERANȚELOR»

FLOHETIȘTII DIN ORADEA AU REPETAI PEREORnANțA

Actuala ediție a întrecerilor pen
tru „Cupa speranțelor" la 
a debutat luni dimineața 
Floreasca II, paralel cu 
de sabie și floretă băieți, 
pă selecționate de orașe alcătuite 
din cite 3 trăgători, scrimeri pînă 
la 19 ani, care se întrec sistem 
turneu.

Proba de sabie a prilejuit cîteva 
întîlniri foarte disputate intre for
mațiile orașelor Cluj și Iași, Bucu
rești B și Satu Mare, încheiate cu 
victoria la limită a primelor : 5—4. 
Clujenii au contat pe forma exce
lentă a lui Ionică Pop (neînvins), 
în timp ce sabreri! din echipa se
cundă a Bucureștiului au avut ca 
trăgători de bază pe Petrică și 
Mustață (cu cite 2 victorii). Preten
ții la locul I formulează insă e- 
chipa București A, cu victorii ca
tegorice la Brașov (7—2) și Bucu
rești B (6—3). într-un fel, o sur
priză : Brașov—Satu Mare 7—2.

La floretă băieți, dispută indi
rectă, inițial, între echipele Bucu-

scrimă 
în sala 
probe _ 
Part.ici-

Mihai TRANCA

REZULTATE DIN DIVIZIA B

Sîmbătă și duminică, în ultima 
etapă din cadrul turului II al cam
pionatelor diviziei secunde, au fost 
consemnate următoarele rezultate : 
MASCULIN, seria I : Relonul Să- 
vinești—Petrolul Ploiești 3—1, Po
litehnica Iași—Vagonul Ploiești 3-2; 
seria a Il-a : Medicina București— 
Locomotiva București 0—3, Electra 
București—Aurora București 1—3 
(!), Voința București—Farul Con
stanța 3—2 ; seria a IlI-a : Politeh
nica II Timișoara—A.S.A. Sibiu 0-3, 
Corvlnul Hunedoara—Constructorul

MĂSURĂ
ganlzații cu atribuții în mișcarea 
sportivă.

De aceea, ne exprimăm convin
gerea că noua măsură va da 
puls intensificării inițiativelor or
ganelor locale ale puterii șî 
administrației de stat, precum șl 
inițiativelor cetățenești ce își pro
pun înzestrarea orașelor, cartie
relor, comunelor, satelor, zonelor 
de agrement, parcurilor, stațiuni
lor de odihnă, școlilor, întreprin
derilor, instituțiilor, cu dotări de 
solicitare permanentă cum sînt 
bazele, terenurile de sport, spații
le de joacă pentru copii, ștrandu
rile, sălile de sport, patinoarele 
etc.

Aceasta constituie o condiție e- 
sențială în dezvoltarea activității 
sportive de masă și reprezintă inves
tiții care se întorc înzecit prin con
tribuția adusă la călirea și pre
gătirea tinerei generații, la for
marea unei populații sănătoase și 
satisfacerea în cît mai bune con
diții a nevoilor de viață civilizată 
a cetățenilor.

im-

ale

Cârahsebeș 3—1, Electroputere 
Craiova—Voința Arad 1—3 ; seria 
a IV-a : Politehnica Brașov—Indus
tria sîrmei C. Turzli 3—0. Silvanta 
Simleul Silvaniei—C.F.R. Cluj 3—0. 
FEMININ, Seria I: Spartan Bucu
rești—Viitorul București 1—3, Ori
zontul Bacău—A.S.E. București 1—3, 
I.T.B. Informația București—Uni
versitatea Iași 3—1 ; seria a Il-a : 
Confecția București—Flacăra roșie 
București 1—3, Progresul București- 
Unlversitatea București 3—2, Vo
ința Constanța—Politehnica Galați 
3—2 ; seria a IlI-a : Drapelul roșu 
Sibiu—Voința Brașov 3—1, Corvinul 
Deva—Universitatea Craiova 1—3, 
Sănătatea Tirgoviște—Voința Sinaia 
3—1; seria a IV-a: Voința M. Ciuc- 
Medicina Tg. Mureș 3—0. „U" Cluj- 
Volnța Oradea 3—0, (Corespon
denți : I. Costiniu, N. Mateescu. I, 
lancu, Gh. Toplrceanu, M, Avanu, 
G. Roman, D. Diaconcscu. P. Ar
can. I. Costea, N. Vlădoianu. 
Gruia).

rești A și Oradea, principalele fa
vorite ale competiției. Floretiștii 
bucureșteni au întrecut, în meciu
rile de dimineață, formațiile Plo
iești (6—3), București B (7—2) și 
Timișoara (8—1). în timp ce oră- 
denii și-au apropiat victoria în fața 
trăgătorilor din Timișoara (9—0), 
Satu Mare (6—3) și București B 
(7—2). în „plasa" celor două prota
goniste ale „Cupei speranțelor" se 
află și echipa din Satu Mare, vic
torioasă cu 7—2 la București B și 
Ploiești, într-un alt meci, flore
tiștii din Ploiești s-au revanșat, tar
div, pentru înfrîngerile suferite, în- 
trecînd concludent „3“-ul din Timi
șoara cu 7—2

Disputa cadeților scrimei noastre 
de performanță evidențiază nu nu
mai o mare dorință de afirmare, 
ci — lucru la fel de îmbucurător 
— un bun nivel al asalturilor, atît 
la sabie cit și la floretă, unde își 
fac simțită prezența numeroși sti
liști : Ionică Pop (Cluj), Marin, 
Oancea și Mocanu (București A), 
Michire (Iași), Duția și Csiki (Bra
șov), llarkasi (Satu Mare) la sa
bie, Ursovici și Logan (București 
A), Ruff și Hetz (Oradea), Kuki, 
Aniculesei și Moise (Satu Mare) 
și Alexe (București B)

în meci direct, floretiștii din 
Oradea au întrecut cu 5—4 pe cei 
din echipa București A, cîștigînd 
competiția. Trăgătorii orădeni, ca
re ; repetă astfel performanța din 
1969, au punctat prin Hetz șl Be- 
rețkî (cîte 2 v.) șl Ruff, in timp 
ce învinșii au realizat prin Urso
vici (3) și Logan. Fălticeanu a fă
cut simplă figurație ! Alte rezul
tate ; Oradea—Ploiești 8—1, Bucu
rești A — Satu Mare 3—6 (o altă 
surpriză a competiției), București 
B—Timișoara 6—3, București B— 
Ploiești 5—4 și Satu Mare—Timi
șoara 8—1. Clasament: 1. Oradea, 
2. Satu Mare, 3. București A, 4. 
București B, 5. Ploiești, 6. Timi
șoara.

C.

LA ZI
• Miercuri, începînd de la 

18, în sala Floreasca este progra
mată cea de a treia întâlnire ami
cală, dintre reprezentativa mas
culină de volei a R. P. Chineze, a- 
flată In turneu în țara noastră și 
selecționata divizionară română.

• Comisia municipală de volei, 
Colegiul de arbitri, organizează un 
nou curs de arbitri pentru începă
tori, cu o durată de două luni. Do
ritorii se pot înscrie, pînă la data 
de 15 ianuarie 1972, la sediul co
misiei, în fiecare luni de la ora 18.

ora

Bowlingul, joc înrudit cu sportul 
popicelor care este atât de popular 
In țara noastră, se practică — de
ocamdată — doar in județul Con
stanța, atrăgînd pe arene un nu
măr tot mai mare de tineri și vîr- 
stnici. Am spus pe arene, întrucît, 
pe lîngă moderna sală de la Ma
maia, au apărut în acest an încă 
două săli cu piste automatizate 
în salba de stațiuni î Mangalia 
Nord, Olimp și Jupiter. Prin urmare, 
iubitorii noului joc introdus în țara 
noastră au la dispoziție acum trei 
arene, construite după ultimele ce
rințe 
mâți 
aria 
unde 
săli.

Dar pînă cînd activitatea com- 
petițională va primi o răspîndire 
pe plan republican, să vedem ce

ale tehnicii și sîntem infor- 
că bowlingul își va extinde 
în județele Argeș și Mureș, 
se află în proiect astfel de

1969-LOCUI I

La sabie : 
Brașov—Iași 
Cluj 6—3.

Cluj—Satu Mare 5—4,
6—3, București B —

Tiberiu STAMA

SOLUȚIA
ACTIVITATE
Cîteva telefoane răsunară, pre

lung, aproape unul după altul. Erau 
ale unor salariați de la Uzina de 
țevi Roman. într-o formă mal mult 
sau mai puțin voalată, fiecare ne 
informa că la instituția mai sus 
pomenită se încalcă niște reguli 
financiare, se săvîrșește un abuz de 
către cei care nu pentru asta erau 
puși în funcțiile pe care le ocu
pau. Volens-nolens, li se rețineau 
celor care au muncit cite 10 lei din 
prima de producție pentru... sport. 
Bineînțeles, nu am stat mult pe 
gînduri și am luat autobuzul ,.de 
țevi".

Ajunși la fața locului, am avut 
o scurtă convorbire cu cîțiva din 
autorii acestor rețineri, șeful con
tabil P. Feraru, președintele aso
ciației sportive V, Gheghe. șeful 
serviciului personal I. Butnaru (în 
acel moment și locțiitor al secreta
rului comitetului de partid pe u- 
zină) și I. Vasilescu, secretarul co
mitetului de sindicat al U.T.R. Din* 
tre toți interlocutorii, singurul care 
în cele din urmă a avut o poziție 
principială a fost I. Butnaru, hotă- 
rînd pe loc sistarea oricărei reți
neri. L-au ascultat, însă, ceilalți ? 
Se pare că nu, pentru că nemul
țumirile salariațiior în acest sens 
continuă...

Ce se întâmplă, de fapt, în cadrul 
acestei mari asociații sportive, „La

acest fel au fost suficiente : „Să
niuța de argint", Cupelle pe profesii, 
care, fiind slab organizate, nu au 
avut rezultatele scontate.

Deficiențe s-au constatat și în 
mobilizarea oamenilor muncii in 
practicarea sporturilor aplicative. 
Unele rezultate bune au fost obți
nute numai la radioamatorism și 
ciclism. Municipiul Baia Mare are 
conctiții excelente de practicare a 
tirului, direcție în care nu s-a făcut 
aproape nimic.

Multe din activitățile de masă 
nu au un caracter profund educa
tiv. Sînt multe locuri istorice în 
județ care au fost „uitate" din tra
seele drumețiilor. Există de ase
menea, mari aglomerări de oameni 
în aer liber — la rîul Lăpuș, ex
cursiile la Apa Sărată, cărora le 
lipsește caracterul educativ. Nu se 
organizează cu aceste ocazii nici o 
demonstrație și nici un concurs 
sportiv.

Plenara a votat planul de mă
suri pentru perioada de iarnă. S-au 
luat hotărîri care să determine eli
minarea formalismului și a defi
ciențelor semnalate și să conducă 
în același timp sportul de masă 
spre cote saylt mai ridicate

3 din cartierul Bădălan, de exem
plu, situate iu apropierea bazei 
nautice, să furnizeze elemente pen
tru secțiile de canotaj, iar școlile 
nr. 15, 18, 19 și 20 — pentru ho
chei și patinaj. Pentru îndeplinirea 
acestor deziderate, orele de educa
ție fizică vor fi efectuate la baza 
nautică, și respectiv Ia patinoarul 
artificial. Avem in vedere, de ase
menea, specializarea altor țcoll, în 
funcție de condițiile materiale de 
care dispun și de specializarea pro
fesorilor".

