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MIȘCAREA SPORTIVĂ CLUJANĂ
N-aj dări si Încep rtndurile de 

tați printr-o „introducere” doctă 
despre conceptul educației fizice si 
importanta sa ca factor al condiției 
umane. Ocolul istoric pe care ar 
trebui să-1 întreprind prin diferitele 
doctrine filozofice — de la cele ale 
antichității orientale și europene 
pînă în prezent — ar însemna pen
tru mine, ca să vorbesc în termeni 
sportivi, un maraton pe care nici for
țele, nici antrenamentul și, mai ales, 
nici „terenul" de față nu mi l-ar în
gădui. Mă voi mulțumi, așadar, să 
încep printr-o afirmație atît de co
mună. încît a devenit — ca formula
re — aproape un truism : misiunea 
socială, de enormă importanță. întot
deauna, a educației fizice, de a asi
gura creșterea unui tineret viguros 
ca garanție a prosperării morale și 
fizice a unui popor devine astăzi, cu 
Btît mai mult, un imperativ major 
al educației socialiste. Documentele 
elaborate în ultima vreme de secre
tarul general al partidului nostru, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
personalitate care s-a impus decisiv 
în cîmpul teoriei marxiste prin con
tribuții de mare valoare principială 
și practică — situează, însă. într-o 
nouă lumină factorul educației spor
tive, ca element al unui complex,

vast și unitar program ideologie, me
nit să realizeze idealul unui nou mod 
de viață și al unui nou model uman, 
al omului împlinit armonios și deplin 
in zorile lumii de miine, al lumii co
muniste. în această lumină de auro
ră care iradiază generos din docu
mentele de partid, voi Încerca să 
parcurg peisajul actual al mișcării 
sportive clujene și să scrutez pentru 
o clipă zarea viitorului ei.

Gloria sportivă de altădată a Clu
jului ne urmărește și astăzi ca o au
reolă, dar dacă am fi mai puțin 
nostalgici și am încerca o evaluare 
exactă, lucidă, am vedea că situația 
de azi și numai a ultimilor ani trage 
valoric mult mai greu în cumpănă.

în primul rînd, grație grijii par
tidului nostru, condițiile materiale în 
care se desfășoară astăzi activitatea 
sportivă din Cluj sint infinit favorî- 
zante în raport cu trecutul.

Dispunem astăzi de 7 cluburi, 6

ROMAN MORAR 
secretar al Comitetului județean 

Cluj al P.C.R.

(Continuare tn pag. a 2-a)

Șân Fu-ming blochează un atac al lui Romeo Enescu, dar Cristian Ion va 
recupera mingea. Foto: B. VASILE.

VOLfIBALIȘTII CHINEZI
ÎNVRICĂTORI CU 3-2

Aseară, în sala Floreasca s-a des
fășurat cea de a treia întilnire din
tre echipa masculină de volei a 
R. P. Chineze și Selecționata di
vizionară română. La capătul unui 
joc interesant, voleibaliștii chinezi 
au obținut victoria cu scorul de 
3—2 (—10, —12, 9. 8, 11). Tinerii 
jucători români au început bine în- 
tîlnirea reușind, datorită mai ales 
superiorității manifestată în atac 
și la blocaj, să cîștige primele două 
seturi. în continuare, însă, resursele 
lor fizice s-au diminuat treptat și 
inițiativa a fost cedată oaspeților, 
mai rezistenți și mai combinativi în 
acțiunile la fileu.

Disputa a fost totuși echilibrată 
în cea mai mare parte a timpului. 
Echipa română a „mers" de la 
egal la egal cu cea chineză pînă la 
10—10, în setul decisiv, după care 
nu a mai rezistat fizic. De la învin
gători o bună impresie au lăsat ju
cătorii Yang Wei-ming și Șăn Fu
ming, iar de la învinși Cornel 
Oros și Laurențiu Dumănoiu, însă

numai în
Partida 

bine de 
Costoiu — D. Rădulescu.

prima 
a fost 
cuplul

parte a jocului- 
arbitrată foarte 

bucureștean Em.
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RADU 
DIACONESCU, 

ELENA 
TRANDAFIR 

și GHEORGHE 
BOSCU -

La baschet feminin

SELECȚIONATA
JUDEȚULUI BIHOR

R.P. CHINEZĂ 70-64
ORADEA, 22 (prin telefon). Partida 

de baschet dintre selecționata fe
minină a județului Bihor și repre
zentativa R. P. Chineze, care în
treprinde un turneu în țara noas
tră, s-a bucurat de un mare inte
res și, după un joc spectaculos, s-a 
încheiat cu victoria gazdelor : 70— 
64 (26—36). Echipa locală, alcătuită 
pe scheletul divizionarei A Crișul, 
a avut un finiș excelent, a refăcut 
handicapul de 10 puncte din re
priza I și a găsit resurse fizice 
pentru a depăși formația chineză, 
care a jucat cu multă fantezie, a- 
vînd cea mai bună realizatoare în 
Zao Yu ling (22 p). De la învin
gătoare, cele mai multe puncte le-a 
realizat Czege (20). A arbitrat foar
te bine cuplul orădean E. Hoțea și 
G. Dutka.

I. GH1ȘA — geresp. jud,ețeaQ

FINAL DE STAGIUNE FOTBALISTICĂ
Citiți

in pag. a 3-a

Ancheta noastră, la care 

au fost invitați să răspun

dă toți cei 16 antrenori 

principali ai echipelor din 

divizia A. Interesante opi

nii, referiri despre campio

nat, despre ierarhia de la 

sfîrșitul turului, pronostica

rea ordinii primelor trei 

clasate la sfîrșitul sezonu

lui de vară.

ST. ROȘU 5(1) 

RAPID 1(0) IN MARE VERVĂ,
ECHIPA LUI ADAMACHE A OBȚINUT 

IERI 0 VICTORIE LA SCOR
BRAȘOV, 22 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
în orașul de lingă Tîmpa am 

găsit o climă blîndă. Doar zăpada 
topită a lăsat urme pe terenul de

Stadionul Tineretului ; timp fri
guros ; teren desfundat, foarte 
greu ; spectatori — aproximativ 
5 000. Au marcat : PESCARU (min. 
3,' 50 și 69), ZOTINCA (min. 52) 
și NECULA (min. 80) pentru Stea
gul roșu, respectiv DUMITRU 
(min. 88). Raportul șuturilor la 
poartă : 12—8 (pe spațiul porții 
8—3). Raport de cornere : 5—3.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8
— Ivăncescu 9, Jenei 9, Olteanu 
9, Rusu 9, Cadar 9, Balint 9, Zo- 
tincă 8, Ghergheli 8 (min. 78 Ne- 
cula 8). Pescaru 10. Gydrfi 10.

RAPID : Rămureanu 5 — Co- 
drea 4, Boc 6, Lupescu 6, Mușat 
5. Dinu 5, Dumitru 7, Năsturescu 
5*, Angelescu 4. Neagu 4 (min. 
56 D. Ene 4), Codreanu 4 (min. 46 
Petreanu 4).

A arbitrat V. LIGA ★★★★★, a- 
jutat la linie de Gr. Bîrsan șl 
T. Trofim (toți din Galați).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steagul roșu

— Rapid 3—1 (2—0).

joc și gazonul amestecat într-un 
strat gros de noroi avea să supună 
cele două echipe la grele eforturi. 
Și, totuși, meciul Steagul roșu — 
Rapid a meritat să încheie stagiu
nea fotbalistică. Pe alocuri ritmul 
de joc a fost neașteptat de iute 
pentru acest final de sezon, anga
jamentele epuizante și... faze de 
fotbal ca în toiul verii. Meritul 
principal în ridicarea nivelului a- 
cestui meci la o cotă neașteptat de 
bună revine, desigur, echipei lo-

Asalt la poarta Rapidului! Protejat doar de Lupescu, portarul Rămu- 
reanu încearcă să iasă „basma curată" între brașovenii Ghergheli, Pes

caru fi GySrfi.

CLASAMENTUL DIVIZIEI A 
LA SFÎRȘITUL TURULUI

1.
2.

U.T.A.
Sport Club Bacău

15
15

cîștigători 
ai „CUPEI 

FEDERAȚIEI
BASCHET

1. RADU DIACONESCU (Di
namo), 2. Mihai Albu (Di
namo), 3. Vasile Popa (Poli
tehnica Bucureștii 4. Gheorghe 
Oczelalc (Steaua), 5. Alin Sa- 
vu (Steaua), 6. Titus Tarău 
(Steaua), 7. Anca Racoviță 
(Rapid București), 8. Nicolae 
Viciu (Universitatea Timișoara), 
9. Maria Roșianu (Rapid Bucu
rești), 10. Matei Ruhring (U- 
niversitatea Cluj).

POPICE

cale. Steagul roșu a făcut azi (n.r. 
ieri) un meci mare. Nu degeaba 
au așteptat brașovenii atîta vreme 
această partidă. își vor aduce a- 
minte de ea toată iarna. Stegarii 
au jucat cum nu i-am văzut de 
mult, și. în ciuda întreruperii de 
zece zile, au realizat — poate — 
una dintre cele mai bune partide 
ale lor. Iată de ce acest scor cate
goric nu țrebuie să mire pe nimeni.

Rapid, istovit tie un sezon încăr
cat, n-a putut să reziste decît o 
repriză (deși la pauză diferența de

Constantin ALEXE

3. „U" Cluj 15
4. F. C. Argeș 15
5. Steagul roșu 15
6. Steaua 15
7. Dinamo 15
8. Rapid 15
9. A. S. Armata 15

10. Jiul 15
11. Univ. Craiova 15
12. Politehnica 15

’ 13. Farul 15
14. Petrolul 15
15. Crisul 15
16. C.F.R. Cluj 15

9 4 2 33—14 22
8 3 4 29—18 19
8 2 5 24—15 18
9 0 6 26—22 18
6 5 4 19—11 17
5 6 4 18—13 16
6 4 5 23—19 16
7 2 6 20—20 16
5 6 4 15—15 16
5 5 5 14—16 15
5 4 6 18—20 14
4 5 6 17—22 13
5 3 7 14—20 13
5 2 8 8—22 12
2 4 9 5—22 8
1 5 9 11—25 7

1. ELENA TRANDAFIR (La- 
romet București), 2. Ilie Băiaș 
(Constructorul Galați), 3. Ildi- 
ko Zsizsik (C.S.M. Reșița), 4. 
Iosif Tismănaru (Constructorul 
Galați), 5. Elena Cernat (Ra
pid București), 6. Ion Micoroiu 
(C.F.R. Timișoara), 7. Marga
reta Bordei (Gloria București), 
8. Florica Neguțoiu (Flacăra 
Cîmpina), 9. Petre Purje (Fla
căra Cîmpina), 10. Crista 
Szocs (Voința București).

JUDO

(Continuare în pag. a t-a)

în ultima probă a „Cupei speranțelor"

FLORETISTELE
Ultima dintre probele „Cupei 

speranțelor" la scrimă, cea de flo
retă fete, disputată miercuri în 
sala Floreasca II, a menținut ca
racterul spectaculos al competiției, 
prin asalturi de mare atractivitate, 
încheiate în unele cazuri cu rezul
tate surpriză.

Vom remarca startul excelent al 
tinerelor floretiste din echipa Bucu
rești A. învingătoare cu 8—1 asu
pra sportivelor din Constanța, ele 
și-au apropriat in continuare, în

SPORTIVII RESITEI PE PRIM PLAN
ÎN PISCINA „23 AUGUST

E. Aimer 2:02,1 pe 200 m
liber (nou record)

întrecerile celei de a treia reuniuni 
finale programată în cadrul campiona
telor naționale de juniori au fost ca
racterizate de aceleași elemente sub
liniate și în zilele anterioare. Spor
tivii reșițeni, care au acordat toată 
importanța acestei competiții, vor duce 
acasă o bogată colecție de titluri și 
recorduri, încheind cu succes un se
zon fructuos.

Pe prim Plan — ieri după-amiază — 
inepuizabilul Eugen Aimer, care s-a 
obișnuit să concureze șl fără adver
sari de valoare. In cursa de 200 m li
ber, el a pornit cu 58,5 în prima „sută" 
și a ajuns la sosire după 2:02,1, timp 
ce constituie un nou record național 
de juniori. A fost evident, Insă, că 
reșițeanul * nu a forțat nid un mo
ment, menajlndu-se pentru cursa de 
1 500 m liber, programată astăzi după- 
amiază. Va reuși el, oare, un " 
17 minute ? Nu ar fi exclus, 
cum tentativa sa merită a 
rită.