Din planul de măsuri al Inspecto
ratului școlar județean am mal re
ținut : reorganizarea și activizarea 
profesorilor de educație fizică; e- 
limlnarea paralelismului diferitelor 
intilniri și acțiuni care au dus in 
trecut la o încărcare exagerată a 
programului competitional; organi
zarea, in vacanță, a unor cursuri 
de inițiere cu profesorii necalifi- 
cați; acoperirea posturilor vacante 
cu prima generație de absolvent! 
al Facultății de educație fizică din 
Galați; dotarea imediată a școli
lor cu echipament și material spor
tiv ; activizarea sportului de ma
să ; multiplicarea și difuzarea în 
școli a caietelor de lucrări practice 
a studenților de la Facultatea de 
educație fizică.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

O REALĂ
SPORTIVĂ!

minorul" ? Slaba activitate care 
dăinuie aici de mult timp, nu a dat 
naștere la un control șl, deci, la o 
îndreptare a lucrurilor. Cotizațiile 
nestrînse de cel puțin un an de 
zile, ca și păstrarea carnetelor de 
membri ai asociației în dulapul 
președintelui acesteia, V. Ghe
ghe, au dat naștere la un episod 
nedorit. în momentul cînd echipa 
de fotbal „Laminorul", participan
tă în campionatul județean, a obți
nut spre finalul turului cîteva re
zultate bune, după o comportare 
meritorie, și se întrevedea posibili
tatea promovării în divizia C, fac
tori din conducerea întreprinderii 
au luat măsura arbitrară de a se 
acoperi fondurile asociației prin re
țineri, în locul cotizațiilor. Credeau, 
probabil, că astfel vor ajuta fotba
lul, ca și popicărla aflată în con
strucție..,

Cei ce au făcut astfel de abuzuri 
au „uitat" un lucru esențial: nu
mai în momentul cînd va exista o 
activitate sportivă intensă în ca
drul asociației „Laminorul", la care 
să participe cît ma! mulți sala- 
riati, vor exista și mulți membri 
cotizanți.

George GROAPĂ și 
Mihal ICHIMAȘ 

corespondenți

BOWLINGUL CUCEREȘTE NOI ADEPȚI
(ac în aceste zile jucătorii de bo
wling de pe meleagurile dobro
gene. Inaugurat acum doi ani, ac
tualul campionat al județului Con
stanța a atins partea culminantă, 
cele zece echipe susținînd ultimele 
jocuri ale returului. în clasament 
conduce formația I.T.C. cu 42 p și 
nici o înfrîngere, urmată pe Por
tul cu 32 p, Constructorul 35 p, 
P.T.T.R. 33 p, Comerțul 33 p, Do- 
brogea 25 p, Palas 25 p, Hidro
tehnica 23 p, Murfatlar 23 p, Tomis- 
tex 8 p.

Cercetînd foîle de arbitraj, am 
constatat cu satisfacție că rezulta
tele tehnice cresc continuu, grație 
seriozității cu care se pregătesc cei 
mai mulți dintre sportivi. Astfel, 
în fiecare săptămînă se alcătuiește 
echipa etapei, în formația etapei 
a 13-a, de pildă, intrînd jucători 
care au depășit 1 000 de puncte, 
rezultat considerat ca valoros în

DESPRE SURPRIZE...

arena internațională. Este suficient 
să arătăm că la campionatele mon
diale desfășurate în luna august 
în orașul american Milwaukee, la 
startul cărora au fost prezenți 263 
de concurenți, s-au obținut pro
centaje de care au început să se a- 
propîe o serie dintre sportivii 
noștri. Actualul campion mondial 
Ed. Luther (S.U.A.) a totalizat la 
calificări 4 319 p în 20 de partide, 
fiind secundat de belgianul Edmund 
Klauws cu 4155p. Tot din atîtea 
partide, reprezentantul formației 
Palas din Constanța, ing. Robert 
Kruch a înregistrat 3 640 p, iar 
Vasile Cristian (Comerțul Constan
ța) a fost marcat cu 3 580 p, cifre 
care le-ar fi permis să ocupe po
ziții Ia mijlocul clasamentului pro
bei respective a C.M. din 1971. De 
reținut că laureatul „Cupei mondia
le" din 1970, vest-germanul Klaus 
Miiller a realizat la Milwaukee 
1 540 p din opt partide, iar recor
dul județului Constanța este de
ținut de Robert Kruch cu 1 559 p. 
Așadar, diferența de valoare dintre 
sportivii români și cei din țări cu 
tradiție în acest joc este de natură 
să-1 stimuleze pe jucătorii noștri 
în procesul de instruire și să-i bu-

Cele șase partide programate de 
cea de a 8-a etapă a campionatului 
masculin s-au desfășurat, între 
coordonatele pe care s-au înscris 
cele 12 competitoare de la începu
tul competiției. Totuși, echipele, în 
marea lor majoritate, continuă să 
aibă evoluții inegale de la o dumi
nică la alta, devenind — într-un 
interval foarte scurt — deseori de 
nerecunoscut, atît într-un sens cit 
și în celălalt. Această situație ge
nerează, cu o regularitate simpto
matică, surprize după surprize, care 
fac deliciul publicului și măresc in
teresul față de competiție.

Dacă aceste rezultate neașteptate 
(și în etapa de duminică au fost 
două) s-ar datora în primul rînd 
unor comportări deosebite, mareînd 
partide de un foarte bun nivel, am 
aplauda din toată inima: dar, și 
acest lucru devine din ce în ce mai 
supărător, asemenea succese prea 
puțin scontate sînt, de regulă, ob
ținute de echipele care de-a lungul 
unei partide greșesc mai puțin!... 
Cum a fost duminică atît cazul U- 
niversității Timișoara, cît și cel al 
Voinței București.

Mai mult chiar — ne referim de 
această dată la echipele fruntașe 
— asistăm deseori Ia evoluții ine
gale ale aceleiași formații de la 
o repriză la alta. Din relatările co
respondenților noștri Gin Arsenie

(Galați) și C. Albu (Tg. Mureș) re
iese clar că asemenea . mostre ne-au 
fost oferite atît de Steaua, în me- 

. ciul cu Politehnica Galați, cit ,și de 
Dinamo, în partida cu Mureșul, 
ambele principale competitoare la 
titlul de campioană. După un meci 
bun realizat duminica trecută, e- 
levii lui V. Popescu s-au văzut do
minați mai mult de, o repriză de 
studenții gălățeni (ale căror posi
bilități sînt cert inferioare), reu
șind să întoarcă rezultatul doar în 
momentul cînd Tarău și Oczelak 
și-au valorificat cu seriozitate a- 
vantajul taliei în lupta sub pa
nou. La Tg. Mureș, în schimb, di- 
namoviștii, încercind posibilitățile 
rezervelor, nu s-au putut desprin
de timp de 20 de minute de o ad
versară mult mai puțin experimen
tată. Numai cînd Dan Nlculescu a 
făcut apel la „5“-ul său de bază, 
campionii au putut evolua mai a- 
proape de valoarea cunoscută, fi
nind la respect echipa mureșană. 

în toate aceste cazuri, explica
țiile trebuie căutate în insuficien
țele procesului de pregătire, în lipsa 
seriozității cu care se cere abor
dată fiecare partidă a acestui cam
pionat, probleme ce pot fi puse 
în discuție la absolut toate cele 12 
participante la actuala ediție a 
competiției.

• In scriptele federației Inter
nationale figurează 8 400 000 de 
sportivi legitimați la bowling.
• In Europa conduce Suedia cu 

22 000 de legitimați. Urmează R.F. 
a Germaniei și Anglia cu cite 
10 ooo de sportivi legitimați.
• In total, bowlingul este prac

ticat de 60 000 000 de amatori și 
Jucătorț consacrați.

Talentatul jucător constănțean Robert Kruch și-a format în scurt timp 
un stil corect de lansare a bilei de bowling

cure nespus pe cei care muncesc 
pentru propășirea bowlingului.

Revenind la activitatea compe- 
(ițlonală internă, se cuvine să spu
nem cîteva cuvinte și despre cam
pionatul individual, care a angre
nat peste 200 de participanți. Ti
tlul absolut pe anul 1971 a fost 
cucerit de Nicolae Popescu (I.T.C.). 
Comisia județeană, avînd în frunte 
pe tov. Ion Olaru, președintele 
consiliului municipal sindical Con
stanța, organizează și alte con
cursuri pentru amatorii de bowling, 
urmînd ca activitatea competițio- 
r.ală să se încheie cu „Cupa 30 De
cembrie", rezervată sportivilor de 
toate categoriile. Amintind că la 
ora actuală’ există 24 de arbitri 
autorizați de F.R.P. și alții în curs 
de școlarizare, iar toate echipele 
beneficiază de asistența tehnică a 
unor cadre calificate, se poate a- 
firma, fără teama de a exagera, 
că s-a închegat o mișcare de bo
wling, în care buchetul performan
țelor crește necontenit.

Traian IOA.NITESCU
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ESTE REGULAMENTAR AVERTISMENTUL COLECTIV?
• ARBITRII RĂSPUND : NU ’. • AR FI POSIBILĂ O LEGALIZARE A ACESTEI MĂSURI DISCIPLINARE?

AȘTEPTÎND VIITORUL, SĂ SE RESPECTE... PREZENTUL!
După cele două restante de duminică și înaintea ultimului joc

al turului diviziei A

U.U. PUNCTEWA DECISIV, STEACUL fiOȘU Șl RAPID
MIZEAZA Pf 2 PUNCTE

Mult a fost, puțin a rămas. Un 
meci șl gata ! Așadar. încheiem acest 
sezon competițlonal, în 6til italian 
sau englez, aproape de Anul Nou. 
Dar altfel nu se putea. Ne-am an
gajat în multe competiții: campio
natul european, cupele europene in- 
tercluburl. preliminariile olimpice și... 
campionatul intern, roate la un loc 
au cerut timp ți, bineînțeles efor
turi. Dar cine se respectă și vrea, 
intr-adevăr, să intre în concer
nul fotbalului european trebuie să 
facă orice sacrificiu, mal ales că u- 
nele succese nu ne-au ocolit, din- 
du-ne imbold.

Acum, turul campionatului divi
ziei A »e apropie de sfîrșit. „Etapa 
restanțelor" e pe cale să-ți consume 
ultimul episod (miercuri, la Brașov, 
eu jocul Steagul roșu — Rapid).

Duminică, la Ploiești șl București, 
au avut Ioc două partide restantă de 
„mare calibru". In orașul prahovean. 
U.T.A„ această stimată șl iubită 
U.T.A.. simbolul echilibrului, al mo
destiei și abnegației, și-a mal adău
gat c victorie în frumosul palmares, • 
a mai pus o piatră la solida temelie 
pe care, se pare, își construiește tur
nul spre titlul de campioană. Oricum. 
U.T.A, realizează un dublu succes în 
acest sfîrșit de sezon : la frumoasa 
comportare din Cupa U.E.F.A, adau
gă titlu neoficial, dar atît de onorant, 
de campioană de toamnă. . într-un 
moment cînd Petrolul avea nevoie de 
cele două puncte ca de aer, U.T.A. 
cîștigă la Ploiești fără dubii șl în
cheie sezonul pe primul loc, cu 8 
puncte avans.

Duminică, Petrolul a pierdut din 
nou pe teren propriu. încă două 
puncte planificate nu s-au realizat. 
Cu acestea, și cu cele două 
din meciul cu Jiul, ploieștenil ar fi 
poposit la mijlocul clasamentului și 
ar fl avut o iarnă liniștită. Dar Pe
trolul a rămas cu 12 puncte, cu un 
golaveraj dificil (8—22) șl nu se 
poate mulțumi decît că a venit va
canța la timp.

La București. Rapid și-a susținut 
unul din jocurile pe care conta mult. 
Din nou a fost greu pentru giuleș
teni. Ca și în partida precedentă, cu 
,.U“ Cluj, bucureștenii au cîștigat la 
iimită, cu 1—0, printr-un gol înscris 
în min. 90. Rapidul ne-a confirmat 
din nou că încheie sezonul destul de 
greu, cu forțele sleite de bogatul pro
gram, dar și cu rîndurile rărite da
torită indisciplinei unora dintre ju
cători. Poate că iarna îi va fi... sfet
nic bun în această privință.

Dar, cum-necum, cu punctele luate 
în fața echipei din Tg. Mureș (o plă
cută surpriză a acestui tur de cam
pionat), Rapid le egalează pe Steaua 
și Dinamo. Deocamdată (pentru că 
giuleștenii mai au o restanță) cele 
trei bucureștene — mereu canditate 
la titlu — ocupă locurile 5—7. la 6 
puncte de locul I, pe care-1 vizau.

Dar clasamentul va fi „răscolit" 
(pentru ultima oară i*n acest an) 
miercuri, iar schimbările pot fi sub
stanțiale. Meciul de Ia Brașov (Stea
gul roșu-Rapid) are o serioasă rază 
de acțiune, de la locul 10 Ia 4. Dacă 
stegarii cîștigă (conform calculelor 
htrtiei), ei pot ajunge pe locul 5.

Dacă învinge, Rapid urcă plnă la lo
cul 4 și menține contactul cu frun
tașii — U.T.A. (22 de puncte), Sport 
Club (19 p), „U“ Cluj (18 p) și F.C. Ar
geș (18 p). Deocamdată nu se știe ce 
va fl. Am aflat doar că meciul de 
la Brașov este așteptat cu un deose
bit interes, că elevii lui Proca aflat! 
la Poiana se pregătesc intens.

Constantin ALEXE

P. S. Duminică, la Ploiești și Bucu
rești, au fost acordate două lovituri 
de la 11 metri. Doi înaintași cu pre
tenții—Neagu și Grozea —au ratat, 
adueîndu-ne aminte că o asemenea 
situație era să ne coste în
cu

meciul

Un cititor din Craiova, Miron 
Bratu, s-a adresat redacției noas
tre, ridicînd următoarea problemă: 
„La începutul celei de a doua re
prize a meciului Dinamo—Steaua, 
arbitrul Otto Anderco a recurs la 
o măsură cu totul neobișnuită. 
Scoțind cartonașul galben și flutu- 
rîndu-1 atît într-o direcție, cit și 
in cealaltă, el a dat un AVERTIS
MENT COLECTIV, pentru joc dur, 
ambelor echipe. Acest gest al ar
bitrului a avut urmări pozitive a- 
supra comportamentului celor două 
formații, jocul intrind in matca lui 
normală, 
începuse 
corrida, 
că toată 
servatorul federal 
lescu, antrenorul echipei naționale, 
a aprobat ideea pe care a avut-o 
Otto Andcrco. Dar, bucurîndu-se 
de efectul acestui avertisment co
lectiv, prea puțini au fost aceia 
care și-au pus întrebarea DACA 
EL ARE SAU NU ARE O BAZA 
REGULAMENTARA? M-ar intere
sa răspunsul la această întrebare".

Problema ridicată de cititorul 
nostru din Craiova ni s-a părut 
deosebit de interesantă. De aceea, 
am pus-o și noi mai departe, în 
lumea cavalerilor fluierului, pen
tru a putea încadra gestul lui An
derco, în litera și spiritul regula
mentului sau... in afara lor.

dc 
to-

CEEA CE SE CERE
PUBLICULUI...

îmbiăți atit de vremea neașteptat
’de frumoasă și de plăcută pen
tru acest decembrie, cît mai ales 
de perspectiva de a urmări evolu
ția liderului clasamentului în com
pania echipei locale, aproape 
10 000 de ploieșteni (dacă nu și mai 
mult) s-au instalat duminică în tri
bunele stadionului Petrolul. Acest 
aflux de public ne-a convins, tot
odată, că formația antrenată de Oană 

’ și Dridea nu a căzut chiar atît de 
mult — cum se părea după cifra 
spectatorilor la meciurile anterioare 
— în dizgrația iubitorilor de fotbal 
din localitate.

Trebuie să recunoaștem că, Ini
țial, acest) public ploieștean — con- 
firmînd conduita sa pozitivă din 
întreg sezonul de toamnă, care îl 
situează pe primul loc în clasa
mentul „Trofeului Petschovschi" — 
ne-a produs o bună impresie prin 
sportivitatea de care a dat dovadă. 
El s-a manifestat la fel de cald față de 
echipa din Arad, la Ieșirea în te
ren. ca șj față de propria-i echipă, 
a adăugat apoi entuziasmul său sin
cer festivității dinaintea începerii 
meciului.

Din păcate, în timpul desfășurării 
partidei, atitudinea sa nu a mal 
păstrat aceeași consecvență. Inefi
cacitatea arcului gazdelor, greșelile 
pe care le săvîrșeau în joc fotba
liștii ploieșteni, ca și unele erori de 
arbitraj ați condus la crearea unei 
stări de cresclndă nervozitate în 
rindurile spectatorilor, îndeosebi a 
celor de la tribuna a Il-a. Ea și-a 
găsit exprimarea într-o suită de flu
ierături șl huiduieli, de apostrofări 
și chiar insulte, care ne-au lăsat în 
fina] un gust amar șl ne-au deter
minat să scădem două puncte din

nota acordată publicului, deși o 
bună parte a acestuia nu are nici 
un fel de vină pentru cele întîm- 
plate.

Nu intenționăm să scuzăm nici 
calitatea mai slabă a arbitrajului, 
nici comportarea modestă a celor 
mai tnulți dintre jucătorii Petrolu
lui. înțelegem și nemulțumirea 
spectatorilor ploieșteni pentru inca
pacitatea echipei favorita de a e- 
vitao riouă înfrtngere pe tOfren pro-’ 
priu. Dar credem că manifestările 
zgomotoase nu reprezintă — totuși 
— soluția, potrivită Jn asemenea îm
prejurări. ■ v.....

Publicul din Ploiești știe Ia fel 
de bine ca și noi că echipa locală 
trece printr-un proces de întine
rire, care nu este de fel lin, im- 
plicînd deci anumite riscuri. Poate 
că acest proces este prea masiv, 
poate că el a devenit și fortuit prin 
manifestările necorespunzătoare ale 
unora din vechii titulari, poate că 
și antrenorii se înșeală în anumite 
cazuri asupra calităților unor jucă
tori. Oricum, conducerii clubului și 
secției de fotbal, ca și conducerii 
tehnice a echipei nu li se 
reproșa lipsa de competență, 
teres sau de pasiune.

Ceea ce Se poate 
terilor adevărați ai 
și ei să manifeste 
răbdarea necesară, 
nească în vreun fel 
țeze în rău procesul înnoitor care 
are loc, să acorde și în viitor cre
dit antrenorilor, cu convingerea că 
revirimentul nu va întîrzia prea 
mult să vină.

poate
de in-

supor-pretinde 
echipei este ca 

în continuare 
să nu stînje- 

sau să influen-

Constantin FIRANESCU

TURNEU DE MINI-FOTBAL LA GALAȚI
CJEFS Galați și Consiliul muni

cipal al pionierilor va organiza, 
timp de trei zile — 22, 23 și 24 
decembrie —, un turneu de mini- 
totbal la care și-au anunțat parti
ciparea 8 echipe de fotbal (două 
din București și cîte una din Plo
iești, Vaslui. Bacău, Piatra Neamț, 
Iași și Galați).

Întrecerile au loc în sala ICOR 
ți vor consta în meciuri de cîte

două reprize a 30 de minute. Pen
tru cîștigătorii acestui turneu — 
cit și 
fotbal, 
burile
se vor

ai concursului „Cine știe 
cîștigă", organizat de clu- 
Oțelul ș! Constructorul — 
acorda premii.

S. TELEMAC, coresp.

după ce în prima repriză 
să semene cu un fel de 
Am constatat, de altfel, 
lumea, in frunte cu ob- 

Angclo Nicu-

Trebuie să spunem, de la înce- 
pht, că toți cei întrebați au avut 
același punct de vedere i măsura 
lui Otto Anderco. de a da un a- 
vertisment colectiv ambelor echipe, 
NU ARE ACOPERIRE REGULA
MENTARA. Iată, în această pri
vință, exprimată cît se poate de 
net, părerea cunoscutului teoretician 
George N. Gherghe, fostul preșe
dinte al Colegiului central al ar
bitrilor i

„Măsura disciplinară luată 
arbitrul Otto Anderco este în
tală contradicție cu litera și spiri
tul regulamentului dc joc. Avertis
mentele și eliminările din joc se 
acordă de către arbitrul de centru 
în mod individual jucătorilor care 
se fac vinovați de greșeli specifice 
luării unor astfel de decizii. NICI 
UN TEXT DE REGULAMENT, 
NICI O RECOMANDARE A OR
GANISMELOR DE SPECIALITATE 
NU INDICA LUAREA DE MA
SURI DISCIPLINARE COLECTI
VE. Și e firesc să fie așa. Oare cu 
ce s-au făcut vinovați cei doi por
tari, Haidu și Andrei, comparativ 
cu ceilalți care mai fuseseră aver
tizați, pentru a fi și ei penalizați 
disciplinar? Și apoi este bine cu
noscut textul de regulament po
trivit căruia un Jucător, o dată a- 
vertizat, trebuie să fie eliminat 
dacă se face vinovat din nou de 
comportare nesportivă.

Cehoslovacia.

v t / W
'r> .

Temperarea jucătorilor care con
travin regulilor de joc trebuie fă
cută consecvent și hotărît, INDIVI
DUALIZAT, cu mijloace regula
mentare, în funcție de greșelile Să- 
vîrșite. Măsuri de genul avertis
mentului colectiv sînt în afara ca
drului legal al jocului. Ele nedrep
tățesc pe unii jucători, avantajin- 
du-i în același timp pe recidiviști. 
Aș spune că asemenea măsuri e- 
vidențiazS, de fapt, slăbiciunea ar
bitrului, fuga lui de răspundere, 
teama de a lua cele mai potrivite 
decizii împotriva Jucătorilor certați 
cu disciplina".

Venind din partea autorului unei 
lucrări In care sînt prezentate și 
comentate regulile jocului de fot
bal, aceste aprecieri clare și ca
tegorice ne duc la concluzia că 
Otto Anderco n-a procedat regu
lamentar, dînd un avertisment co
lectiv, pentru durități, echipelor 
Dinamo și Steaua. Pe aceeași po
ziție, ca și George N. Gherghe, 
se situează după cum arătam de la 
început, și alți arbitri i Andrei Ră- 
duiescu, președintele Colegiului 
central al arbitrilor. Cornel Nițes- 
cu, C. Petrca, C. Manușaride, Va- 
sile Dumitrescu și, probabil, și cei
lalți, dacă sondajul nostru ar fi 
mers mai departe.