Cu rezultate meritorii și-au încheiat 
evoluțiile de ieri șl D. WetternecK 
(5:03,4 — 400 m mixt) sau E. Hempel. 
Ultimul și-a luat o frumoasă revanșă 
în fața lui O. Resler (care-1 întrecuse 
pe distanța ds 100 m), obțlnînd și un 
timp meritoriu : 2:37,9.

In fine. Anca Groza își onorează din 
plin titlul de cea mai bună înotătoare 
a țării : cu victoriile de ieri, ea a ur
cat la șase (în trei reuniuni) numărul 
succeselor la această ediție.

timp sub 
dar ori- 

fi urmă-

REZULTATE TEHNICE. JUNIORI B 
— 200 m liber (b) : 1. AL. GHERBAN 
(Ol. Reșița) 2:12,2, 2. Z. Casian (C.S.M. 
Cluj) 2:13,1, 3. T. Nicolae (Din.) 2:15,4; 
4x200 m liber (b) : 1. DINAMO 9:28,3, 
2. Steaua 9:56,0 ; 200 m liber (f) : 1.
ANCA GROZA (Din.) 2:24,3. 2. Adriana 
Pupăzan (Din.) 2:30,0, 3. Liliana Dan 
(Din.) 2:37,4 ; 200 m bras (b) : 1. V. 
BOBOC (Rapid) 2:49,9, 2. A. Tlmpu
(C.S.ș.) 2:50,0, 3 V. Molico (Steaua)
2:51,6, 4. G Popovld (Din.) 2:54,5 ; 200 
m bras (f) : 1. ANCA GEORGESCU
(Din.) 2:58,3, 2. Gabriela Constantin
(Șc. Sp. 2) 3:10,0 ; 400 m mixt (b) : 1. 
D. WETTERNECK (Șc. Sp. Reș.) 5:03,4,
2. T. Nicolae (Din.) 5:26,2, 3. T. Nuțea- 
nu (Din.) 5:27,6 ; 400 m mixt (f) : 1. 
ANCA GROZA (Din.) 5:54,0, 2, Dagmar 
Hluzln (Șc. sp. Reș.) 6;OT,3.

Anca Groza la al 6-lea titlu în trei

BUCURESTENCE
7

cursul dimineții, alte două victorii 
la scoruri categorice : 8—1 cu 
București B și 9—0 cu Timișoara. 
Prezentă în toate aceste întîlniri 
Viorica Draga a obținut 9 victo
rii din tot atîtea asalturi ! Excelent 
au evoluat de asemenea Magdalena 
Bartoș, Aurora Crișu și Mariana 
Ostafi.

în urmărirea floretistelor din 
Capitală se află cele din echipa 
orașului Satu Mare, învingătoare și 
ele în cele trei meciuri programate 
dimineața : 8—1 cu Timișoara, 5—i 
cu Oradea (cel mai disputat meci 
din prima parte a competiției, suc
cesul sătmărencelor datorîndu-se 
comportării foarte bune a floretis
telor Maria Lazăr și Eva Lengyel) 
și — o mare surpriză — 9—0 cu 
București B.

în rest, rezultate normale. Con
stanța a dispus de Timișoara cu 
7—2 (cu Pricop și Man în mare 
formă), iar Oradea a întrecut' ne
sperat de ușor pe floretistele din 
Constanța cu 6—3.

In meciurile de după-amiază, echi
pa București A a întrecut la limită 
(5—4) formația Oradei, în timp ce 
„3“-ul din Satu Mare a dispus cate
goric de Constanța cu 8—1. Așadar, 
față în față cele două neînvinse, 
București A și Satu Mare.

Meciul a debutat în nota de su
perioritate a floretistelor din Capita
lă, care au condus eu 2—0 și 4—2. 
In ultima manșă, lucrurile păreau să 
se complice, prin eșecul Aurorei Cri
șu la Maria Lazăr (3—4, după ce a 
condus cu 3—1...). Dar în asaltul 
următor, Mariana Ostafi s-a dovedit 
necruțătoare. întrecînd-o net pe 
Marcela Mqldovan (4—1). Deci : 5—3 
înaintea ultimului asalt, practio vic
torie a echipei București A. Viorica 
Draga, de departe cea mai în formă 
florctistă a competiției, a avut avan
taj din start în fața Eveî Lengyel (în 
ciuda faptului că sătmăreanca este 
mai rutinată), pe care a întrecut-o 
mult mai ușor decît o dovedește re
zultatul : 4—3. Așadar, scor final : 
6—3 pentru București A, în derbyul 
„Cupei speranțelor".

Alte rezultate înregistrate după- 
amiază : Oradea — Timișoara 8—3, 
București B — Constanța 9—0, Bucu
rești B — Timișoara 9—0.

Clasament general : 1. București
A, 2. Satu Mare, 3. București B, 4. 
Oradea. 5. Constanța. 6. Timișoara.

In final, felicitări cîștigătoarelor 
(Viorica Draga, Mariana Ostafi Au
rora Crișu și Magdalena Bartos), 
precum și antrenorilor care au răs-

-CÎSTIGĂTOARE
puns de pregătirea echipei, profesorii 
Elena Bejan, Lucian Glișcă și Cor- 
nel Pelmuș. De asemenea, felicitări 
arbitrului Gh. Isopescu (Ploiești) pen
tru corectitudine și... rezistență. Un 
clasament ad-hoo îl situează pe pri
mul la în materie de asalturi conduse.

Dar, despre arbitraje sînt de spus 
și luorurl . mai puțin îmbucurătoare: 
absențe da la concurs (Satu Mare), 
precum și nejustificate întîrzieri 
(Craiova, Cluj etc.).

Tiberiu STAMA

1. GHEORGHE BOȘCU (Ra
pid), 2. Ionel Lazăr (A.S.A. Si
biu), 3. Sabin Lucea (Rapid), 
4. loan Herman (I.E.F.S.), 5. 
Dumitru Alexandru (Rapid), 
6. Cornel Roman (Rapid), 7. 
Lazăr Moldovan (A.S.A. Bu
zău), 8. loan Buzic (A.S.A. Bu
zău), 9. Doru Hirsan (Vagonul 
Arad), 10. Sorin Arjoca (I.E.F.S.).

CEL MAI FRUMOS CADOU DE ANUL NOU

Almanahul SPORTUL ’72
O veritabilă antologie a celor mai importante și inedite eveni

mente sportive din România și din lumea întreagă, în 288 de pagini.

ÎNCEPÎND DE AZI, IN ViNZARE
LA CHIOȘCURILE DE ZIARE>

CARE VOR PRIMI ZILNIC NOI CANTITĂȚI
IMPORTANT PENTRU CUMPĂRĂTORII ALMANAHULUI I

După cum am anunțat la timp. Almanahul SPORTUL 72 va oferi 
cititorilor săi două excursii gratuite (prin O.N.T. Carpa|i) la Jocurile 
Olimpice de vară de la Miinchen.

Pentru a obține aceste locuri, cumpărătorii Almanahului vor tre
bui să completeze CUPONUL DE PARTICIPARE, tipărit în almanah la 
pagina 287, apoi să-l decupeze și să-l trimită pe adresa redacției 
ziarului „SPORTUL" (str. Vasile Conta, București) menționind pe plicuri: 
EXCURSIE J.O. MUNCHEN. Ultima zi de expediere a cupoanelor: 
25 ianuarie 1972.

După această dată se va efectua o tragere la sorți, care va fi 
publică, pentru a desemna cele două cupoane cîstigătoare.

RUGAM PE CUMPĂRĂTORII ALMANAHULUI SA VERIFICE CU
PONUL DE PARTICIPARE DE LA PAGINA 287, AL CĂRUI FACSIMIL ÎL 
REPRODUCEM. Semnul de anulare este înscris numai pe acest facsi
mil pentru a elimina orice fel de confuzie cu originolele.

reuniuni.
Foto: V. BAGEAC

JUNIORI A — 200 m liber (b) 1.
E. ALMER (Ol. Reșița) 2:02,1 — record, 
2 A. Vițelariu (Din.) 2:08,2, 3. Z. Opri- 
țescu (C.S.M. Cluj) 2:08,9 ; 4x200 m 
liber (b) : 1. ȘC. SP. 2 9:32,9 ; 200 m 
liber (f) : 1. GYONGY SOVAGO (C.S.M. 
Cluj) 2:27,3, 2. Lucia Radu (Din.) 2:29,2, 
3. Carmen Cehanzuc (Șc. Sp. 2) 2:30,1; 
200 m bras (b) : 1. E. HEMPEL (Din.) 
2:37,9 2. O Resler (Steaua) 2:42,3, 3.
A. Militaru (Din.) 2:47,3 ; 200 m bras
(f) : 1. LILIANA BUBLACU (Din.)

3:06,9 ; 400
(Ol. Reș.)
Sp. 2) 5:27,5, 3. L.
5:27,9 ; 40o m mixt
VIJEU (Șc. Sp. 1) ...
Cehanzuc (Șc. Sp. 2) 6:04,0.

întrecerile se încheie astăzi 
zlnul „23 August" cu serii de 
10.30 și finale de la ora 17.

Adrian VASILIU

m mixt 
5:05,4, 2.

(b)': 1. E. ALMER 
E. Manolescu _(Șc. 
Copcealău 
(/) : 1. '

5:59,0, 2,
(Din.)

CAMELIA 
Carmen
la 
la

ba-
ora

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ
DE GIMNASTICĂ

Duminică dimineață, la sala de 
sport de la ștrandul Tineretului, va 
avea loc întilnirea internațională 
de gimnastică sportivă între echi
pele Clubului sportiv școlar Bucu
rești și Trakia Plovdiv. Concursul 
este programat la orele 10. —

le.
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CARNET DE REPORTER

UNDEVA, ÎNTR-UN ORAȘ 
DIN BĂRĂGAN...

Scurt popas pe șantierul noului Complex sportiv din Urziceni

Urziceni. Cu ani In urmă, un 
umil orășel, cu case ce abia își ri
dicau streașinile din colbul sau 
glodul ulițelor, replică munteană 
dată „vestitelor* tîrgușoare moldo
vene într-un amar dialog al mize
riei. Astăzi, noul îtjl face simțită 
prezența mai la tot pasul, orașul 
netezindu-și încet-încet. ridurile.

într-o margine a orașului, aproa
pe de șoseaua spre Buzău, întîlneștl 
silueta sveltă a unei unități moderne, 
intrată acum doi ani în circuitul 
economic al țării. De curînd, pe pla
toul din fața fabricii, un nou șantier 
a fost deschis. -i

Betoniere... mașini-., oameni... Un 
neîntrerupt du-le-vinot în jurul unei 
gropi cu forme dreptunghiulare.

— Este viitorul bazin de inot, ne 
lămurește tehnicianul loan Giuvara, 
k,Piscina olimpică", cum ne place 
să-i spunem. Și nu este nici o exa
gerare. fiindcă bazinul va avea di
mensiuni olimpice, apa va fj încăl
zită. Sperăm ca, mai tirziu, să-l a- 
coperim.

Și continuă, schițînd un zimbet
— Nu mai avem timp să ne pre

gătim pentru Miinchen, dar ne-am 
gîndit la Olimpiada din 1976...

— Să știți că bazinul este doar 
un obiectiv al microcomplexului 
sportiv ce se va ridica aici — in
tervine tovarășul Petre Dumitru, 
președintele asociației sportive din 
fabrică. Vom amenaja și terenuri 
bituminizate de handbal, volei, bas
chet, tenis de cîmp, cu vestiare, a- 
nexe sportive, o arenă de popice cu 
două piste...

— De unde ați luat fondurile ne
cesare, tovarășe președinte 7

— Din cota legală a beneficiilor 
peste plan și dip contribuții volun
tare. Vom reducă foarte mult cota 
cheltuielilor prin muncă patriotică. 
Am declarat complexul sportiv — 
șantier al tineretului, avînd In ve
dere că media de vîrstă a salariați- 
lor din fabrică este de 23 de ani. 
Ne-a impulsionat și Legea cu pri
vire Ia organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat. Avem, 
potrivit prevederilor acestei legi, 
posibilități de soluționare eficientă 
a unor probleme legate de asigu
rarea și, totodată. îmbunătățirea ba
zei materiale necesare practicării 
sportului.

— Vreți să numiți cîțiva tineri 
care au la activ numeroase ore de 
muncă patriotică pe șantierul spor
tiv 7

— Mi-e destul de greu, pentru că 
sint mulți, foarte mulți. Totuși... 
Marin Tudor. Ștefan Mirică, Cornel 
Mîrza, Constantin Opran... Aceștia 
sint și animatori ai vieții sportive 
din fabrică.