Să considerăm, atunci, măsura 
lui Otto Anderco ca o încălcare a 
regulamentului ? Dacă ne referim 
strict la litera lui, nu mai încape 
nici o îndoială că Anderco a pro
cedat in afara regulamentului de 
Joc. Și nici un arbitru nu are acest 
drept. Dar, toată lumea este gata 
să recunoască. In același timp, că 
măsura lui nu a contrazis spiritul 
regulamentului, din moment ce a 
venit în ajutorul jocului, a corec-

tel Iui desfășurări ulterioare. De 
altfel, unii dintre arbitrii cu care 
am stat de vorbă, deși nu-i găsesc 
acoperire regulamentară gestului 
lui Otto Anderco, par totuși dis
puși să-l asimileze cu acela la care 
trebuie să recurgă, uneori, arbitrii, 
și anume de a chema la cabine, 
tn pauză, pe căpitanii celor două 
echipe șl a le pune în vedere (tot 
un fel de avertisment colectiv, dar 
fără caracterul oficial determinat 
de arătarea, în public, a cartonașu
lui galben) să respecte regulile de 
joc, toți expunîndu-se celor mai 
drastice sancțiuni.

Noi mergem și mai departe, spu- 
nînd că măsura pe care a luat-o 
Otto Anderco, Tn meciul Dinamo— 
Steaua, în afara cadrului legal al 
jocului, ar putea deveni într-o zi 
o decizie disciplinară încadrată 
Intr-o precizare F.I.F.A. De ce n-am 
întrevedea o asemenea posibilitate, 
din moment ce avertismentul co
lectiv există, totuși, de pe acum, în 
alt caz, este adevărat, al obstruc
țiilor, al nerespectării distanței de 
9 metri Ia executarea loviturilor 
libere, abatere mai puțin gravă 
decît jocul dur ?

Dar, pînă atunci, arbitrii gă
sesc suficiente mijloace de a pune 
stavilă brutalităților, actelor ne
sportive, țlnînd seama de preve
derile actuale ale regulamentului 
și nerecurgînd, deci, la avertis
mente colective, ci, așa cum arăta 
George N. Gherghe : „temperarea 
jucătorilor care contravin regulilor 
de joc trebuind să fie făcută ÎN 
MOD CONSECVENT ȘI IIOTARÎT, 
individualizat, cu mijloace regula
mentare, în funcție de gravitatea 
greșelilor săvîrșitc".

Jack BERARIU

O MASURA-ECOU
Șl SEMNIFICAȚIILE El

Moment dramatic pe stadionul Republicii, in meciul Rapid—A. S..Armata. NEAGU execută slab lovitura de 
la 11 m dictată în minutul 65 ți portarul murefan NAGEE respinge balonul

• . • Foto-, THEO MACARSCHI
• A

4>

SUCCESE, SATISFACȚII, DAR ȘI OBLIGAȚII
(Urmare din pag. I)

cesul de pregătire, nivelul de joc 
și disciplina), relevînd șl cîteva in
advertențe prezente în acest eșalon. 
E vorba de acele secții care n-au 
inclus în cadrul lor pe antrenorii 
echipelor respective, șl, în primul 
rînd, e vorba de dilema care per
sistă la echipele C.S.M. Reșița, Mi
nerul Bala Marc șl C.F.R, Timișoa
ra (toate din seria a Il-a !) unde 
în scripte este trecut cu normă în
treagă un antrenor, iar de echipă 
răspunde, de fapt, Un alt antrenor. 
Am reținut concluzia acestui refe
rat : „Divizia B 
de făcut pentru 
eșalonul secund 
tru“. Să sperăm 
vor fi amînați sine die.

Despre activitatea campionatului 
de tineret-rezerve a vorbit antre
norul federal Gheorghe Ola. Refe
rentul a anunțat de la început că 
federația — intenționînd să întoc
mească un material amplu, profund 
— a cerut fiecărei echipe de tine
ret-rezerve o informare completă 
despre activitatea din acest sezon. 
Dar anumite cluburi nu au trimis 
astfel de informări (cazul Politeh
nicii Iași și Jiului), iar altele au 
expediat problema, oferind infor
mări superficiale, incomplete (F.C. 
Argeș. C.F.R. Cluj, Petrolul, Stea
ua, „U" Cluj, Universitatea Craio
va). Cu tot acest „handicap" re
feratul a reUșit să prezinte esența, 
indirfnd totodată și punctele vi
tale unde trebuie acționat cu ho-

mai are încă, pași 
a fi cu adevărat 
al fotbalului nos- 
că acești pași nu

tărire și rapiditate pentru un viitor 
fericit al campionatului cadeților. 
Pentru că, exceptind echipele Di
namo, Petrolul, Steaua și ,.U“ Cluj, 
campionatul de tineret-rezerve a 
demonstrat, prin evoluția sa, lipsa 
de interes a secțiilor de fotbal pen
tru această competiție și crasa in- 
tîmplare ce guvernează încă pro
cesul de selecție îh alcătuirea a- 
cestor echipe, menite să fie re
zervorul de talente al fotbalului 
nostru- de performanță. Au fost re
levate multe și vechi carențe care 
ar fi și timpul și cazul să fie în
lăturate. Cei prezenți la consfătuire 
au cuvîntul !...

Această amplă trecere în revistă 
a turului campionatului a fost com
pletată de referatul „Noutățile me
todice privind forma sportivă" pre
zentat de Cornel Florescu. și de 
discuțiile purtate în spirit critic, 
discuții care 
tatea măririi 
și tratarea cu 
te a muncii 
importantă în 
cetățean.

au remarcat necesi- 
volumului de muncă 
inaltă responsabilita- 
educative — latură 
formarea sportivului

•ir
după-amiază a avutȘedința de 

drept punct central „Prezentarea ca
lendarului intern și internațional pe 
anul 1972 ; planul de pregătire a lotu
lui A și olimpic pentru campionatul 
european, pentru jocul cu Danemarca 
și primele meciuri din preliminariile 
campionatului mondial ; indicații tch- 
nico-lactice pentru noul sezon 1972“. 
Antrenorul emerit Angelo Niculeseu, 
care a expus acest vast program, a 
precizat, de la bun început, că 1972 
VA FI CEL MAI ÎNCĂRCAT AN TN 
ISTORIA FOTBALULUI ROMANESC

PLOIEȘTENII PE PRIMUL LOC 
LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII

Competiția sportivității destinată 
spectatorilor meciurilor de fotbal 
de divizia A, a stîrnit și în acest 
an un interes deosebit. La jumă
tatea drumului, întrecerea dotată 
cu „TROFEUL PETSCHOVSCHI" 
(cupă transmisibilă oferită de zia
rul „Sportul") are în frunte pe... 
suporterii Petrolului, deși aceștia 

acest sezon prea 
lor. Iată 
mai va-

j nu au avut, in
multe satisfacții cu echipa 
de ce, ni se pare cu atît 
loroasă performanța

3-
3-

1. PLOIEȘTI 8.75
2. Craiova 8.57

-4. Brașov 8,42
-4. Tg. Mureș 8.42

5. Iași 8.37
6. București 8,30
7. Pitești 8,28
8. Arad 8,14
9. Cluj 8,13

10. Constanța 8,00
11. Bacău 7.62
12. Oradea 7,50
13. Petroșani 7,28

„Trofeul Petschovschi

Antrenorul federal C'OȘNEb QRfyGUȘLN expune referatul consacrat^activitătii^echiDelo^dwi?ionare_R_

și tocmai de aceea el trebui® tratat cu 
atenție sporită In planificarea pro
gramelor de pregătire, ou seriozitate 
și exigentă în antrenamente, jocuri 
ți viața extrasportivă. Marile obiec
tive ale anului 1972, care Înseamnă 
trecerea echipei naționale de sfertu
rile de finală, calificarea Ia turneul 
olimpic de la Miinchen șf ciștigarea 
primelor două jocuri din prelimina
riile C.M. cu Finlanda la Helsinki și 
Albania ia București, acordă acum 
prioritate pregătirii laturilor, ceea ce 
nu oprește. însă, echipele de club să 
plece în turnee (dar turnee cu ade
vărat utile). Avîndu-se în vedere 
acest program intern și internațional, 
s-a recomandat o responsabilitate 
superioară în abordarea noului se
zon, _ indiclndu-se, printre altele, re
vizuirea loturilor Si completarea pos
turilor deficitare, o pregătire temei
nică în stațiuni liniștite, sporirea 
capacității de efort, stabilirea titu
larilor In echipe pină la începerea 
campionatului etc. După discuțiile 
la acest punct, consfătuirea de lucru 
a fost încheiată, seara, de vice
președintele Federației române de 
fotbal. Ion Balaș, care a tras con
cluziile necesare și a indicat sarci
nile precise pentru dezvoltarea in 
continuare a fotbalului românesc. 
Apreciind că anul compelițlonal 1971 
a reprezentat un examen extrem de 
scv«r, care a fost trecut cu bine, 
vicepreședintele federației a subli
niat că 1972 pune in fața tuturor 
factorilor ce se ocupă de fotbalul 
românesc responsabilități sporite. 
Aceste responsabilități decurg din 
carențele 
campionat . ___ IV.__ _________  _
presingului în apărare ; nesusținerea 
omului cu mingea și nedemarcarea 
în atac, arsenalul încă sărac al fina
lizărilor etc-), dar, mal ales, din 
premisele importante care se numesc 
saltul calitativ înregistrat în 1971 pe 
plan intern și international și noile 
obiective superioare ale anului 1972. 
Și. a fost o concluzie unanimă ACEST 
AN. 1972. POATE DEVENI ANUL 
CONSACRĂRII DEFINITIVE A FOT
BALULUI ROMANESC. împlinirea 
acestui deziderat depinde dc serio
zitatea, de eforturile șt perseverenta 
tuturor celor care slujesc și iubesc 
fotbalul nostru.

Supărațl de eșecul de miercurea 
trecută al Rapidului — în fața lui 
Tottenham •— spectatorii care au 
urmărit această partidă au fost și 
mai supărați de maniera lipsită 
de fair-play a unora dintre jucă
torii giuleșteni, care au dovedit 
că nu știu să piardă demn, nu știu 
să accepte sportiv o înfringere. " 
Iată pentru ce reacția-ecou a co
misiei de disciplină, care la numai 
două zile de la disputarea meciu
lui a pronunțat suspendarea a doi 
dintre rapidiștii cu atitudine repro
babilă pe teren •— Răducanu (a 
șutat în arbitru !) și Pop (eliminat 
din joc pentru lovirea adversaru
lui) — a fost considerată de opinia, , 
publică sportivă un act de justețe.

Este^ adevărat, s-au mai găsit 
unii, cu judecată deformată, care 
au gîndit cam așa i „...i-au bătut 
englezii, i-au eliminat din Cupa 
U.E.F.A., au plecat, s-au întors a- 
casă la ei, ce rost mai are acum 
să-i pedepsești pe rapidiștii vino- 
vați clnd, oricum, adversarii lor 
nu mai au nimic de cîștigat pa a- 
cest plan, ei puțind să nici nu afle 
de aceste măsuri..."