— Se amenajează pretutindeni te
renuri de fotbal sau handbal, volei 
sau baschet, piste de atletism. însă 
mai rar bazine de înot. Puteți să 
ne spuneți, tovarășe președinte, cui 
aparține ideea de a construi un ba
zin de înot pentru salariații fabricii?

— Ideca a avut-o tov. Virgil Ni- 
colae. directorul nostru. Este „su
fletul" șantierului sportiv. S-a zbă
tut mult, a întimpinat piedici bi
rocratice, a luptat cu adevărați vir
tuozi ai tergiversărilor. Și o „in
discreție". Acum, cind zeci, poate 
sute de milioane de oameni sint con
sumatori de fotbal, este foarte greu 
să mai găsești pe cineva căruia să 
nu-i placă acest sport. Ei bine, di
rectorul nostru, deși este un spor
tiv multilateral — a practicat și 
sportul de performanță — nici nu 
vrea să audă de fotbal ! Asta nu 
înseamnă, însă, că fotbalul este res
pins la noi. Avem organizat un 
campionat inter-sccții, echipa noas
tră, s-a clasat pe primul loc 
in campionatul orășenesc, cîțiva 
băieți joacă la „Aurora" (n.n. Au
rora Urziceni — echipă in divizia 
C).

— Cum a fost primită ideea bazi
nului de incit în fabrică 7

— Perspectiva • construirii aces
tuia a stîrnit un mare entuziasm. 
Orașul este înconjurat de lacuri, în 
apropiere curge Ialomița. Avem 
mulți băieți destoinici înotători și 
alții, mai mulți, dornici de a invăța 
inotul.

— Tovarășe președinte, vreți să 
ne spuneți în încheiere ctnd va fi 
gata complexul sportiv 7

— Lucrările se vor desfășura tn 
două etape. Prima parte se va În
cheia pînă la sfîrșltul anului, iar 
finisarea, a doua parte a lucrării. In 
trimestrul I al anului viitor, în func
ție de starea vremii. Cu certitudine 
însă, în primăvara lui ’72, baza 
noastră va fi plină de amatori de 
mișcare și de sport.

*
...O întreprindere recentă, un 

colectiv tînăr. dominat de un entu
ziasm molipsitor, o conducere ener
gică, cu inițiativă, toate avitad la 
inimă sportul .

George SIMIONESCU

VICTORIA

0 SECȚIE MICĂ, DAR
Zilele trecute, traversam — îm

preună cu instructorul voluntar de 
motociclism Marin Jipa — aleile 
Uzinei mecanice din Moreni. Sigu
ranța cu care însoțitorul ne-a pur
tat prin labirintul atelierelor ne-a 
determinat să-i împărtășim presu
punerea noastră că ar fi unul din
tre veteranii uzinei.

— într-adevăr, ne lămurește in
structorul, lucrez de mulți ani aici 
ca sudor, iar de cînd mă ocup de 
pregătirea motocicliștilor, toată u- 
zina mă cunoaște.

După o scurtă pauză, în care ză
bovise asupra amintirilor, adaugă :

— Sportul cu motor este foarte 
Îndrăgit de muncitorii noștri. De 
altfel, am înființat secția de moto, 
la cererea iubitorilor de sport din 
cadrul uzinei. La început, treburile 
mergeau greu. Aveam băieți care 
doreau să practice acest sport, dar 
lipseau mașinile pentru concurs. Nu 
aveam echipament și nu dispuneam 
decît de un atelier improvizat. 
Ne-am adresat federației și asocia
ției sportive Locomotiva Ploiești, 
care nc-au sprijinit, dîndu-ne în do
tare cîteva motociclete vechi. Vă 
mărturisesc că atunci mă cam bătea 
gîndul că trebuie să renunț. Acum 
însă...

In drum spre noul atelier, o fostă 
Încăpere a bateriei de cazane dată 
spre demolare, am aflat că atît con
ducerea uzinei (director : Teodor 
Gongu), cît și consiliul asociației 
Victoria Moreni (președinte: Gheor- 
ghe Botescu) au proiecte frumoase 
cu secția de moto, mai ales că a- 
’lergătorii ei au reușit să reprezinte 
cu cinste uzina în diferite compe
tiții republicane. Numele motocro- 
siștilor Florian Davidescu și Dumi
tru Moțișan s-au înscris adesea 
printre cele ale fruntașilor întrece
rilor în 1971, iar tinerii Teodor 
Neacșu, Cornel Vlad și Viorel Șer- 
ban se anunță ca viitori perfor-

MORENI - 1972

CU MARI PERSPECTIVE...
meri. Pentru pregătirea alergătorilor 
consacrați și a tinerilor, conduce
rea tehnică a secției a ales pe 
dealul Sîngeriș, situat la marginea, 
orașului, un traseu cu caracteris
tici pentru toate genurile de con
cursuri, avînd start mecanic, rețea 
electrică, drumuri corespunzătoare 
de acces, urmînd să se construiască 
aici și o cabină turn de control 
pentru arbitri, precum și o tribună 
metalică.

— Greutăți, firește, mai întîmpi- 
năm și astăzi. Dar speranțele sint 
mari...

Și, ospitaliera noastră gazdă ne 
oferă un singur argument: atunci 
cînd este concurs pe dealul Sînge
riș, aproape tot orașul vine să-i 
vadă pe băieți cum se întrec cu va
loroșii lor adversari din București, 
Brașov, Cîmpina și alte centre din 
țară. Apoi, instructorul Marin Jipa, 
om care-și dedică tot timpul liber 
pentru propășirea sportului cu mo
tor, fără să ceară vreo recom
pensă, ne arată vechea clădire a 
bateriei de cazane, transformată în 
atelier cu trei boxe, magazie pen
tru materiale, dușuri, încălzire cen
trală, dotat cu toate sculele nece
sare, atelier care va fi dat în în
tregime în folosință în primele zile 
anul anului 1972. Privind înfățișa
rea noii „case" a motocicliștilor, re- 
amenajată din resurse locale și 
prin muncă patriotică, ne-am dat 
seama că uzina dispune de oameni 
gata oricînd să ajute, să muncească 
suplimentar pentru ca sportivii să 
aibă condiții optime de pregătire 
și concurs. Meritul revine în între
gime conducerii uzinei care con
tribuie nemijlocit la dezvoltarea 
acestei secții de moto din orașul 
Moreni.

Traian lOANIJESCU

LUCIUL GHEȚII
• Ajunsă la a treia ediție, com

petiția internațională „Trofeul Car- 
pați” la patinaj artistic, organizată 
de CJEFS-Brașov și comisia sa de 
specialitate, va avea loc între 7 și 
9 ianuarie 1972 pe patinoarul artifi
cial din Poiana. Pînă în prezent 
și-au anunțat participarea din străi
nătate juniori și copii din Bulgaria, 
Ungaria Si Iugoslavia.

• Pe patinoarul artificial din Ga
lați s-a desfășurat o reușită demon
strație, la care și-au dat concursul 
Gabriela Voica, Silvana Suciu. Corne
lia Picu, Cristian Neagu și alți „ar
tiști al gheții" din Capitală.

• Patinatorii din București evolu
ează azi și mîine în concursul dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie". întrecerile 
au loc pe gheața patinoarului aco
perit „23 August”, în fiecare zi de 
la ora 11,30. în program figurează 
numai exerciții libere.

• După întrecerile „Cupei 30 De
cembrie", sportivii de toate catego
riile din Capitală vor începe antre
namentele pentru campionatele re
publicane de patinaj artistic. La 22 
ianuarie 1972 este programată faza 
municipală pentru începători și co
pii, iar peste o săptămînă vor intra 
tn concurs juniorii și seniorii.

• Amatorii de sport din Brașov și 
Miercurea Ciuc vor putea asista în 
ziua de 26 decembrie la un spectacol 
pe gheață, prezentat de cei mai buni 
patinatori din tară. Elena Moiș, Doina 
Mitricică, Gabriela Voica. Ion Mircea, 
Octavian Goga și alții vor evolua di
mineața la Poiana Brașov, iar după- 
amlază în palatul de iarnă din Mier
curea Ciuc,

CULTIVAREA
(Urmare din pag. 1)

școli sportive și 433 asociații sporti
ve, care cuprind peste 10 000 sportivi 
legitimați (1981 femei). Aceștia își 
desfășoară activitatea în 367 secții pe 
ramuri de sport, afiliate la federa
țiile de specialitate. PE CUPRINSUL 
JUDEȚULUI EXISTA UN NUMĂR 
DE 470 ANTRENORI. 376 PROFE
SORI DE EDUCAȚIE FIZICA. 1 045 
INSTRUCTORI. 1 436 ARBITRI Șl 17 
MEDICI SPORTIVI. Aceste cifre re
prezintă scheletul puternicului edifi
ciu sportiv clujean, la al cărui etaj 
superior se află 6» maeștri emeriti 
șt maeștri ai sportului și peste 1200 
sportivi care desfășoară activitate de 
performantă ; la temelia acestui edi
ficiu se află marea masă a tinerilor 
și vîrstnicilor din școli, facultăți, u- 
zine, instituții. întreprinderi de la 0- 
rașe și sate, care îndrăgescactivitetea 
sportivă, participînd în număr însem
nat la diferitele acțiuni competiționale 
Si de agrement organizate de unită
țile . sportive, de organizațiile U.T.C., 
sindicale, inspectoratele școlare și 
consiliile organizațiilor pionierilor din 
județ-

Atenția deosebită, acordată activi
tății sportive de masă, factor extrem 
de important în ansamblul acțiuni
lor noastre educative, a dus —• prin 
diversificarea modalităților organiza
torice. prin sporirea netă a cadrului 
material si a muncii propagandistice 
— la realizarea unei emulații nemai- 
Intîlnite. Numai în ultimii doi ani 
numărul participanților la acțiunile 
de masă a crescut cu 170 000 (!).

In activitatea de performanță, de 
asemenea, rezultatele se înscriu pe o 
curbă ascendentă, fapt atestat de 
realizarea planului de dezvoltare pe 
perioada 1968—1970. Astfel, numărul 
sportivilor clasificați este de 6 224 
față de 5 052 in 1968 ; cel al echipe
lor participante în competiții de per*

SUB AUSPICIILE UNUI
S-a încheiat cea de a IV-a ediție 

a finalei campionatului republican 
de gimnastică modernă — prilej de 
concluzii, de satisfacții sau dezamă
giri pentru specialiști, antrenori, 
sportivi și spectatori. Iată cîteva 
aspecte desprinse din cele două zile 
de concurs.

Fără îndoială, primul lucru care 
se cere subliniat este faptul că a- 
ceastă ediție a campionatului a fost 
de un nivel mai scăzut decît cele 
precedente, la fiecare categorie în 
parte apărînd pregnant un decalaj 
valoric între primele clasate și restui 
gimnastelor. Elementul inedit al 
concursului a fost reprezentat de 
maniera categorică in care Maria 
Preda (Lie. 35) a cucerit titlul de 
campioană absolută a țării. După 
opiniile majorității specialistelor 
noastre, noua campioană a reușit a- 
cum, la numai 19 ani, să atingă 
maturitatea, punîndu-și în valoare 
excelentele calități fizice de care 
dispune. Eleva antrenoarei Livia 
Grama a impresionat întreaga asis
tență prin precizia în mînuirea obi
ectelor șl prin viteza de execuție. 
Alături de ea, alte două gimnaste 
— la fel de tinere și de talentate — 
Carmen Bucaciuc și Sabina Șerbă- 
nescu — ne îndreptățesc să credem 
că în viitoarele confruntări echipa 
țării noastre, în această componen
tă. poate aspira la rezultate onora
bile pe plan internațional.

Referindu-ne la problemele com
petiției, să spunem cîteva cuvinte 
despre arbitraj. Spre deosebire de 
alți ani. cînd era — de cele mai 
multe ori întemeiat — ținta tuturor 
criticilor, arbitrajul a fost, la aceas
tă ediție a campionatului, mult mai 
obiectiv. Alcătuirea unor brigăzi „de 
provincie" a fost binevenită, pentru 
că s-au înlăturat astfel, în cea mai 
mare măsură, suspiciunile de su
biectivism. Firește, au existat și u- 
nele greșeli, discuții inerente, dar 
în nota lui generală arbitrajul poate 
fi considerat ca. o reușită a întrece
rii. Ne îngăduim să observăm, to
tuși, că, dorind să nu fie prea ridi
cat, arbitrajul a fost uneori prea 
scăzut, chiar la categoria maestre, 
creînd și nemulțumiri (nu toate însă 
îndreptățite).