Unor asemenea „avocați" de ca
uze strîmbe este cazul să li se spună 
clar că sancțiunile comisiei de dis
ciplină n-au fost dictate dc dragul 
englezilor, ci In numele ideii de 
sportivitate, de fair-play. Opiniei 
publice fotbalistice de ia noi i-a 
fost oferit un act de dreptate spor
tivă, în care apărată 
Idee» de sportivitate 
publicul, ale cărui 
fost lezate miercurea 
de sportivitate pe care trebuie s-o 
respecte toți fotbaliștii.

Și aici este cazul să deschidem 
o paranteză. Mai vechi practici 
(accidentale) au creat falsa impre
sie, mai ales fotbaliștilor cu nume, 
că „rangul" lor îi ridică deasupra 
jucătorilor-muritori de rînd atît 
în ceea ce privește o așa-zisă li
bertate de a comite mai multe ire
gularități, de a se comporta ne-

a fost IDEEA. 
pe care o arc 

principii au 
trecută, ideea

sportiv, cît șl în ceea ce privește 
sancționarea lor, mal „dulce", ope- 
rînd un favorizant criteriu „in 
personam".

Ultimul sezon fotbalistic a avut 
darul să lămurească definitiv pe 
toată lumea — inclusiv pe jucători
— că federația română de spe
cialitate a ajuns la acel grad de 
înțeleaptă autoritate cînd respinge 
orice compromis, apărînd ideea de 
sportivitate.

Jucători de certă valoare, foarte 
necesari echipelor lor de club, 
ca șl celor reprezentative, au su
ferit pedepsele reclamate de diferi
tele lor fapte nesportive. Deși s-au 
pierdut locuri în clasament, punc
te, deși s-au marcat măi puține 
goluri (vezi cazurile Dumitrache, 
Tătarii, Dinu)' măsurile au rămas
— spre cinstea celor care le-au 
luat — ferme.

S-au marcat mal puține goluri, 
dar opinia publică fotbalistică, ma
sa de jucători (inclusiv — sperăm
— cei direct în cauză) au avut de 
cîștjgat pe planul formării unei a- 
clevârâte conștiințe sportive.

Nu este totul să dai bine in min
ge și, In nici un caz, această cali
tate, sau sumă de calități, nu te 
absolvă de obligațiile de factură 
morală care Incumbă sportivului. 
Iar fotbaliștii noștri fruntași n-au 
în nici un caz în această privință 
vreun drept Ia favoruri. Ba. dacă 
este cazul să vorbim de vreun... 
regim preferențial, atunci putem 
spune că celor mai buni fotbaliști 
(care sînt și cei mai iubiți) — ca 
Dumitrache, Dobrin, Dumitru, Ră
ducanu, Dinu etc. — le pretindem 
și pe planul comportării generale 
mai mult decît altora.

Oricît de simpatic și de drag 
ne-ar fi Răducanu, nu-i pot fi ac
ceptate niciodată (nici lui și nici al
tora) ieșiri care nici lui, nici fot
balului nostru nu-i fac cinste.

generale manifestate In 
(neaplicarea sistematică a

Mîine, la Brașov
STEAGUL ROȘU — RAPID

Ultimul meci oficial al anului 
se va disputa mîine, la Brașov, în
tre echipele Steagul roșu și Rapid.

Jocul va fi condus de arbitrul 
V. LIGA, ajutat la linie de Gr. Bir- 
san și T. Trofin (toți din Galați).

ZILNIC CiȘTIGURI
Da seriile speciale, Loz în plic 

continuă atribuirea marilor cîștiguri 
în autoturisme.

Zilnic, alți și alți participanți din 
toate colțurile țării se prezintă spre 
a intra în posesia acestor atractive 
și valoroase premii.

Dintre ultimii cîștigători cităm pe: 
Călin Gheorghe din Iași — DACIA 
1100 ; Coajă Ion din corn, Bodenți 
jud. Suceava - DACIA 1100 ; Țăran 
Dorian din Timișoara — DACIA 
1100 ; Nițulescu Ecaterina din Foc
șani — SKODA S.100; Hasmșan 
Vasile din comuna Brezoi jud. Vîl- 
cea SK.QCA^SJftOjuSomănescu

Marius POPESCU

Răducanu pe banca rezervelor la partida de duminică

DE AUTOTURISME LA LOZ ÎN PLIC
Constantin din Timișoara — SKO
DA S.100 ș.a.

Vă reăhnintim că, Ia seriile spe
ciale Loz în pliC (6 lei), se pot cîș- 
tiga autoturisme DACIA 1100, SKO
DA S.100 și bani. La seriile obiș-

nuite puteți obține cîștiguri în bani 
de 20.000 lei. 10.000 lei, 5.000 lei, 
2.000 lei, 1.000 lei ș.a.

Oriunde vă aflați, jucați la Loz 
în plic.

PRONOEXPRES
ClȘTIGURILE TRAGERII NR

Extragerea I: Cat. 2 : 1 variantă 
25% a 30.055 lei și 4 variante 10°/o 
a 12.022 lei ; Cat. 3 ; 15,85 variante 
a 4.930 lei ; Cat. 4 ; 38,30 a 2.040 lei ; 
Cat. 5 : 149,60 a 522 lei; Cat. 6 : 
4.628,30 a 40 lei.

Report categ. 1 : 668.019 lei.

50 DIN 15 DECEMBRIE 1971 ;
Extragerea a Il-a : Cat. B ; 12,55 

variante a 6.615 lei ; Cat. C : 47,35 
a 1.753 lei ; Cat. D : 2.264,20 a 60 lei; 
Cat. E ; 139,30 a 200 lei ; Cat. F :

Report Categ. A : 260.678 lei.
. Rubrica redactată de LOTO-PRO^OSPORT, ,



CAMPIONATUL EUROPEAN DE ȘAH PE ECHIPE

ROMANIA-BULGARIA 2-1 (5), DUPĂ PRIMA ZI
Jucătorii noștri au dominat runda

BOXERI ROMÂNI
PESTE HOTARE

Iătă, deci, că „patrulaterul" țahist 
de la București, chemat sa desemneze 
echipa calificată din zona a 5-a pen
tru finala Campionatului european, 
s-a transformat, pînă la urmă, ln- 
tr-un meci bilateral România —■ Bul
garia. Formația Suediei s-a declarat 
forfait încă din timpul cînd se pur
ta corespondenta pentru stabilirea 
amănuntelor organizatorice. Șahiștii 
austrieci au absentat fără vreun anunț 
prealabil...

O mtilnire de șah România — Bul
garia și, mai ales, la dublul mese
lor cit prevede turneul, olimpic (și 
cu două mai mult ca la Balcaniadă) 
este, totdeauna, interesantă, desfășu- 
rîndu-se sub semnul tradiției, al 
ambițiilor si al unor rivalități vechi, 
care au Început într-o vreme cînd 
echipierii de astăzi (multi posesori 
ai unor titluri de noblețe șahistă), 
făceau parte din selecționatele de 
juniori ale celor două tari.

O primă surpriză am avut-o în 
momentul cînd jucătorii au luat Ioc 
U mese Marele maestru internatio
nal Florin Gheorghiu figura la tabla

n doua, Viotor Clocâltea fiind lide
rul. echipei. Soluția aceasta a fost- 
determinată, după cum am aflat, 
de rațiuni tactice. Antrenorii Troia- 
nescu șl Tucă au vrut ca Victor Cio-

1. M. Boboțov — V. Ciocâltea 
Vx—‘.j

2. Fl. Gheorghiu — G. Tringov 1—0
3. I. Radulov — Th. Ghițescu inir.
4. Em. Ungureanu — L. Popov 

intr.
5. P. Peev — C. Partos ’/j—'/j
6. Gh. Mititelu — N. Mlnev Intr,
7. L. Spasov — D. Ghizdavu intr.
Ș. S. Neamtu — N, Radev intr.

câltea să nu joace cu Tringov,. în 
tata căruia are tin veritabil complex, 
obțintnd, cu regularitate, in ultima 
vreme, rezultate negative- Spre cins
tea lui. Florin Gheorghiu n-a tinut 
la orgoliu, tnțelegînd să se subordo
neze intereselor colectivului. Marele 
nostru maestru a glumit, chiar, în

sțilul lui Flohr, spunînd : „Daeă joo 
bine și sînt într-o zi de inspirație, 
puteți să-mi dați orice adversar 1.»

Se pare că antrenorii s-au gîndit 
bine. Campionul nostru, cu negrele, 
a obținut o remiză ușoară tn fata 
marelui maestru Milko Boboțov. uti- 
lizînd aceeași variantă din Indiana 
regelui (atacul Saemisch) cu care 
Bobby Fischer s-a apărat împotriva 
lui Florin Gheorghiu lă Olimpiada de 
la Siegen.

Gheorghiu, cu albele, l-a parafra
zat pe Petrosian într-un gambit al 
damei jucat de acesta în meciul cu 
Fischer, o partidă In care Tigran 
a fost pe punctul de a-1 învinge pe 
Bobby. Tringov a intrat într-o pozi
ția pasivă, cedînd centrul, controlul 
cimpurilor albe și aflîndu-se, pe 
deasupra. într-o grea criză de timp. 
Marele maestru bulgar a pierdut o 
calitate. într-un final fără speranță, 
Tringov a depășit timpul de gîndire.

Ungureanu n-a văzut un clștig 
într-o mutare la Popov și acum va 
trebui să muncească din greu pentru 
a-și fructifica poziția. Mititelu si 
Neamtu. au avantaj decisiv la între
rupere, Ghitescu un pion mai puțin, 
dar cu contrașanse. Ghizdavu 
mai slab la Spasov-

Scorul este, așadar, 2—1 (5) In 
voarea formației române. Astăzi,
la ora 16. se joacă partidele între
rupte.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ

iNTR-0 EDIȚIE EXTREM DE ECHILIBRATĂ
ECHIPA ROMÂNIEI A RATAT UN LOC MAI BUN

primele concluzii
. .. &

și declarații după încheierea competiției

stă

fa
de

Valeriu CHfOSE

Incidente pe stadionul
Maracana

Fără să resimtă oboseala greului turneu de la Moscova, Florin Gheor
ghiu (dreapta) a jucat cu toată energia împotriva lui Gheorghi Tringov, 
înscriind primul punct pentru echipa română. Foto : Til. MACARSCHl

TURNEU DE HANDBAL

RIO DE JANEIRO, 20 (Agerpres) 
tn turneul final al campionatului 
fotbal al Braziliei echipa Atletico 
Belo Horizonte a învins cu 1—0 (0—0) 
formația Botafogo. Unicul gol al parti
dei a fost înscris in minutul 62 de Da
rio. Meciul s-a disputat pe stadionul 
Maracana, in fata a 50 000 de spectatori.

Ultimul sfert de oră al partidei a fost 
marcat de incidente intre jucătorii celor 
două echipe, fapt care l-a determinat 
pe arbitrul Armando Marques să eli
mine 2 jucători al echipei Botafogo, pe 
Carios Alberto și Jairzinho. In acest 
moment critic pentru echipa din Rio, 
antrenorul, fostul internațional Nilton 
Santos, a intrat pe teren și l-a brutali
zat pe arbitru. Jocul a fost întrerupt 
timp de cîteva minute.

Comisia de fotbal a Confederației bra
ziliene a sporturilor, va ancheta împre
jurările în care s-au produs incidentele, 
urmind să ia măsuri disciplinare.

de 
din

ZEIST, 20 (prin telefon de Io 
trimisul nostru special).