Și la categoriile inferioare de cla
sificare, brigăzile de arbitre au ma
nifestat o maximă exigență, multe 
gimnaste primind note de... re- 
petenție : 3,4 sau 5. Bine ar fi ca 
această severitate să ducă la o mai 
serioasă mobilizare, la o pregătire 
temeinică a tuturor concurentelor 
în vederea finalelor campionatelor 
naționale. Pentru că, din păcate, 
există și posibilitatea ca, descu
rajate de asemenea notări, unele 
antrenoare ■ sau sportive din pro
vincie să renunțe — alternativă pe 
care n-am dorit-o cîtuși de puțin 
tradusă în viață.

în fine, pentru că vorbim despre 
echipele din provincie, se cuvine

ARBITRAJ PREA SEVER
să subliniem comportarea cîtorva 
dintre ele, respectiv cele care au 
dovedit un frumos salt valoric față 
de ediția trecută a campionatului. 
Este vorba de echipele Șc. sp. Bră
ila, Șc. sp. Ploiești, Șc. sp. Rm. 
Vîlcea și Universitatea Iași. Din 
rîndul lor am remarcat și cîteva 
gimnaste care ar trebui să rămină 
în atenția federației. Și cum „con
tactul" specialistelor din federație 
cu sportivele din provincie este 
foarte rar, opinăm pentru organiza
rea unor tabere de pregătire pe 
timpul vacanței, unde să fie che
mate sportivele de perspectivă din 
toată țara și — de ce nu 7 — în
ființarea unui lot de junioare sau > 
de tineret. ’

Să trecem însă și la alt aspect 
al campionatului. După prima zi a 
competiției, ne manifestam mirarea 
față de pregătirea slabă a unor 
sportive (multe chiar din București) 
în cadrul categoriei a Il-a. Iată 
și explicația acestui fapt: întru- 
cît categoria imediat inferioară (a 
III-a) are limită de vîrstă. multe 
antrenoare sint puse în situația de 
a se prezenta cu gimnaste debu
tante direct la categoria a II-a. în 
aparență, e normal că respectivele 
sportive nu pot evolua la un nivel 
ridicat dar — poate că tocmai așa 
ar fi normal! — considerăm că, o 
antrenoare trebuie să-și înscrie e- 
levele într-un concurs abia după 
ce le-a asigurat o pregătire preala
bilă cel puțin de nivel mediu. Un 
asemenea lucru a făcut prof. Ana 
Hărgălaș, care a înscris la finalele 
recent încheiate o echipă de cat. 
a II-a compusă din sportive de
butante. dar cu o pregătire peste 
nivelul mediu al celorlalte concu
rente !

Și acum despre secțiile din Ca
pitală, care au dominat, conform 
tradiției, și această ediție a fina
lei campionatului Șc. sp. 2 (an
trenoare Ileana Iosif) și Viitorul 
(antrenoare Ana Moțet), au cîști- 
gat cu autoritate titlurile de cam
pioane pe echipe la categoriile I 
și a II-a, prezentînd totodată cel 
mai mare număr de gimnaste va
loroase, extrem de tinere și. deci, 
de mare perspectivă'. Așa cum ne 
așteptam, cele două secții s-au 
dovedit veritabile pepiniere, ade
vărate „școli de campioane" !

în fine, în încheiere și cîteva 
cuvinte despre „oamenii din um
bră" — pianiștii, cărora li se da
torează mult atunci cînd medaliile 
strălucesc pe pieptul sportivelor. 
Radu Tîrnăveanu, Julieta Rosman, 
Constantin Piperea și Ștefan Va- 
sile au dovedit din nou bune cali
tăți interpretative, oferind nu nu
mai un prețios ajutor gimnastelor, 
dar și un adevărat recital de mu
zică de calitate spectatorilor.

Constantin MACOVEI 
Horia ALEXANDRESCU

Evoluează Carmen Bucaciuc

VIRTUȚILOR DE VIAȚĂ - MISIUNE
formanță de 174, față de 169 iu 1968. 
S-a lărgit baza de masă a activită
ții de performanță, prin înființarea 
celor două școli sportive : la Turda, 
pe lingă Liceul „Mihai Viteazul”, 
cu două secții, și la Cluj, pe lingă 
grupul școlar de construcții, cu 5 sec
ții (pentru elevii din școlile profesio
nale). Dar cele mai grăitoare rezul
tate ale sportului clujean de perfor
manță sîntn o medalie olimpică de 
argint ; trei locuri in elita europea
nă (medalie de aur la popice și me
dalii de argint la atletism și tir), 7 
titluri de campioni balcanici și peste 
80 de titluri de campioni și record- 
meni republicani.

Trebuie să remarcăm și creșterea 
capacității organizatorice a mișcării 
Sportive județene. In ultimii ani, 
Clujul a găzduit. în condiții bune, 
competiții interne și internaționale 
de mare anvergură, pe care nu mai 
este necesar să le înșir.

Sintetizind. activitatea sportivă de 
masă și de performanță desfășurată 
tn județul și municipiul Cluj a obți
nut rezultate pozitive, la care au 
contribuit toți factorii interesați, prin 
realizarea unei conlucrări principiale, 
sprijinindu-se reciproc în majorita
tea acțiunilor, străduindu-se să tra
ducă în viață prevederile Legii 29 
și ale altor hotărîri și instrucțiuni 
elaborate de organele și organizațiile 
centrale-, REZULTATELE OBȚINU
TE AU DETERMINAT ACORDAREA 
DIPLOMEI DE „JUDEȚ FRUNTAȘ” 
DE CĂTRE C.N.E.F.S. ȘI OBȚINE
REA PRIMULUI LOC DE CĂTRE 
C.J.E.F.S, CLUJ ÎN ÎNTRECEREA 
PE ȚARĂ cu organizațiile similare, 
consecutiv în ultimii doi ani.

Cu toate că aceste rezultate le în
tregesc pe ce’e obținute de oamenii 
muncii din județul nostru pe linia 
dezvoltării economice a patriei noas
tre. ele nu sint încă pe măsura con
dițiilor create. Există încă o serie de

neajunsuri șl lipsuri care se cer re
mediate.

Educ^ia fizică și sportul de masă 
nu au corespuns pe deplin specificu
lui demografic al județului nostru, 
unde învață peste 130 000 de elevi și 
studenți (13,4% din totalul popu
lației). Dintre aceștia, abia lDȚ'o au 
participat organizat, în mod continuu, 
Ia diverse acțiuni competiționale de 
masă, iar la practicarea gimnasticii 
de dimineață au participat doar 6 400 
din cei peste 18 000 de interni. Pro
cesul de educație fizică în școli nu 
se desfășoară la nivelul cerințelor, 
mai ales in mediul rural, unde pro
porția de acoperire cu cadre de spe
cialitate este de numai 45% ; pe de 
altă parte, numărul sălilor de sport, 
tn raport cu numărul elevilor și al 
școlilor (generale, în special) este 
foarte redus. Din sondajele efectuate, 
rezultă că unii directori de scoli dau 
dispoziții ca în orele de educație fi
zică să se predea alte obiecte sau 
elevii să execute diferite munci în 
cadrul școlii, neacordînd nici un in
teres dezvoltării bazei materiale, 
deși există indicații în acest sens. 
Consiliile populare comunale nu au o 
preocupare hotărită pe linia amena
jărilor de spatii pentru activitatea de 
educație fizică și pentru joacă, nece
sare elevilor. Școlile sportive și li
ceele cu program de educație fizică 
din Turda. Dej și Cluj nu dispun de 
baze sportive proprii, cauzind, pe 
lingă greutățile inerente, cheltuirea 
de sume importante pentru chirii- 
Organizarea etapelor inițiale ale com
petițiilor de masă nu a fost tratată 
cu prea mare interes de asociațiile 
sportive din toate sectoarele. Nu s-au 
creat condiții accesibile și atrăgătoa
re elementului feminin. Nu s-au gă
sit încă forme corespunzătoare pe i- 
tru rezolvarea problemei activității 
sportive Ia sate, ținînd cont de spe
cificul activității productive.

Dezvoltarea activității sportive de

DUPĂ GOLUL LUI CHIVERS...

MI-a plăcut enorm Paul Dobrescu, boxerul. Mi-a 
plăcut enorm Gabriel Pometcu, tot boxer. Paul — 
frumos ca o vedetă de cinema — l-a bătut pe po
lonez ca tn filme, ca tn ,Rocco fi frajii sâi , ctnd 
lui Alain Delon cariera ti mergea din plin (ultimul 
film de la care am ieșit plîngînd ca un cline...). 
Cîteva suflete miloase mă vor blestema pentru 
câ-mi permit să aldtur boxul de tenis, dar pot 
spune câ numai Nâstase, dintre sportivii români, 
mi-a dat la sfîrșit de an un asemenea spectacol 
de vitalitate magnified, de forțd înctntdtoare pre
cum Dobrescu, tn ringul de la Ooo- 
le. Pometcu a fost și el formidabil, 
chit câ a pierdut. Dacd vreun fot
balist de la Rapid ar fi prestat me
ciul lui Pometcu, ar fi fost dus pe 
umeri de acasâ pînd Ia Federație, 
să fi«ț consacrat sportivul anului.. 
Dar Pometcu nu joacă fotbal și 
n-am auzit de vreun Fănuș, Băieșu 
sau Păunescu care să stea tablou 
în fața lui, alergînd după aceea la 
redacție sd pună pe hîrtie declarați
ile lui la un pahar... Nu cunosc 
ziarist sau scriitor mare al Țării Ro
mânești care să se laude cu ce i-au 
spus Dobrescu și Pometcu, Atanasiu
și Rășcanu. (Deși ceea ce i-a spus Răducanu lui Pă
unescu — vezi .Luceafărul' de săptămîna trecută — 
e într-adevăr genial ca expresie și mi-am permis să 
citesc acel fragment cu glas tare colegilor de la 
redacția de scenarii... Pînd la urmă, parcă văd prin 
secoli a lui înălțare, Răducanu o să ajungă eroul 
principal al unui serial semnat de Eugen Barbu Ij. 
Și cine-i Atanasiu ? Cine-i Rășcanu ? Mai nimeni. 
Mie — o să ziceți că-s nebun I — mi-au plăcut 
cît Dobrin în meciul cu Cehoslovacia. S-au luptat 
ca leii, ca dracii, ca îngerii — îi căutam prin 
grămezi deschise și închise, îi căutam pe jos și pe 
sus, nu reușeam mare lucru, căci francezii aceia 
erau mult mai buni decît zicea Groman — altfel 
o voce foarte plăcută ca timbru —, francezii aceia,

duși de vtnt fi de știința lor superbă, cu tăvălugul 
de groază al înaintării lor ne-au tngenunchiat mai 
rău decît Feyenoord și Tottenham și după cum îmi 
spunea un specialist, nimeni în lume n-ar fi scă
pat în după-amiaza aceea mai ieftin. în condițiile 
acestea zdrobitoare, Atanasiu și Rășcanu nu s-au 
lăsat zdrobiți, și-au dat 11 suflete din ei, deși 
cauza era pierdută s cu un singur meci important 
pe an, dîrdîind pentru acest meci tot anul,, nu se 
poate sparge în grămada lumii I Și ce jucători 
fantastici avem și vom mai avea I Dar cine-i ve

de ? Cea mai sfîșietoare imagine a 
telesportului de-a lungul anului a 
fost, pentru mine, tribuna Giuleștiu- 
lui, nemernic de pustie, la meciul 
de rugby România—Polonia. N-o voi 
uita toată viața mea de Belphegor.... 
Dar dacă naționala de fotbal ar fi 
încasat ceva echivalent cu acel 31—12 

de la Beziers? Cine mai scăpa, 
cu zile ? Pentru rugby nimeni nu-și 
dă cu pumnii în cap, mie mi se 
scrie tot despre Dinu (de la fotbal ; 
mai e unul, admirobil, la rugby), 
Țopescu deplînge într-un articol ex
celent inechitatea, ca și cum nu 
televiziunea mondială e una din

principalele vinovate ale tiranicei domnii fotbalistice, 
mai vine și marele poet (că altfel nu-i pot spune) 
care, fiindcă nu mai e nimic de scris după golul 
lui Chivers, se ia de Lereter, tocmai de el, cerîn- 
du-i să-și dea demisia pentru că a marcat un auto
gol I Metodă .fair-play' de a lovi repede și fără 
milă într-un om care a luat .Trofeul fair-play'... 
Ce-or avea, din cînd în cînd, în suflet, poeții ?

Scriu toate acestea, zor nevoie mare, pentru a 
ajunge unde vreau să ajung. De ce să fiu fățarnic ? 
Mor să fiu in rînd cu lumea, să-rni dau.și eu cla
samentul pe ramură și pe cele văzute în fotoliu : 
1. Dobrin, 2. Lupescu, 3. Dumitru, 4. Domide, 5. Dinu.

BELPHEGOR

UN CAMPIONAT DE TINERET-REZERVE ?

Dialog cu ALEXANDRU RĂDUCU. președintele secției da volei Petrolul Ploiești

In acceleratul de Piatra Neamț, 
am întîlmit sîmbătă pe cunoscutul 
activist ploieștean Alexandru Ră- 
ducu. președintele secției de vo
lei Petrolul, care însoțea echipa 
de băieți a clubului pentru jocul 
cu Relonul Săvinești din cadrul ul
timei etape a turului II al campio
natului secunzilor. Ca întotdeauna, 
„omul cu părul nins", vechi sluji-

DE CE S-A ELUDAT 

0 PRESCRIPȚIE 
MEDICALĂ ?

După cum s-a mai anunțat, vo
leibalistul Radu Dumitrescu de la 
Politehnica Galați s-a îmbolnăvit 
la începutul anului de hepatită. 
Component al lotului național, el 
a fost supus unui control la Cen
trul de medicină sportivă de la 
complexul ,,23 August". Cei ce l-au 
examinat au ajuns la concluzia că 
timp de un an (pînă la începutul 
lui 1972), sus-numitul jucător nu 
trebuie să mai facă eforturi de ge
nul celor pe care le cere sportul 
de mare performanță. Și, totuși, 
nici clubul Politehnica Galați, nici 
antrenorii lotului reprezentativ nu 
au respectat această indicație. Ra
du Dumitrescu a jucat mai multe 
meciuri de campionat în echipa 
gălățeană și, recent, în selecționata 
divizionară. Eludarea hotărîrii co
misiei medicale examinatoare a 
fost înlesnită de un certificat prin 
care cabinetul medico-spotriv gă- 
lățean l-a dat dreptul lui R. D. 
să joace, considerînd că boala nu 
este primejdioasă. S-ar putea ca 
medicul respectiv ori să nu fi știut 
despre ce a fost vorba, ori să fi 
tratat cu ușurință prescripția Cen
trului de la „23 August". Bineîn
țeles, cînd s-a aflat că indicația 
nu este respectată, Centrul de me
dicină sportivă a atras atenția cu
venită celor ce se ocupă de R. Du
mitrescu. Dar nici aceasta n-a fost 
luată în seamă. Ca dovadă, el a 
apărut din nou în selecționata di
vizionară, în partida susținută a- 
seară în compania reprezentativei 
R. P. Chineze. De ce oare 7 An
trenorii au considerat că este mai 
bine pentru tînărul Radu Dumi
trescu să nu întrerupă complet ac
tivitatea sportivă, dar nu s-au gîn
dit că încălcarea unor indicații me
dicale riguroase ar putea să aibă 
mai tirziu consecințe grave... Este 
vorba de sănătatea unui om.

tor al voleiului, are ceva nou da 
spus despre spartul pe care-1 În
drăgește de ani și ani. Așa că o 
discuție cu el pe această temă este 
oricînd interesantă.

— Va reveni Petrolul între echi
pele primei divizii ? îl întreb.

— Cred, deși nu va fi ușor. Deo
camdată, în serie, sîntem lideri 
autoritari, însă — considerînd că 
vom obține dreptul de a lua parte 
la baraj — acolo sarcina va fi mult 
mai grea.

— Nu vi se pare că Petrolul a 
căzut pentru că nu a avut o a- 
riergardă solidă ?

— E adevărat. De altfel, orice e- 
chipă (chiar și dintre cele mai bu
ne) poate să se prăbușească atunci 
cînd nu i se asigură un rezervor 
permanent de... tinerețe. Retrogra
darea echipei noastre m-a făcut 
să meditez mai adînc la această 
situație și să încerc o soluție. Ast
fel, am ajuns Ia ideea înființării

unor echipe de tineret-rezerve pe 
lingă cele de prima divizie, e- 
chipe care să asigure o pregătire 
corespunzătoare jucătorilor tineri, 
cu perspective de a promova în 
eșalonul fruntaș.

— S-a concretizat în vreun fel 
această idee ?

— Posibilitatea punerii el în 
practică necesită un studiu atent 
din partea forului de specialitate. 
Mal ales din punct de vedere fi
nanciar. Eu, insă, am militat ca 
Pe plan local să facem ceva ase
mănător, formind echipe din șco
lari neangajați în campionatul ju
niorilor și plasîndu-le unor asocia
ții sportive. Experimentul a stîr
nit mult interes. Eventuala apari
ție a echipelor de tineret-rezerve 
Pe lingă cluburi mi se parte o idee 
mult mai potrivită.

Rubrică redactată 
de Aurelian BREBEANU

PENTRU STUDENȚII BRAȘOVENI
O nouă șl frumoasă Inițiativă 

vine să completeze activitatea stu
denților brașoveni în materie de 
sport. Este vorba de un curs de 
inițiere la schi pe care-1 organi
zează catedra de educație fizică șl 
Asociația studenților din Centrul 
universitar Brașov, chiar în vacanța 
care a început de cîteva zile.

Pentru reușita acestei inițiative 
organizatorii au stabilit tin program 
minuțios, menit să dea roadele scon
tate.

Cursanții vor avea la dispoziție ca
dre tehnice cu înaltă calificare din 
rîndul profesorilor care alcătuiesc 
catedra de educație fizică din cadrul 
Universității din Brașov. Un număr 
de 6 profesori, printre care C. 
Diaconescu, șeful catedrei și lectorul 
universitar Gh. Măreți, vor face ro-

tație la acest centru — zilnio — asl- 
gurînd astfel inițierea cît mai si
gură și în același timp rapidă a stu
denților. La dispoziția acestora stau 
sn număr de 180 echipamente com
plete asigurate prin Asociația stu
denților și clubul sportiv universi
tar.

Centrul de inițiere își va avea 
sediul în frumoasa stațiune Poiana 
Brașov, unde există condiții optime 
pentru învățarea schiului.

Inițiativa este cu atît mal lăuda • 
bilă cu cît aceasta va continua cu 
promptitudine și după reluarea 
cursurilor universitare, ceea ce va 
permite unui mare număr de stu
dent! brașoveni să se inițieze în 
tainele alunecării pe schiuri.

C.GRUIA — coresp. județean

CRISTIANII
• „Cupa Europei" a debutat într-o 

tînără stațiune franceză „Les Menuires" 
al cărui director tehnic este fostul inter
național Leo Lacroix. S-au disputat 
două probe : un slalom, clștigat de fran
cezul J. N. Augert, urmat de polonezul 
Bahleda și un uriaș cișigat de austriacul 
pechtl.

In clasamentul Cupei Europei conduce, 
vest-germanul Rieger (locul 3 la uriaș 
și 4 la special) urmat de austriacul 
Pechtl. Menționăm că pentru „Cupa 
Europei" se acordă puncte primilor 15 
clasați (25-20-18-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1) și 
sint reținute pentru clasamentul final

DE MARE RESPONSABILITATE
masă a fost frinată și de-3 interpreta
rea neunitară a Legii 29-

Activitatea de performantă prezin
tă și ea o serie de lipsuri. Analiza 
rezultatelor arată Mh ritm necorcs- 
punzălor cerințelor internaționale și 
condițiilor create la principalele ru
muri sportive — atletism, box, bas
chet. gimnastică, fotbal, handbal, 
inot, lupte și volei. Această stare 
de lucruri se datorește slabei muma 
de selecție a tinerelor elemente, cit 
și metodicii de instruire, bazata pe 
rutină, la nivelul formațiilor de per
formanță din cluburi și asociații < 
este încă insuficientă preocuparea ca
drelor tehnice față de latura educa
tivă și a dezvoltării calităților mo- 
ral-voiitive ale sportivilor de perfor
manța ; există unele paralelisme pe 
ramuri de sport (secție și echipă de 
baschet masculin la U.S. Universita
tea și la C S. Politehnica ; volei fe
minin la ».U“ și Medicina ; rugby la 
Agronomia și Politehnica) care. Iu 
loc să conducă la promovarea acestor 
discipline, au generat anumite fric
țiuni ce-au împiedicat mersul înain
te. Se face, de asemenea, simțită 
lipsa de continuitate în controlul și 
îndrumarea exercitată de conducerile 
cluburilor și asociațiilor sportive, cît 
și de reprezentanții factorilor răspun
zători (Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport, C.J.S., U.A.S.j.

Este nesatisfăcător interesul și 
sprijinul din partea unor conduceri 
administrative în direcția asigurării 
unor condiții corespunzătoare spor
tului de performanță.

Pentru remedierea lipsurilor exis
tente, Comitetul județean de partid 
Cluj a întreprins și pînă acum o se
rie de măsuri. Recent, am adoptat 
un plan special de măsuri privind 
activitățile de educați j fizică ?* 
sport in rindurile elevilor și studen
ților și am organizat o consfătuire 
cu profesorii de educație fizică, con
sfătuire care s-a dovedit deosebit de

utilă. Am propus, de asemenea, Mi
nisterului învățămîntului să se stu
dieze posibilitatea transformării Fa
cultății de educație fizică de 3 ani 
din Cluj în facultate cu o durată de 
4 ani. Avem, de asemenea, în fată o 
serie de obiective concrete, cu carac
ter organizatoric, menite să contri
buie la asigurarea cadrului necesar 
acestei activități. Dintre acestea a- 
mintim :

1) consolidarea factorului dc spe
cialitate in rolul de coordonator și 
îndrumător al activității de educație 
fizică și sport în toate sectoarele 
sale, de la instruire la centralizarea 
și distribuirea fondurilor și preocupa
rea pentru construcții și amenajări 
de baze sportive ; 2) ameliorarea
normelor financiare în asociațiile 
sportive școlare și îmbunătățirea or
ganizatorică a acestora prin alegerea 
cadrelor didactice cu răspundere în 
consiliile de conducere ; 3) stabilirea 
unor responsabilități sporite condu
cerilor administrative în toate sec
toarele de activitate in domeniul îm
bunătățirii bazei materiale a mișcă
rii sportive.

. De o pondere deosebită in suita 
preocupărilor noastre se va bucura, 
însă, munca educativă cu sportivii, 
direcționată în principal spre întări
rea laturii moral-volitive și a sentimen
tului patriotic și internaționalist. Ne 
vom preocupa. în același timp, de 
îmbogățirea orizontului lor politico- 
ideologic, orizont ce va completa fe
ricit formația sportivă și profesiona
lă a acelor tineri care. în același 
timp, animă arenele sportive, popu
lează amfiteatrele facultăților 51 ate
ii orele fabricilor.

Vom încerca să facem din virtuțile 
sportului — sîrguință. cinste, curaj, 
spirit de întrecere, loialitate, dăruire 
— virtuți de viață ale tineretului 
nostru și din mișcarea sportivă clu
jeană — o forță activă a educației 
noastre socialiste.

cele ■ mal bune cind rezultate ale sezo
nului in flecare probă.
• La slalomul uriaș de la „Les Me- 

nulres" s-a remarcat un tlnăr italian do 
17 ani, Pierrot Gros, care, plecat cu 
numărul 40, s-a clasat pe locul patru.

• Lupta pentru primele locuri în 
concursurile internaționle a devenit 
parcă și mai strlnsă anul acesta. La 
prima coborlre a sezonului, elvețianul 
Bernard Russl a dștigat doar cu 5 su
timi de secundă față de austriacul Mes
sner șl doar două secunde 11 despart 
pe primul de al zecelea clasat într-o 
cursă lungă de 2 980 m cu 850 m dife
rență de nivel și In care s-a realizat 
o medie de 96 km/oră, (viteza maximă 
atinsă 130 km/oră).

• In prima cursă de coborlre a fe
telor de asemenea s-au înregistrat dife
rențe mici, mai ales la eșalonul doi : 
schloarele clasate între locurile 10—20 
sînt înșirate pe parcursul unei secunde.
• Marele premiu paralel-opcn ur

mează să se dispute către sfîrșltul lunii 
martie la Megeve (Franța). Tliyon (Elve
ția) șl Saalbach (Austria). Comisia 
F.I.S. creată pentru această competiție 
a hotărit să nu invite la aceste întreceri 
pe schiorii profesioniști din grupul ame
rican al lui Bob Beattie. Pentru ca 
acest proiect să devină realitate se mal 
așteaptă avizul C.I.O.