încheiată cu victoria, pe deplin 
meritată, și in măre măsură scon
tată, a reprezentativei R. D, Ger
mane, această a IV-a ediție a Cam
pionatului mondial feminin de 
handbal a constituit, prin întreaga 
sa desfășurare, o interesantă și 
inedită experiență competițională 
pentru toate echipele participante. 
Și aceasta deoarece handbalul fe
minin a reintrat în circuitul mari
lor întreceri internaționale după 
o absență de mai bine de 6 ani, 
ceea ce — fără îndoială — a re
prezentat un element nou, cu im
plicații serioase de ordin psihologic, 
cu inovații pe tărim tactic, cu sur
prize în direcția creșterii valorice 
a unor 
Chiar .dacă în 
timp s-au 
nee 
caracterul 
ultimele 12- 
rificare, aceste competiții n-au. pu
tut nici să ajute la acomodarea cu 
apriga dispută terminată, duminică 
în eleganta Rijhnehal din Arnheim 
și nici să creeze o imagine corectă 
asupra raportului de forțe existent 
în handbalul feminin mondial.

în acest sens, prima concluzie 
care s-a impus tuturor celor pre- 
zenți la C.M. a fost că in acest sport 
s-a realizat o spectaculoasă creștere 
valorică, fapt care a determinat a-

selecționate
acest 

organizat 
internaționale.

lor
-14 luni chiar de. ve-

DE LA BRATISLAVA
PRAGA, 20 (Agerpres). Turneul 

internațional de handbal pentru 
juniori, desfășurat la Bratislava, 
a fost cîștigat de echipa Ruda 
Hvezda Bratislava cu 8 p. Au ur
mat i 2. S.C. Leipzig — 7 p. 3. 
Lokomotiv Sofia — 7 p. 4. Școala

sportivă București — 4 p. 5. Tatran
Presov — 4 p. 6. Union Tulin — Op.

Tinerii handbaliști bucureșteni 
au învins cu 8—7 echipa Tatran 
Presov și cu 14—7 pe Union Tulin. 
Ei au pierdut la limită 5—6 me
ciul cu Ruda Hvezda.

TELEX»TELEX
Turneul International masculin de hand

bal desfășurat ia Schwerin, s-a Încheiat 
eu 'victoria echipei Iugoslaviei. In ultima 
zi a competiției, selecționata iugoslavă 
a învins cu scorul de 16—U (11—3) pri
mă reprezentativă a R.D. Germane. Alte 
rezultate : Cehoslovacia — R. D. Ger
mană <E) 11—10 (6—5); Ungaria — Da
nemarca 18—17 (8—10). Clasament final; 
1. Iugoslavia 8 puncte (86—66); 2. R. D, 
Germană (Ay 8 puncte (74—64); 3. Un
garia 6 puncte; 4. R.D. Germană (B) 4 
puncte; 5. Cehoslovacia 4 puncte; 6.. Da- 
neariarca o puncte.

4 puncte; 6, Da-

Ccncursu! Internațional 
scHnrile, desfășurat pe 
țiunii Strbske — Pleso 
a fost cîștigat de sportivul cehoslovac 
Lidlak cu 225,1 puncte, urmat de Genkl 
și szkoda. Cele mal lungi sărituri ale 
învingătorului au măsurat 101.3 m și 
100 m.
■
Sezonul 
gieni a 
fășurat_ __________  _____ .
venit lui Ingolf Mork, clasat pe primul 
loc . în clasamentul F.I.S. al sezonului 
1970—îl EI a realizat sărituri de 76 șl 
79 m. Pe locurile următoare au terminat 
Jo-Tnge Bjdrneby cu 72 și 76,5 m ți 
fostul campion mondial Bjorn Wtrkola 
cu 73 șl 75 m. Wlrkola a fost handicapat 
ric faptul că In timpul verii nu a făcut 
o pregătire specifică d a Jucat fotbal 
In formația Rosenborg din Trondheim, 
cu care a cîștigat Ș| campionatul și Cupa 
Norvegiei.

de sărituri cu 
trambulina sta- 
(munții Tatra),

de sărituri al schiorilor uorve- 
fost deschis cu un concurs des- 
la Marlkollen. Primul Ioc a re-

( rosul international de la Granollers 
(Spania) a revenit atletului englez Mike 
Tagg. cronometrat pe distanța de 10 000 
m cu timpul 28:56.8. El a fost urmat de 
compatriotul său Tuck — 29:00.6 și bel
gianul Giselink - 29:23,2.

tn ultimele două partide tntrerupte, ale 
turneului internațional de șah
nalul Alehin", campionul mondial Boris 
Spasski l-a învins pe Olaisson, iar Vlk-

(Urmare din pag. 1)

ple. tn asa fel ca valoarea lor să le 
dea dreptul la ora J.O. să se numere 
printre cei caro aspiră cu șanse 
intiietate.

în atletism, sport ' exclusiv al 
frelor. obiectivele de performantă 
totdeauna o pondere deosebită 
tocmai de aceea, pot fi apreciate 
mai multă ușurință. Am răsfoit re
cent planurile de pregătire ale atle- 
tilor pentru anul 1972, planuri care 
cuprind firește, obiectivele propuse 
a fi realizate la Jocurile Olimpice. 
Nu vom discuta despre ceea ce și-a 
propus fiecare colectiv „atlet-antre- 
nor” ca pregătire de acum și pină 
la . Miinchen. nici despre numărul de 
concursuri (mult mai numeroase de
ci t în 1970 sau în 1969), nici despre 
mijloacele și metodele care vor fi 
utilizate în cadrul acestei pregătiri. 
Pentru astăzi ne-am propus să ne 
oprim doar asupra obiectivelor de 
performantă. Sînt. în general, după 
cum veți vedea, cîteva cifre cu o va
loare extrem de' ridicată, pe care 
însă atletii noștri sînt absolut hotă- 
rîti să le dacă la îndeplinire. Nu le 
va fi citași de puțin ușor, dar, așa 
cum gîndește fiecare dintre ei, nu le 
va fi nici imposibil !

Deci să dăm cuvîntul... speranțe
lor !

Carol Corbu 17.30 m la triplu, Cor
nelia Popescu 1,90 m la înălțime. 
Argentina Menis 62,00 m la disc, Lia 
Manoliu 61,00 m la disc. Olimpia Ca
taramă 60,00 m la disc, Carmen Io; 
nescu 63,00 m la disc, Ileana Silai 
1 :59,6 pe 800 m, Rafira Fița 2:03,0 pe 
800 m, Valeria Bufanu 12,8 pe 100 mg, 
Mariana Goth 11,3 pe 100 m, Viorica 
Viscopoleanu 6,60 m la lungime, 
Gheorghe Cefan 8:27,0 pe 3000 m ob
stacole, Vasile Bogdan 8100 p la de
catlon, Csaba Dosa 2.24 m la înălțime. 
Ana Sălăgean și Valentina Cioltan 
17,50 m ta greutate. Mihaela Peneș și 
Marion Becker 60,00 m Ia suliță.

Cu unele excepții, obiectivele olim
pice ale atleților noștri întrec copios

la
ci- 
au 
și. 
cu

naționale. 
interval de 
mari 

totuși 
amical, sau

tur- 
prin 

în

O RAMPA DE LANSARE

tor Korpinoi a cîștigat la David Bron
stein. Clasamentul final : 1—2. Anatoli 
Karpov și Leonid Stein (ambii U.R.S.S.) 
— 11 puncte; 3 V. Smlslov (U.R.S.S.) — 
lO’.'j puncte; 4—5. T. Petrosian șl v. Tuk- 
makov (U.R.S.S.) — 10 puncte ; 6—7. B, 
Spasski 51 M. Tai (U.R.S.S.) — SV3
puncte: 8—10. R. Byrne (S.U.A.), D. 
Bronstein (U.R.S.S.), V. Hort (Ceho
slovacia) — 9 puncte; 11. v. Korcinoi 
(U.R.S.S.) — 8'/2 puncte; 12—14. Fl. 
Gheorghiu (România), F. Olafsson (Is
landa), V. savon (U.R.S.S.) — 7Vî puncte: 
15—16, I. Balasov (U.R.S.S.). W. Uhlmann 
(R.P.G.) 6% puncte; 17. B. Parma (Iugo
slavia) — 6 puncte; 18, L. Lengyel (Un
garia) — i'/i puncte.

Cea de-a 3-a ediție a Cupei de fotbal a 
țârilor maghrebiene a revenit In acest 
an echipe! algeriene Mouloudjia care a 
întrecut în finală cu scorul de 1—0 for
mația orașului Tunis.
■
Echipa cehoslovacă de hochei pe gheață 
H. C. Litvinov aflată In turneu In Belgia, 
a învins selecționata orașului Bruxelles 
cu scorul de 8—7 (3—4, 3—2, 2—1). '
H
Prima reprezentativă de hochei pe 
gheață a Suediei a întiintt la Vasteras 
selecționata secundă a U.R.S.S. pe care 
a tntrecut-o cu scorul de 5—3 (1—2, 2—1. 
2—0). Echipa de Juniori a U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 5—2 formația similară 
a Suediei.

Selecționata de fotbal a Cehoslovaciei 
șl-a continuat turneul în America de 
Sud jucind la Caracas cu formația De- 
portlvo. Partida s-a Încheiat cu scorul 
de 4—2 (2—1) în favoarea fotbaliștilor
cehoslovaci. Golurile oaspeților au fost 
marcate de Nehoda (3). și Capkovld,
■
Proba de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de Ia 
Southport, a fost ciștfgată de australia
nul Mal Anderson (36 ani), care a dis
pus In finală cu 2—6, 6—0, 6—3, 6—2 de 
compatriotul sau G. Masters. La feminin 
Evonne Goolagong a invins-o In finală 
cu 6—1, 6—1 pe americana Schallau.

rezultatele lor cele mai bune de pînă 
acum si la multe probe stnt net su
perioare actualelor recorduri republi
cane. Desigur că „saltul" cel mai 
mare este cel propus a fi atins de 
tînăra Carmen lonescu (anul acesta
57.10 m. la aruncarea discului). Atunci 
cînd antrenorul federal Gheorghe 
Zimbreșteanu i-a atras atenția atletei 
asupra „tăriei" obiectivului fixat, Car
men lonescu n-a cedat nici măcar 
un... centimetru, spunînd că-și cu
noaște, de Pe aetun, posibilitățile, că 
știe perfect la ce muncă se va su
pune pentru a putea îndeplini o ase
menea performantă și că este abso
lut decisă să nu precupețească nici 
un sacrificiu, nici un efort, oricît de 
mare, pentru a o realiza ! La o ase
menea poziție, noi ce-am 
de adăugat 
succes 1

în orice 
cele 38 de . . . _
la oare tara noastră va putea înscrie 
în baza standardurilor oficiale de par
ticipare. numărul maxim de trei con
curente, admis prin regulament, este 
aruncarea discului femei ! Ba 
mult, iată că la această probă... pa
tru atlete își dispută, de pe acum, 
dreptul de a evolua la J.O. Ceea ce, 
orice am spune, nu va fi decît In 
foldsul lor și al atletismului nostru.