• La primele două concursuri, echipa 
feminină a Austriei a pierdut — pen
tru moment — două din speranțele sale : 
Ingrid Sfoellner (accidentată la St. Mo
ritz) șl Dora Storm (fractură la gleznă 
la Val d’Isere). Tot la antrenamentele de 
la Val d’lsăre s-a accidentat șl unul din 
component echipei Italiei, Roseld Joux.

Asociațiile vinătorilor și pesca
rilor sportivi de sector din Capitală 
organizează, duminică, vînători co
lective la iepuri și fazani, la vulpi 
și diverse alte răpitoare, astfel :

Sectorul I (cu sediul în str. Bise
rica Enei 2, telefon 15.74.57) : pe te
renurile Cocora, Bucu, Giurgeni. 
vînători, Roata. Cartojani, Drăghi- 
nești. Tunari, Grădiștea, Vîrtoape si 
Drăgănești Olt.

Sectorul III (Calea Moșilor 258, 
tel. 12-34.04) : pe terenurile Bodana, 
Săpunari șl Comana.

Sectorul V (Piața Splai 3—5, tel. 
13.15.73) : pe terenurile Dragoș 
Vodă. Ciulnița, Dărăști, Mihăilești, 
Buda și Seaca.

Sectorul VIII (Bd. I.G. Duca 24, 
tel. 17.03.53) : pe terenurile Ștefă- 
nești, Sălcioara, Răzvani, Săruleștl, 
Dragalina și Ghimb’șani.

Informații suplimentare și înscri
erile pe listele de participare (pînă 
vineri la orele 19) la sediile aso
ciațiilor.
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1 CE CONDIȚII Șl CE ATMOSFERA DE LUCRU ATI AVUT lN TIMPUL DESFĂȘURĂRII VALENTIN STANESCU (STEAUA) CONST. CERNAIANU (UNIVERSITATEA CRAIOVA)

TURULUI ACTUALEI EDIȚII A CAMPIONATULUI?

CUM AJUTĂ ECHIPA DE TINERET-REZERVE FORMAȚIA DE CARE VĂ OCUPAȚI?

3. CREDEJI CĂ IERARHIA ACTUALĂ A ECHIPELOR NOASTRE E FIDELĂ VALORILOR

DIN CAMPIONAT?

CE ECHIPE CREDEȚI CĂ SE VOR CLASA PE PRIMELE TREI LOCURI LA SFlRȘITUL

CAMPIONATULUI ? •>

i

' 1. Cele două competiții la cate a
trebuit să facem față în sezonul de 
toamnă — campionatul și „Cupa 
U.E.F.A." — ne-au solicitat mari e- 
forturl șl din acest punct de vedere 
numărul restrfns de jucători de care 
dispunem a constituit ua impedi
ment. Efectele sale au fost, Insă, 
parțial anihilate prin condițiile bune 
de lucru de care am beneficiat. Con
ducerea clubului și cea a secției de 
fotbal ne-au ajutat substanțial Ju
cătorii, la rindul lor. «u dovedit 
înțelegerea necesară pentru • se pre
găti țemeinlo ți a fi. astfel, la înăl
țimea obiectivelor ți cerințelor e- 
chlpei.

2. Echipa de tineret-rezerve * clu
bului nostru n-a oontribult In aoest 
tur de campionat lâ împrospătarea 
lotului primei garnituri, rolul el re- 
zumîndu-se — în general — la acela

NICOLAE DUMITRESCU (U.T.A.)

1. Cred că nu mai e nevoie să 
reamintesc că Steaua se află printre 
cluburile noastre puternice, care dis
pun de o bună bază materială. Așa 
stînd lucrurile, nici secția de fotbal 
— mai ales prima echipă — nu se 
poate plînge de lipsa unor condiții 
dintre cele mal bune. După cum se 
știe, acest tur de campionat a co
incis cu debutul meu ca antrenor 
la această prestigioasă echipă. Am 
găsit aici o atmosferă bună, pro
pice unei munci de calitate, jucăto
rii și conducerea tehnică nutrind 
aceleași gîndurl. adică o comportare 
la nivelul cerințelor și al condițiilor 
de care se bucură. Debutul în acest 
campionat a fost cit se poate de 
promițător, în primele 8 etape n-am 
cunoscut înfrîngerea. După aceea^ a 

formă 
putem

urmat o cădere. Scăderea de 
și, implicit, rezultatele nu lei

I
DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR (DINAMO)

de parteneră de antrenament lin ca
drul jocurilor la două porți cu des
fășurarea de teme tactice. Pentru 
viitor, contăm pe jucătorii Cilian, 
Roșea, Coșa și Calmore, care sînt 
tncă juniori dar au perspective de promovare.

3. Consider că poziția actuală a e- 
chipelor în clasament este conformă 
cu comportarea lor, dar nu șl cu va
loarea unora dintre ele. Am în vede
re echipele Dinamo, Rapid șl chiar 
Steaua, care ocupă locuri inferioare 
valorilor șl posibilităților de care 
dispun. După cum cred că F. O. Ar
geș este situată pe un loo superior 
valorii *1 chiar evoluției generale a 
echipei.

4. Presupun că la sftrșltul campio
natului ordine» tn clasament, tn pri
mele lui locuri, va fl următoarea i 
1. U.T.A., 2. Dinamo. 3. S.C. Bacău.

1. Din toate punctele de vedere 
am avut asigurate condiții foarte 
bune. Dar, dacă ne gîndim mai a- 
tent, problema jucătorilor este con
diția sine Qua non șl din acest punct 
de vedere nu pot fi de loo mulțumit. 
Pentru că au fost multe perioade 
cînd mi-au lipsit și 11 jucători, toți 
chemați la diferite loturi naționale. 
Și atunci, ai condiții de lucru, dar 
nu ai oameni cu oara să lucrezi 1

2. La tineret, noi avem o eerie de 
elemente talentate, dar n-am avut o- 
cazla să le folosim tncă la prim* e- 
chlpâ, pentru că nu sînt de nivelul 
primei formații. Sînt, Insă, elemente 
da perspectivă, pe care le urmărim

cu atenție în echipa cadeților. 
tă formație reprezintă pentru ...........
excelent ajutor în recuperarea jucă
torilor accidentați sau rodarea celor 
ce nu fac parte, la un moment dat, 
din primii 15.

3. Configurația actuală, corespunde ! 
Cu rezerva foarte importantă, însă, 
că nu toate echipele au avut jucători 
prinși în sezonul plin al naționalei

4. Cu tot programul internațional
încărcat țl cu toate dificultățile crea
te de acest tur, Dinamo va avea un 
cuvînt de spus In lupta pentru titlu. 
Așa că întrevăd următoarea ordine 
finală 1. Dinamo, 2, U.T.A., 3
Steaua.

Aceas- 
noi un

pune pe seama unor neînțelegeri, 
fiindcă nu prea au existat. Cazul 
Tătaru a constituit o excepție, care 
n-a alterat atmosfera din echipă. 
Doar desele accidentări și îmbolnă
viri ne-au ținut pe loo. în retur, 
sperăm la mai mult

2. In acest tur de campionat n-am 
promovat nici un jucător 
neret. Nici nu se putea. 
Steaua a cunoscut doar 
timp în urmă o serioasă 
tare de forțe. Echipa de 
zerve ne-a ajutat, într-o oarecare mă
sură. să-i menținem în activitate pe 
cei ce nu evoluau tn prima forma
ție (Ciugarin, Ștefănescu, Dumitriu 
III). Spuneam i*ntr-o oarecare mă
sură. pentru că, din păcate, nu toți 
jucătorii 
vesc cu 
tineret", 
vantajul

3. Nu. 
rilor. pentru că unele echipe au fost 
solicitate mai mult, altele mai puțin, 
și intr-un sezon întreg acest lucru 
își spune cuvîntul. Programul în
cărcat al unor formații — Dinamo, 
Steaua, Rapid, U.T.A., — a avut e- 
fecte. Doar arădenii au trecut cu 
bine acest sever examen, dar. ca să 
spunem adevărul, U.T.A. a avut, to
tuși, mai «puțini jucători la loturi, tn 
special la echipa națională. în cam
pionat, Steaua. Dinamo șl Rapid au 
simțit' efectul solicitărilor, iar randa
mentul jucătorilor la lot a fost in
comparabil mal mare decît la club.

4. Privind clasamentul, unii mă vor 
contrazice, dar eu rămtn la părerea 
că valoarea tșl va spune euvtntul si 
ordinea va fi următoarea : 1. Steaua, 
2. Dinamo. 3. U.T.A.

de Ia tl- 
pentru că 

cu puțin 
tmprospă- 
tineret-re-

1. Am găsit la Craiova o secție co
rect organizată, preocupată perma - 
nent de bunul mers al _ activității. 
Baza materială este satisfăcătoare, 
cu excepția lipsei de mingi de ca
litate. Lingă stadion s-a amenajat 
un teren de zgură, foarte util pen
tru pregătire, mai ales toamna »1 
lama.

2. Echipa de tineret-rezerve n-a 
depășit pragul mediocrității, din două 
motive : e destul de săracă tn valori 
de perspectivă, iar jucătorii veniți 
de la prima formație (Martlnovici, 
Pîrvu- etc.) nu șl-au adus contribu
ția așteptată. datorită indolenței. 
L-am promovat tn prima echipă pe

Sameș, dar trebuie să se țină seama 
că el venea de la echipa de tineret- 
rezerve a echipei Steaua...

3. Fotbalul e plin de surprize, de
sigur. si de atttea ori echipe mar! 
cedează tn fața altora mal modeste. 
Nici acest tur nu face excepție- For
mații cu loturi valoroase ocupă pozi
ții mai modeste. De la acest capitol, 
cred că nici echipă noastră nu face 
excepție- Oricum, primele clasate me
rită locurile pentru că au avut o 
comportare bună.

4. Anticipez următoarea ordine tn 
primele locuri î 1. U.T.A., 2. Dinamo, 
8. S.C. Bacău.

CONSTANTIN RADULESCU (S.C. BACĂU)

' T. Atît în perioada de pregătire 
a campionatului, cît, mai ales, după 
aceea, pe parcursul întrecerii, am 
beneficiat de cele mai bune con
diții. Pentru a crea o ambianță 
propice de lucru în cadrul echipei, 
noi, antrenorii, am cerut fiecărui 
jucător în parte să aibă mai mul
tă încredere în sine, să fie mai pre
tențios cu el însuși. N-a trecut 
mult pînă ce la noi s-a realizat o 
unitate deplină, ceea ce și explică, 
de altfel, succesele realizate în pri
ma parte a campionatului.

2. Cu foarte mici excepții, de 
vreo trei ani, Sport Club Bacău își 
recrutează elementele din pepinieră 
proprie, mai precis din formația 
de tineret-rezerve care, de pildă, 
în 1970, ne-a furnizat nu mai puțin 
de 7 jucători. De aceea, vom per
severa pe acest drum, încurajînd, 
în continuare, elementele tinere e- 
xistente în secțiile noastre.

3. în linii mari, da.
4. 1. U.T.A., 2. Dinamo, 3. S.C. 

Bacău.

I ȘTEFAN ONISIE (UNIVERSITATEA CLUJ)

1. Condițiile de lucru avute — 
bune. O excepție t nu există decît 
un singur teren, pe care sîntem ne- 
voiți să-1 protejăm, pe ploaie sau 
zăpadă, și atunci pregătirea are, 
fatal, de suferit.

, 2. Ajutor direct n-am avut, dar

la tineret la noi cresc jucători pe 
care, fără îndoială, îi vom folosi.

3. “ ~ ‘ '
află 
mai

4.
S. C. Bacău, „U“ Cluj sau Steaua.

Nu. Echipe mai valoroase se 
mai slab clasate decît altele 
modeste.
Locul 1. U.T.A., 2. Dinamo, 3.

FLORIN HALAGIAN (F. C. ARGEȘ)

r 1. După cum se știe, facem par
te dintr-un club experimental. A- 
vem o organizare adecvată, cu oa
meni pricepuți în conducere, con
diții de lucru (materiale) bune, sîn
tem sprijiniți. Remarc faptul, do 
loc lipsit de importanță, că în pro
blemele tehnice ale echipei nu se 
amestecă nimeni. Sîntem lăsați să 
lucrăm în liniște. Jucătorii au răs
puns bine la solicitările noastre, mai 
ales în cea de a doua parte a cam
pionatului, fiind de acord cu pro
gramul stabilit.