în afara atleților din actualul lot 
olimpic, mai sînt încă numeroși tine.ri 
care vizează si ei participarea la J.O. 
Este vorba de elevii care și-au pro
pus să obțină în 1972 cel de al cinci
lea cerc olimpic. Iată cîteva dintre 
obiectivele acestora: Cornel Anton
5.10 m la prăjină, Radu Gavrilas 7500 
p la decatlon. Marin Iordan 18,00 m 
la greutate. Constantin Cîrstea 2.13 m 
la înălțime, Roxana Vulescu 1,80 m 
la înălțime, Liliana Leau 54,5 pe 400 
m. Eva Z<irg6 56.00 m la suliță, 
Gheorghe Ghipu 1:49,0 pe 800 m. în 
comparație cu obiectivele seniorilor,

' ele par maî puțin spectaculoase, dar 
să nu uităm, totuși, că este vorba 
de niște juniori.

în afară de...
mai avea 
urarea de

alta, dincaz. pîiiă una . , 
probe olimpice, singura

mai

Numărul mare al schiorilor de 
valoare apropiată care vizează 
astăzi primele locuri, face ca 
tot mai rar să apară nume 
noi printre cîștigătorii curselor 
clasice. Drumul spre vîrful pi
ramidei se dovedește astfel tot. 
mai 
talent 
nicie. 
cînd 
se abate 
dintr-o ; T ,__ ,___ _ _
t.igînd o cursă clasică. Aceste 
apariții sîrit fără îndoială, ex
cepții, dar totodată ele anunță 
campioni de excepție.

Stațiunea franceză Val d’Isere, 
patria lui Jean-Claude Killy și 
a surorilor ~ 
programul 
internaționale 
clasică, 
riul primei 
o tradițională rampă de lansare 
a noilor vedete. Semnalul l-a 
dat, cu zece ani în urmă, chiar 
Killy, pe atunci un tinăr „nă
răvaș" care străbătea ca trăz- 
netul 20—30 de porți și explo
da apoi în căzături spectacu
loase. In decembrie 1961, luînd 
startul, cu numărul 39, in acest 
„criteriu al primei zăpezi", Killy 
a terminat victorios cursa de 
slalom uriaș. Avea doar 17 ani 
și începea o carieră pe care 
J.O. de la Grenoble aveau să o 
încununeze de trei ori cu aur.

a urmat pe rampa de 
a „Criteriului primei ză- 

în ' ~
(17 ani), cîștigătoare 

slalom

lent, cerind nu numai 
dar și o lungă uce- 
Și totuși, din cînd in 

un schior sau o schioară 
de la regulă și iese 

dată din anonimat ciș-

Goitschel, 
marilor 

cu o 
sub numele 

zăpezi",

înscrisă in 
competiții 
întrecere 

de „Crite- 
a devenit

Cine 
lansare 
pezi"?, 
Macchi 
de 
Drexel, (ÎS ani), 
„specialului" și 
Henri Duvillard (21 
cîștigătorul coborîrii. Dacă 1968, 
an olimpic, a fost foarte bogat 
.numeric, 1969 a relevat

1968, Fran<?oise

uriaș, Wiltrul 
cîștigătoarea 

„combinatei" și 
Duvillard (21 ani),

în ceea ce-i privește pe antrenori, 
iată cîteva obiective ale oamenilor 
care vor clădi performantele olimpice. 
Baruch Elias vizează cu elevii săi 
două medalii dintr-un metal cît mai 
strălucitor, la triplu (Carol Corbu) 
și la înălțime (Cornelia Popescu). în 
plus,. așteaptă și un record mondial 
sau chiar două. întrebarea este cui 
îi va reveni primul, lui Carol sau 
Corneliei ? Ion Șofer, de trei olimpia
de antrenorul nostru cu cele mal 
mari succese la J.O. (două medalii 
de aur cu Iolanda Balaș, una cu Vio
rica Viscopoleanu), așteaptă, cu în
credere, și cum o medalie, dacă va 
izbuti ca Viorica să revină la forma 
ei din 1968 !; Gheorghe Biro este 
consecvent ambițios în a crede că 
’72 îi va prilejui Iul și elevei sale 
Ileana Silai, afirmarea de mult dorită; 
Eveline Ghimpu luptă, de pe acum, 
pentru a-i întări moralul Valeiriei 
Bufanu pentru marile confruntări Ia 
care urmează să participe iar. Dan 
Serafim pregătește o mare lovitură 
care se numește... Mihaela* Peneș.

Precum se vede, optimismul nu 
lipsește nici atleților și nici antre
norilor. Cum unii dintre ei au dove
dit și cu alte prilejuri că știu să se 
tină de cuvint. nu ne rămîne decît 
să așteptăm cu încredere să vedem 
traducerea în viață 
propuse de ei 1

a obiectivelor

PENTRU

Gustavo . Thoen i 
sezon mai tir- 
cuceri Cupa

supercampion: 
(19 ani), care un 
ziu (70—’71) va 
mondială.

Anul trecut, 
nu a mai apărut 
dar in acest, 
în care se credea că doar 
rii consacrați mai pot fi 
torioși, tot aici a explodat 
mare surpriză: Erik Haker 
(Norvegia). Acest schior atletic 
(1,78 . m, .73 kg) care vine din 
patria fondului și a săriturilor 
nu era chiar un necunoscut, 
fiindcă reușise in campionatele 
mondiale de la Val Gardena. 
(1970). să ocupe un loc 10, la 
slalom uriaș. Punctajul F.I S. 
pentru grupaall-a.de tragere la 
sorți și l-a. făcut însă anul tre
cut in întreceri secundare și ni
meni nu aștepta să vadă apă- 
rind acum din nord un al doi
lea Stein Eriksen. Erik Haker, 
care va împlini în martie 20 
de ani, s-a urcat insă astă vară 
pe o motocicletă și parcurgind 
cîteva mii de kilometri a ajuns, 
plin de praf, la poalele Alpilor 
Din ghețar tn ghețar, cl și-a 
continuat călătoria năstrușnică, 
clesăvirșindu-și pregătirea 
meinică pentru acest sezon 
limpic. De altfel, se para 
acest antrenament de vară 
secretul rampei de lansare 
la Val d’Isere, căci programat 
în decembrie, el dă posibilita
tea să se remarce celor care au 
fost mai harnici în sezoanele 
in care zăpada trebuie căutată 
la mare altitudine, său pe alte 
meridiane. Victoria de la în
ceputul sezonului le adaugă 
apoi aripile încrederii in for
țele lor, fără de care nu 
posibile marile reușite.

la Val d’Isere 
un nume nou. 

decembrie febril 
ma
nie- 

o

te- 
o- 
că 

este
de

partția unui sensibil echilibru de 
forțe. înainte de începerea întrece
rii, marea majoritate a tehnicieni
lor au pronosticat, fără să ezite 
măcar o clipă, că în finală se vor 
întîlni reprezentativele A. D. Ger
mane . și Ungariei. Pronosticul a 
fost infirmat. Pe de altă parte, toți 
am crezut că acest campionat mon
dial va fi, cum se spune în mod 
curent, un ..galop de sănătate" pen
tru . redutabila echipă a R. D. Ger
mane.. Și un astfel de pronostic a 
fost infirmat, excelentele handba
liste 
Hans 
pună 
terța,

• de cunoștințe 
pentru a termina învingătoare. Cu 
alte cuvinte, am asistat la o ediție 
echilibrată, care a dovedit că nu 
numai în vîrful piramidei, dar — 
în general — în întregul handbal 
feminin, raportul de forțe s-a mic
șorat, ceea ce deschide frumoase 
perspective următoarelor competiții 
internaționale.

Cum s-au comportat handbaliste
le noastre în această disputată în
trecere ?
pregătite 
puțin ia 
facilitat ...
mai scurte sau mai lungi, de că
dere morală, de pierdere a curaju
lui in joc, de scădere a ritmului. 
Reprezentativa României a evoluat 
bine în cadrul acestui campionat 
mondial și avem convingerea că, 
excluzînd momentele subite de pa
ralizie a voinței, ar fi putut, șă 
ocupe un loc superior în clasamen
tul final. A oprit-o însă propria-i 
slăbiciune, precum și neșansa ca 
Simona Arghir, 
toare a echipei, 
la nici unul din 
în cadrul C.M.

. Iată ce ne-a 
după meciul cu Ungaria, 
rul federal Gabriel ~ _ 
„Jucătoarele nu mai sînt obișnuite 
cu meciurile de mare miză ale unui

din formația antrenată de 
Becker fiind obligate să de- 
mari eforturi, să forțeze vic- 
să etaleze întregul lor bagaj 

tehnice și tactică

Ele s-au prezentat bine 
Ia toate capitolele, mai 
cel psihic, carență ce a 

apariția . unor perioade,

principala realiza- 
să nu fie în formă 
meciurile disputate

declarat, imediat 
antreno- 

Zugrăvescu :

• LA Sapporo, ca și în întrecerile 
pentru campionatul Europei, care vor 
precede J.O.. boberii vor trebui să 
respecte noile reguli stabilite de 
F.I.B.T. Acestea interzic încălzirea pa
tinelor bobului înaintea startului prin 
frecarea cu diferite substanțe (solide, 
lichide sa.u gazoase) pentru a li se 
mări randamentul. Va fi admisă doar 
șlefuirea patinelor cu ,glasspapier .

• ANTICIPÎND lupta strinsă pen
tru primele locuri, F.I.B.T, a mai sta
bilit ca la întrecerile boberilor în ca
zul în care, după patru manșe, va 
exista o egalitate perfectă de timp, 
departajarea să se facă după timpul 
împingerilor la start, timp care se 
înregistrează la capătul primilor 30. de 
metri. Se pare insă că pirtia de la 
Sapporo este suficient de tehnică 
pentru a nu se ajunge la această ulti
mă soluție pentru desemnarea cam
pionilor olimpici.

• BIATLONIȘTII sovietici vor fi 
și la Sapporo în primele rînduri ale 
bătăliei pentru medalii. Interesant ni 
se pare faptul că printre protagoniști 
vor figura doi dintre „veteranii" aces
tei tinere discipline a schiului, foștii 
campioni mondiali Viktor Momatov 
și Aleksandr Tihonov. La primul con
curs de selecție — disputat de curînd 
la Novosibirsk —. Momatov s-a cla
sat pe primul loc, iar Tihonov pe al 
treilea, doar Ghenadi Kovalev inter- 
caltndu-se între cei doi cunoscuți 
campioni.

• LA Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Sapporo. S.U.A. va fi reprezen
tată de o delegație de 163 de persoa
ne (123 de sportivi și 40 de oficiali). 
Pin echipa de patinaj artistic tac 
parte Janet Lynn.. Ann Henning, Dia
ne Holum, John Mish Petkevitch. Ken 
Shelley etc. Printre schioare, în pro
bele alpine, se numără si surorile Co
chran. S-U.A. va fi reprezentată, de 
asemenea, la bob. hochei pe gheață, 
biatlon, săniuțe, patinaj viteză, iar 
schiorii americani vor lua parte si la 
probele de fond.

• ÎN apropierea imediată a tur
nului de televiziune din Miinchen. a 
apărut de curînd un stllp cu reflec
toare foarte puternice. El este primul 
din seria celor care vor fi montați 
pentru iluminarea stadionului olimpic. 
Se consideră că realizarea reprezintă 
un superlativ, reflectoarele fiind pre
văzute cu lămpi halogene, perfecțio
nate în R.F.G. și numite „power- 
starts”. Fiecare bec halogen răspîn- 
dește o lumină egală cu 18 becuri 
obișnuite de 1000 wați. Cum în jurul 
stadionului urmează să fie instalate 
550 de . asemenea surse luminoase, se 
vor asigura condiții excepționale ma-

Gh. EPURAN

ILEANA SILAI
NORME STABILITE DE F.R.A. 