2. Socotesc foarte utilă formația 
ide tineret-rezerve. Noi avem a-

NICOLAE PROCA

cum, datorită acesteia, 4—5 elemen
te care sînt oricînd gata să intre 
în foc : Nedelcu, Ciolan, Dan Geor- 
gică, Ariciu ș.a. Numai că este 
obligatoriu să se asigure formației 
de tineret condiții superioare de 
lucru și mai ales o pregătire con
formă ca valoare și intensitate.

3. Ce pot spune ? Campionatul 
se joacă pe puncte, cine cucerește 
mai multe se duce mai sus, deci 
dacă totul se calculează matematic, 
înfățișarea actuală a clasamentului 
în tur este justă.

4. După mine, în final I 1. Di
namo, 2. Steaua, 3. U.T.A.

(STEAGUL ROȘU)

veniți de 
seriozitate 
deși acest 
lor.
Nu poate

la echipa I pri- 
meciurile „de la 
lucru ar fi în a-

corespunde valo-

BAZIL MARIAN (RAPID)

1. Condițiile de lucra avute — 
satisfăcătoare. Atmosfera a fost 
în general bună, cu mici neînțe
legeri, care s-au rezolvat pe par
curs.

au profitat, clasîndu-se la sfîrși- 
tul turului pe locuri bune.

4. Dinamo, Steaua, Rapid, iată 
echipele pe cațe le văd ocupînd, 
în această ordine, primele trei 
locuri în campionat.

Vidac, unul dintre cei mai 
buni portari ai acestui tur 
de campionat, a ieșit prompt 
la minge, nelăsîndu-i golge- 
terului Rugiubei nici o spe
ranță (fază din meciul Sport 
Club Bacău — U.T.A. dispu
tat in ultima etapă a turului). 
Foto : V. BOGDÂNEȚ - Bacău

VIRGIL MARDĂRESCU (POLITEHNICA)
4

1. Un început marcat de neînțe
legeri. Odată depășită această fază, 
atmosfera a fost propice unei ac
tivități satisfăcătoare.

2. Echipa de tineret-rezerve ne-a 
ajutat considerabil pentru a-i titu
lariza în „A“ pe Costaș, Hanceriuc, 
Romilă II și Sofian.

3. în ceea ce privește U.T.A., 
despre care am mai spus că e cea 
mai serioasă șl constantă echipă,

da. Dar la echipele Dinamo, Steaua 
șl Politehnica Iași nu s-a făcut to
tul din partea noastră, a antreno
rilor și conducătorilor, pentru a se 
respecta o ierarhie fidelă. Merite 
deosebite au S. C. Bacău și „U“ 
Cluj, care sper să confirme și în 
retur ceea ce au arătat în acest 
sezon.

4. 1. U.T.A., 2. Dinamo, 3. Steaua.

ROBERT COSMOC (FARUL)

1. Am avut, ca întotdeauna, de 
altfel, condiții bune de lucru. Aș 
sublinia ajutorul primit din partea 
C.J.E.F.S.-ului în rezolvarea unor 
probleme personale ale jucătorilor, 
precum și de ordin tehnic.

2. Pentru mine, formația de ti
neret-rezerve reprezintă un real 
ajutor. Ea permite recuperarea ju
cătorilor din prima formație care 
au suferit diferite accidente și mai 
lansează, din cînd în cînd, cîte un 
nou element talentat. în acest

campionat, de Ia tineret l-am 
movat pe Nistor.

3. Clasamentul corespunde, 
facem abstracție de... Farul, 
tru că alta este valoarea 
decît acest loc 13. Echipa, însă, 
este în reconstrucție și procesul 
acesta s-a efectuat mai ales în linia 
de fund — capitol foarte impor
tant în jocul unei echipei.

4. 1. U.T.A., 2. Dinamo, -3. 
Bacău.

prOJ

dacă 
Pen- 

noastră

s.c.

ILIE OANA (PETROLUL)

să mă plîng din 
al condițiilor, 

nu au fost- pe
1. Nu am de ce

punctul de vedere 
Rezultatele, Insă. ______ ____
măsura condițiilor ce' le avem.

2. Echipa de tineret-rezerve a 
reprezentat tn permanență pentru 
noi un izvor de aprovizionare pen
tru prima formație. Citiți formația 
mare a Petrolului 
ce a reprezentat și 
retul pentru noi.

3. în linii mari,
detaliu, Intervine, ___ , ,___
echipelor mai puțin valoroase. In 
cazul acestora, în foarte multe jocuri, 
decide șansa sau neșansa. Dacă Pe
trolul cîștiga două jocuri sau cel

puțin realiza un meci egal în 
tida cu U.T.A., cînd am avut . 
multe ocazii, pe alt loc ne aflam 
astăzi. Cred că Petrolul merita un 
loc 10. pentru că, 
cîștigat 3 puncte 
nu oricum, ci în 
duri bune.

par- 
mal

să nu uităm, am 
în deplasare, șl 
urma unor me

șl veți înțelege 
reprezintă tine-

corespunde. în 
însă, problema

4. Așa cum se 
o echipă omogenă, 
bine cristalizată, cu angajament din 
partea fiecărui jucător, cred că 
arădanii nu pot scăpa titlul. Pen
tru celelalte două locuri concurează 
mai multe echipe : Sport Club 
cău, Dinamo și Steaua.

ȘTEFAN COIDUM (CRIȘUL)

1. La noi, se știe, au fost foarte 
multe frămîntări, disensiuni între 
antrenor — jucători — conducere 
ș.a.m.d. Antrenorul a schimbat con
cepția de joc a echipei și jucătorilor 
nu le-a convenit. De fapt, Crișul 
are un lot cu mulți fotbaliști pla
fonați, cărora le convine, după cite 
mi-am dat seama... mai degrabă di
vizia B. Parcă în partea a doua a tu-' 
rului campionatului 
cîte - ceva în bine, 
pentru a mai putea

2. Eu sînt dintre 
că „tineretul" este

s-a .mai schimbat 
dar prea tîrziu 
realiza... puncte.

aceia care socot 
_ _ __ ____ ___ foarte util unei 
echipe de divizia A. Cu condiția să 
nu fie un „azil de pensionari", ci 
o veritabilă pepinieră, unde să se 
Învestească cu succes munca. La noi

prezintă U.T.A.j 
cu o idee de joc

Ba.

de
II. 

...... ,cu 
atenție .și lotul permanent împrospă
tat cu juniori. La Crișul, n-am prea 
promovat juniori, întrucît echi
pa clubului luptă pentru titlu.

3. Categoric, primele trei clasate 
tn actualul tur sînt cele care meri
tau. Sint formațiile care au reușit să 
aibă comportarea cea mai constantă, 
tn frunte cu UTA.

am promovat în prima echipă, 
la tineret, pe Agud și Catona 
Cred că tineretul trebuie privit

4. Greu de spus. Și totuși în func
ție de 
spun : 
Argeș, 
foarte

valoarea pe care o au, eu 
1. Dinamo, 2. UTA și 3. F.C. 
pe care o socot, o echipă 

bună.
CONST. RADULESCU (C.F.R. CLUJ)

1- Nu am avut condiții prea bune 
ide pregătire. Organele locale 
ne-au ajutat, nimic de zis, dar posi
bilitățile lor de acțiune sînt limitate. 
Dacă vă spun că nu avem echipa
mentul sportiv necesar, cred că nu 
trebuie să mai adaug nimio în spri
jinul afirmației făcute...

în sinul echipei, atmosfera de lucru 
a fost bună î cu mici excepții, jucă
torii s-au încadrat intr-un plan de 
pregătire susținut. Cei care nu s-au 
încadrat, Necula și Florescu, au fost 
scoși temporar din lotul primei e- 
chipe și trecuți în cel al echipei de 
tineret-rezerve.

2. Nu ne-a ajutat In nici un fel. 
Sper că ne va ajuta de acum îna
inte...

3. Fotbalul nostru a depășit, 
pare, stadiul „valoarea numelui

s-a fixat asupra „numelui valorii”.
4. Dacă echipele bucureștene vor 

juca 1W primăvara la adevărata lor 
valoare, atunci „sosirea" pe podium 
va arăta astfel : 1. Dinamo, 2. Steaua, 
3. U.T.A. Dacă nu, atunci U.T.A. va 
cîștiga campionatul, urmată în cla
sament de S. C. Bacău și Dinamo.

2. N-am folosit jucători de Ia 
echipa de tineret-rezerve.

3. Nu. Echipele fără jucători 
loturile reprezentative au avut, 
punctul de vedere al campionatu
lui, e situație avantajoasă, de care

TIBERIU BONE (A.S.A. TIRGU MUREȘ)

1. Fără condiții și atmosferă op
time, o echipă ca a noastră, venită 
din divizia B, n-ar fi putut realiza 
rezultatele pe care le cunoașteți.

2. Toți tinerii noștri jucători de 
real talent, printre ei multi juniori, 
se rodează în formația de tineret- 
rezerve, o treaptă intermediară ab-

r

I
I

PRIMA SECȚIE DIN TARA DE 
SPORT NAUTIC CU MOTOR

nenumărate Întreceri cu caracter lo
cal, dintre care „Cupa județului 
Neamț" șl „Cupa ziarului Ceahlăul" 
slnt

EUGEN IORDACHE (JIUL)

în
din

solut necesară înaintea promovării 
în echipa de seniori.

3. în prima parte a campiona
tului sita a cernut bine, ordinea 
primelor trei locuri fiind justă.

4. 1. U.T.A., 2. S. O. Bacău, 3. 
„U" Cluj.

1. Condiții bune, prielnice pen
tru progres. A existat o preocupare 
deosebită, aș putea spune, din par
tea factorilor: club, secție și or
ganele locale. S-au alopat 130 000 
lei pentru regazonarea terenului 
și _s-a completat necesarul de ma
terial și echipament (mingi noi, 
ghete, aparate speciale, mingi me
dicinale etc.).

De asemenea, s-a dat dovadă de 
unanimă înțelegere și hotărîre, în 
acele cazuri cînd a fost necesară 
combaterea unor manifestări de in
disciplină (cazul lui M. Peronescu).

2. Echipa de tineret-rezerve se

prezintă încă la un nivel scăzut 
valorici, cu toate că înglobează ele
mente tinere, de perspectivă, viza
te pentru prima formație (Cătuț, 
Uilecan). Sperăm ca ea să progre
seze în retur.

3. în bună măsură, da. Mai sînt 
ți excepții, echipe cu loturi valo
roase ocupă, poate, poziții sub po
sibilități.

4. 1. U.T.A., 2. Dinamo, 3. „U“ 
Cluj.

1. Am avut condiții mulțumitoare 
de pregătire. Dar n-am avut la hi- 
demînă de la începutul pregătirilor 
Pe toți componenții lotului, ceea ce 
a ieprezentat un mare inconvenient. 
Din motive subiective sau obiective 
au început pregătirile mai tîrziu Co- 
jocaru. N. Brelan. Dragomir. noii 
veni ti Penzeș, Șoptereanu, Totala nu 
și Straț. ca să nu mal vorbesc de 
Oct. Ionescu. reîntors de la 
destul 
dițiile 
ențat 
părut 
în legătură cu formația, cu procesul

______ ______ ___ __  Rapid 
de tîrziu și nepregătit. în con- 
unui start nefavorabil, influ- 

de elementele amintite, au a- 
pe parcurs frămîntări. discuții

de pregătire. Dar, țin să remarc, a- 
ceastă atmosferă a avut un caracter 
constructiv

2. E al treilea an de cînd formația 
de tineret-rezerve nu ne furnizează 
nici un jucător, de cînd nu ne ajută 
cu nimic.

3. în partea sa superioară, clasa
mentul corespunde. în privința noas
tră, însă, consider că atît nivelul jo
cului prestat pînă acum cît și forța 
echipei ne îndreptățesc să spunem 
că nu sîntem o echipă de ultimul loc. 
cu o diferență de 6 puncte față de 
locul 12.

4. 1. U.T.A-, 2. Dinamo, 3- Steaua.

I
I
I
I
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Recent, 20 de pasionați al sportului 
nautic cu motor din Brăila au consti
tuit prima secție de acest gen din 
țară, afilllnd-o asociației sportive 
„Dunărea" din localitate

Biroul secției, condus de prof. 
Mihai Tonu, a întocmit calendarul 
sportiv — primul concurs va avea 
loc la data de 2 mai 1972 — și a 
stabilit canalele de popularizare ale 
sportului nautic cu motor în rindul 
tineretului brăilean.

De remarcat că în cadrul acestei 
secții va lua ființă și un cerc de 
navomodsllsm. Pentru antrenamente 
șl concursuri secția va beneficia de 
condițiile excelente oferite de lacul 
Blasova din apropierea orașului.
N. COSTIN — coresp. județean

I
I
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I
I
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SPORT DE IARNA 
TN JUDEȚUL NEAMȚ

Organele județene șt locale de snort 
din P. Neamț au în față un intere
sant și intens program de iarnă.