PARTICIPAREA LA

BĂRBAȚI : 100 m — 10,2, 200 m — 
20,7, 400 m —46,1, 800 m —1:47,0, 1500 
m —3:40,0. 5 000 tn —13:45,0, 10 000 m 
— 28:40,0, 3000 m obstacole — 8:30,0, 
110 mg — 13,7, 400 mg — 50,2, 4x100 
m — 39,5. 4x400 m — 3:06,0. 20 km 
marș — 1.30:00,0, 50 km. marș — 
4.22:00,0, maraton — 2.18:00,0, lungi
me — 7,95 m, triplu — 16,60 m. înăl
țime — 2,17 m. prăjină —- 5.20 
greutate — 19,00 m, disc — 62,00 
ciocan — 69,00 m, suliță — 82,00 
decatlon — 7900 p.

FEMEI ; 100 m — 11,4, 200 m 
23,4, 400 m — 53,3, 800 tn — 2:03,5.

m,
m,
m,

J.O. DE LA MUNCHEN

1500 tn — 4:17,0, 100 mg — 13.3. 4x100 
ni — 44,8, 4x400 m — 3:36,0, lungime
— 6,45 m, înălțime — 1.81 m. greutate
— 17,30 m. disc — 59,00 m, suliță — 
58.00 m, pentatlon — 4900 p.

Notă: pentru cursele de maraton 
și 50 km marș normele se cer a fi 
realizate o singură dată in 1972. pină 
la data de 6 august. La celelalte 
probe, normele vor trebui realizate 
de două ori în cursul sezonului de 
concursuri ale anului viitor, a. doua 
oară — obligatoriu — in perioada 
10 iunie — 6 august.

TUREI, ÎNVINGĂTOR LA HAVANA
„Turneul prietenia”, care a reunit 

la Havana tineri pugiliști din Bulga
ria, România. U.R.S.S., R.D. Germa
nă, Polonia, Ungaria și Cuba, a luat 
sfîrșit. Dintre pugiliștii români, cel 
mai bine s-a comportat Alexandru 
Tiirei, învingător la cat. muscă- în 
finală. A- Tiirei l-a Învins la puncte 
pe Vladislav Zasipka (U.R.S.S.). Pu- 
gilistal român a boxat excelent în 
prima repriză, cînd a acumulat punc
te datorită oficaicitătii directei de 
stingă. El a dominat și în repriza 
secundă., iar în ultima a rezistat 
atacurilor partenerului său. reușind ca 
în ultimul minut ăl luptei să trimită 
cîteva lovituri clare. La celelalte ca
tegorii, pe primul loc s-au clasat : 
Eduard Dub.wski (Polonia). Marcial 
Torfizo (Cuba), Jsidor Alvarez JCu- 
ba). Vladimir 
Vladimir Kolev 
Correa (Cuba). 
(U.R.S.S.), Gilberto 
Teofilo Stevenson (Cuba).
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Pomarov 
(Bulgaria), 

Viaoeslav 
Carillo

(U.R.S-S.). 
Emilio 

Lemeșev 
(Cuba).

Partida cu 
fost pier- 

nu pierde, 
putut stă-

campionat mondial. Evoluția lor — 
și mă refer la toate echipele — a 
purtat amprenta emoției. Socotesc 
că reprezentativa noastră, cu toate 
indisponibilitățile și dificultățile 
cauzate de gripă in timpul pregăti
rii, ș-a prezentat onorabil, realizind 
un salt de două locuri față de e- 
diția precedentă. Cu mai multă ma
turitate și stăpînirc de sine, hand
balistele noastre ar fi putut cuceri 
locul III sau chiar II. 
selecționata Ungariei a 
dută din teama... de a 
Dacă jucătoarele s-ar fi
pini și ar fi continuat să joace pe 
direcția porții, angajind mereu pi
cotii, am fi cîștigat sigur. Din e- 
chipa română cel mai bine s-a com
portat, de-a lungul întregului cam
pionat mondial, Doina Băicoianu". 
Sugestivă ni se pare și opinia Iui 
Marjan Flander, delegatul 
misiei tehnice a F.I.H. 
tru locurile III—IV : 
avut o mare neșansă, 
cat bine, a dominat 
timpului, inipunindu-se net în fața 
formației Ungariei. Surprinzător, 
însă, a pierdut totul in 10 minute. 
A fost, deci, un nieci al nervi
lor, specific marilor competiții. în 
general, dacă mă intrebați care se
lecționată a fost mai bună în acest 
campionat mondial, atunci vă pot 
spune că primele patru clasate, că
rora le-aș adăuga reprezentativa 
U.R.S.S., eliminată în preliminarii 
de România, sînt de forțe, egale. 
Toate pot fi campioane mondiale. 
Depinde doar de forma din ziua 
aceea sau de puterea fiecărei echipe 
de a-și estompa emoția."

Sînt două păreri care în fond 
exprimă bine, de pe poziții dife
rite, aproximativ aceleași lucruri. 
Cunoscîndu-Ie, deci, se impune ca, 
în viitor, să se facă eforturi Ju
dicios dirijate pentru ca handbalul 
nostru feminin să-și valorifice mai 
real valoarea în arena internațio
nală.

Pugiliștii români continuă șă se 
men*ină printre protagoniștii „Dina- 
moviadei” de box care desfășoa
ră la Wroclaw. Șase dintre reprezen
tanții clubului Dinamo București s-au 
calificat în finale. La cat. semimuscă, 
Ștefan Boboc a dispus la puncte de 
maghiarul Zlvika.. ,O bună impresie a 
lăsat și Eugen Gorea (pană) care l-a 
eliminat pe polonezul Gumovski. 1'n 
alt boxer român, calificat în finală. 
Calistrat Cuțov (ușoară) a cîștigat )•< 
ounete meciul cu Batmonhom (R..P, 
Mongolă). In limitele categoriei mij
locie mică Dumitru Mihalcea l-a în
vins ne Alekseev (U.R.S-S.l. iar îa 
categoria mijlocie Ion GySrfi a cîști
gat în fața lui Hebel (Polonia).

Co
la jocul pen- 
„România a 
Echipa a ju

ma joritatea

Hristache NAUM

BREVIAR

TURNEUL STRANDJATA
SOFIA, 20 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). — în capitala 
Bulgariei a început cea de a 22-a 
ediție a turneului internațional de 
box, dotat cu „Cupa Strandiata". 
La actuala ediție participă 55 de 
pugiliști bulgari, 4 din România , și 
cite 5 din U.R.S.S. și R.D.G., cifră 
record în istoria competiției. în 
prima zi a turneului, trei boxeri 
români au debutat cu succes. La 
categoria muscă, Vasile Drăgan l-a 
învins prin k.o. în primul rund 
pe Dimităr Nikolov țPlovdiv). U- 
șorul Cornel Hoduț a dispus prin 
abandon, în repriza secundă, de 
îvan Makdradjiiski (Ț.S.K. Sofia). 
Tot prin abandon, în prima repriză, 
a cîștigat semigreul Mișu Banu, la 
J. Djurelov (Iambol). Ghcorghe 
Chivăr a pierdut la puncte, cu 4—1, 
în fața tînărului bulgar Ț. Nikolov. 
întrecerile continuă.

Toma HRISTOV

oumpic
nifestatiilor programate în nocturnă. 
De această lumină „a giomo” nu vor 
profita numai sportivii, ci si fotore
porterii, camerele de filmat și de te
leviziune, care nu vor mai avea ne
voie de surse suplimentare, și deci 
— tn ultimă instanță — milioanele 
de telespectatori interesați de compe
tițiile olimpice.

• ZĂPADA de la Sapporo — așa 
cum am mai arătat — va pune pro
bleme deosebite de eeruit atît schio-

rildr alpini cit și fondiștilor. Pentru 
a înlătura orice surpriză, unele echi
pe au luat măsuri speciale și dacă 
francezii au mers pină la a reproduce 
chimic zăpada de la Sapporo în Alpi. 
pentru experiențe, suedezii au făcut 
apel la cei mai mari specialiști tn 
același scop. Aoeștia nu-și vor limita 
activitatea doar la perioada preolim- 
pică, ci vor însoți delegația Suediei 
la J.O., urmind a găsi la fata locului 
cele mai eficace soluții.

Pină a vedea întreceri olimpice pe teritoriul Canadei, iubitorii de sport 
din această țară își urmăresc cu pasiune campionii care vor reprezenta 
„frunza de arțar" in cele mai apropiate olimpiade. Iat-o pe Karen Mag- 
nussen cunoscuta patinatoare canadiană, surprinsă în timpul unui test 
ergometic, înaintea antrenamentului de fiecare zi, la Vancouver.
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SCRISOARE DIN CANADA

DUPĂ MUNCHEN VA URMA
„Cine se scoală de dimineață, 

departe ajunge!“ Iată proverbul 
care animă activitățile comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpi
ce de Ja Montreal, sub conducerea 
dinamicului primar Jean Drapeau, 
acela care a reușit să aducă Olim
piada pentru prima dată pe pă- 
mînt canadian. Și pentru a face 
din acest; eveniment o manifestare 
grandioasă, unică în genul ei, un 
comitet și o echipă de 60 de spe
cialiști și tehnicieni lucrează de 
zor la alcătuirea acestui program.

Nucleul comitetului de organiza
re a fost întocmit încă din martie 
1971 și lui ii revine sarcina re
zolvării problemelor de ordin ad
ministrativ și organizatoric. Prin
tre sarcinile acestui comitet, ci
tăm :; 1. Identificarea probleme
lor și soluțiilor posibile pe baza

edițiilor anterioare ale Jocurilor ; 
2. Analiză la fața locului a aces
tor probleme de către echipe de 
specialiști ; 3. Alcătuirea primelor 
elemente 
care ; 4. 
duzii și 
stata te.

în vederea construirii stadionu
lui olimpic, echipe de specialiști 
au efectuat cercetări în Statele U- 
nite, Mexic și în Europa. în ra
portul supus Comitetului Interna
țional Olimpic, primit și aprobat 
cu multă căldură și 
primarul Montrealului a 
luit planurile, indicînd realizările 
efectuate pină în prezent și pre
gătirile viitoare.

Activitățile efectuate pină azi 
au fost, în mod special, cele de 
observație. în acest scop, echipe

și mecanisme de planifi- 
Verificarea primelor con- 
revizuirea lipsurilor con-

entuziasm, 
dezvă-

MONTREALUL
de specialiști au observat compe
tițiile mondiale importante 
fășurate în 1971 în America 
tină și în Europa. Paralel cu 
ceste 
eni de 
tuat o 
portul 
lui de ____

Printre activitățile speciale le
gate de desfășurarea Olimpiadei, 
Montreal vrea să organizeze tn-
tilnirea de atletism din 1975 Eu
ropa—America care a maî 
loc aici în cadrul expoziției 
diale din 1967. Cei ce au 
ocazia de a vizita „Expo ’67",’ sînt 
convinși că „echipa lui Drapeau" 
va pregătj ceva grandios, unic' 1

des- 
La-
8' 

activități, specialiști canadi- 
renume mondial au efec- 
anchetă la Miinchen și ra- 
lor a fost supus comitetu- 
organizare a Jocurilor.

avut 
mon- 
avut)

DEREK FABIAN
Montreal, decembrie '
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