Astfel. în comunele de munte Pi
pirig, Hangu, Borca și Grințieș vor 
funcționa, începînd din această iarnă, 
centre de schi pentru elevi, dotate 
cu echipament In valoare de 30 000 
lei, în vreme ce la Tg. Neamț a 
luat ființă 
schl-fond, 
nr 1.

Aceeași 
patinajului 
jare 7 patinoare, 3 la P. Neamț, 2 la 
Roman, unul la Bicaz și unul la Tg. 
Neamț, suprafețe de gheată care nu 
mal așteptată decît... vacanta și ama
torii

Calendarul competițional prevede

de curînd un centru de 
pe lingă Școala generală 
atenție este acordată și 

Sint în curs de amena-

dintre
.. și -------
deja Intrate în tradiție. 
George GROAPA — coresp.

ELEVI ARBITRI...
După cum ne informează cores

pondentul nostru Laurențlu Solomon, 
la Bîrlad, Comitetul municipal U.T.C., 
In colaborare cu C.M.E.F.S., a ini
țiat frumoasa acțiune de a organiza 
cursul de arbitri pentru elevii din 
localitate.

Deși această acțiune se află la 
Început, apelului organelor sportive 
locale l-au răspuns 148 de tineri 
btrlădenl, elevi al liceelor din oraș 
și ai Școlii profesionale de pe lingă 
Fabrica de rulmenți, candidațll ur- 
mind cursurile de arbitraj la cinci 
discipline i fotbal, handbal, volei, 
baschet șl atletism.

Lectorii acestor cursuri sînt eu- 
noscuțl arbitri sau activiști sportivi 
locali ca N. Hainea (fotbal), M. 
Volcu (handbal), M. Cuțul (baschet), 
T. Țavdaridis (volei).

★
O acțiune asemănătoare — profi

lată numai pe fotbal — ne semna
lează corespondentul Alexandru Mo- 
mete din Pitești. Spicuim din scri
soarea sa : „tn scopul asigurării 
conducerii viitoarelor competiții de 
fotbal șl minifotbal, organizate la 
nivelul municipiului Pitești, Consiliul 
Pionierilor, cu ajutorul G.J.E.F.S. 
Argeș, a organizat un curs de arbi
tri dj specialitate cu numele „Cra
vatele roșii".

La curs, participă 40 de pionieri 
din șase școli generale, tematica 
urmlnd să fie parcursă în cite două 
lecții săplămînalo-

Lecțiile teoretice sint îmbinate cu 
lecții practice, ținute în sălile de 
sport din municipiu, prima promoție

a „cravatelor 
mească. după 
ecusoanele de

Iată, stimat!
nu vom duce . ... ... ______  __
dacă s-ar înființa șl cursuri pentru 
fotbaliști I

UN NOU OBIECTIV 
TURISTIC LA 

„VALEA DE PEȘTI"
La Valea de Pești, intr-un minunat 

peisaj montan, acolo unde apele 
rlulul vor fi zăgăzuite, formînd un 
lac de acumulare, se va da în folo
sință. în cel mal scurt timp, un nou 
obiectiv turistic de mare capacitate.

Noul hotel de la Valea de Pești 
va întregi rețeaua' turistică a Văii 
Jiului, oferind amatorilor de ascen
siuni alte motive de satisfacții.

Cornel TITU — coresp.
BOTOȘANI : SPORTUL

SĂTESC — O PREOCUPARE 
PERMANENTA

în județul Botoșani, prin preocu
parea organelor sindicale și sportive, 
s-a organizat — în tot cursul anu
lui — întrecerea „Cea mal frumoasă 
și bine Întreținută bază sportivă 
sătească", al cărei clasament final 
cunoaște pe primele locuri comunele 
TODIRENI, VORONA și CRISTI- 
NEȘTI.

t • ; . . .
lansare a sportului sătesc, 
comunele județului s-au 
popicării, numărul acestora 
zate prin muncă patriotică 
cindu-se la 21 pînă la data 
cembrie.

Asociațiile sportive sătești au fost 
— și sînt — sprijinite substanțial 
tn dezvoltarea bazei lor materiale ; 
15 mese de tenis de masă, 150 de 
jocuri de șah șl peste 200 de mingi 
de fotbal, handbal șl volei au fost 
distribuite în mediu! rural.

Pe linia dezvoltării mișcării spor
tive de masă în rîndurile tineretului 
sătesc, calendarul sportiv pe anul 
1972 va fl mult mal bogat pentru 
cooperatorii județului Botoșani.

Lamfit SIMON — coresp.

roșii" urmlnd să prl- 
termlnare . cursurilor, 

rigoare".
cititori, că In curlnd 
lipsă de arbitri... El,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ARBITRII CLUJENI
LA ORA BILANȚULUI
Zilele trecute,* arbitri de fotbal 

clujeni s-au întîlnit pentru a face 
bilanțul activității pe anul com- 
petițional 1971. După analiza ac
tivității celor 256 pe arbitri exis- 
tenți. în evidența colegiului jude
țean Cluj, s-au discutat 
probleme organizatorice de actu
alitate, dintre care lipsa 
punct documentar reprezintă ma
rea nemulțumire. Regretabil fap
tul că la această analiză n-a par
ticipat nici un delegat al Cole
giului central de arbitri.

cîteva

unui

M. POCOL-coresp

PRONOSTICUL NOSTRU

LA CONCURSUL Nr. 52

In cadrul unui vast program de 
în toate 
amenajai
— reali-
— rldl- 

de 1 de

I
I
I
I
I
I

DIN 26 DECEMBRIE
I. Atalanta — Torino Is X

II. Catanzaro — Napoli X
III. Florentina — Internazlonale 1, x, 2
IV. Juventus — Mantova 1
V. Lanerossi — Cagliari X, 2

VI. Milan — Verona 1
VII. Roma — Bologna 1, X

VIII. Sampdoria — Varese 1
IX. Como — Palermo X
X. Novara — Reggiana 1

XI. Perugia — Catania 1
XII. Regglna — Foggla X

XIH. Taranto — Lazio X

Răspunsurile antrenorilor echipelor divizionare 
A evidențiază o serie de realități comune. 
Mai întîi, cu _ puține excepții, se recunoaște 

existența unui mediu de lucru prielnic. Substratul 
material a existat pretutindeni. E o condiție sine 
qua non, pe care majoritatea cluburilor au reușit 
să o ofere constant jucătorilor și antrenorilor, iar 
faptul are, desigur, repercusiuni favorabile. Dacă 
terenurile de antrenament mai lipsesc în unele 
locuri, handicap serios în munca de pregătire, dar 
mai anevoie de eliminat (deși nu vedem cum un 
oraș mare~ cu atîtea energii n-ar fi în stare să 
construiască în scurt timp un asemenea spațiu), 
deficitul de mingi de calitate la unele echipe ni so 
pare a fi o lacună stupidă. O formație de divizia 
A fără mingi corespunzătoare ni se pare ceva 
anacronic, un caz vulnerabil în fața celei mai su
mare analize.

La întrebarea a doua, opiniile diferă, în funcție 
de locul ocupat de echipa celui intervievat. Se re
cunoaște că ierarhia de la sfîrșitul turului este, în 
mare, corespunzătoare. Dar unii apreciază că 
șansa sau neșansa, precum și situația formațiilor 
care au furnizat mulți jucători echipelor naționale, 
au determinat perturbări ale clasamentului, acțio- 
nînd, astfel, încit valoarea să fie diferită de com
portare. Nu ne vom referi acum la temeinicia argu
mentelor. Vom spune numai că ancheta viza forța 
de joc, valoarea manifestată în campionat, iar nu 
potențialul teoretic al unui lot sau altul. Și din 
acest punct de vedere, circumstanțele invocate nu

conteste clasamentul, rezultat alsînt de natură să 
confruntărilor directe, al capacităților concrete ex
primate etapă de etapă. Valoarea abstractă, fără 
acoperire, nu este recepționată de aritmetica cla
samentului. Conjunctura ultimei toamne a influen
țat diferit echipele după puterea lor de adaptare, 
ierarhia din final neputînd fi contestată decît în 
cazul unor pregnante erori de arbitraj. De aceea, 
ni se pare întemeiat ca pînă la primăvară să pri
vim clasamentul cu sentimentul că echipele stau 
pe locul meritat.

In foarte rare cazuri, echipele de tineret-rezerve 
sînt laboratoare în care se dezvoltă jucătorii de 
valoare. Antrenorii mărturisesc că în cele mai multe 
locuri ele reprezintă uneori doar o poartă prin care 
reintră jucătorii abia vindecați de traumatisme, 
alteori sparing partenerul cel mai la îndeniînâ pen
tru antrenarea primei echipe. E mult prea puțin. 
Criza formațiilor de tineret-rezerve continuă.

La ultima întrebare, cei vizați au indicat după 
preferință ordinea finală a primelor trei clasate. 
Unele răspunsuri sînt logice, altele fanteziste, altele 
dictate de orgoliu. Tn vară vom vedea cine a avut 
dreptate. Logicienii, fanteziștii, sau orgolioșii ?

Cel mai pregnant aspect impus de răspunsurile 
la anchetă este cel referitor la existența unor con
diții și a unei atmosfere propice. Prin raportări la 
această 
sînt nesatisfăcătoare. lată o contradicție care va 
trebui atacată eu ambiție și hărnicie.

unei atmosfere propice. Prin rapt 
condiție fundamentală, realizările unora

LOTO
Tragerea Loto de mtlne va fi televizată 

direct din Studioul de Televiziune cu 
începere de la ora 19.10.

La această tragere puteți cîștiga la 
alegere : autoturisme DACIA 1 300 (70 000 
lei), DACIA 1 100 (55 000 lei), SKODA S 
100 (53 000 lei).

Se mai pot cîștiga excursii la JOCU
RILE OLIMPICE DE VARA MUNCHEN 
1972 (în valoare de 15 000 lei).

Participînd la concursurile și tragerile 
obișnuite, aveți deci posibilitatea de a 
obține cîștigurl tn numerar, autoturisme 
și excursii la Jocurile Olimpice.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES NR. 51 DIN 22 DE

CEMBRIE 1971
Fond general de cîștigurl : 1 979 761

lei, din oare 928 697 lei report.

PRONOSPORT
Extragerea I : 4o 2 26 39 14 7
Fond de ciștlgurt : 1 211 925 lei, 

care 668 019 lei report categ.
Extragerea a II-a : 35 42 41
Fond de cîștigurl : 767 836 

care 260 678 lei report categ.
Plata premiilor va începe 

tală de la 30 
februarie 1972 
rie 1972 pînă 
clusiv.
CIȘTIGURILE

din
1.
45 16 
lei,
A.
în Capl- 

pînă la 5

din

decembrie 1971 .
; tn țară de la 3 lanua- 
la 5 februarie 1972. in-

TRAGERII LOTO 
1'7 DECEMBRIE 1971

DIN

Extragerea I :. Categ. 1 : 2,35 varian
te a 73 809 lei ; categ. 2 : 7,85 a 11 424 
lei; categ. 2 : 18,55 a 4 835 lei ; categ.

4 : 19,90 a 4 507 lei; categ 5 : 147,05
a 610 lei ; categ. 6 : 303 a 296 lei.

Extragerea a II-a : Categ. A : J va
riantă 25% a 28 440 lei și 4 variante 
10% a 11 376 lei>: categ. B : 2,65 a 27 901 
lei ; categ. C : 14,30 a 5171 Iei ; categ. 
D : 32,25 a 2 293 lei ; categ. E : 32,35 a 
2 286 Iei ; categ. F : 54.30 a 1 362 lei ; 

' a 100 lei.
4 400 ACI ,__
categ. Z î 1 421

Clștigurile de 
1 100% au 
MOLDOVEANU 
L1ȚA SILVIA din București.

73 809 lei de la categ. 
revenit participanților 
PAUL din Ploiești șl

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



Campionatul european de șah pe echipe

• Partidele întrerupt» — car» te reiau astăzi — vor decide echipa calificată 
în turneul final.

Nu era un secret pentru nimeni câ în 
turul n echipa de șah a Bulgariei îți 
va juca șansa pentru a remonta dife
rența din prima zi a înttlnlril cu Româ
nia din cadrul semifinalelor campionatu
lui european. (

Ieri, așadar, pe scena Aulei I.P.G.G. 
eu urcat, cum do altfel prevăzusem, 
marele maestru Pldevikl (la maea a 4-a. 
tn locul lui Popov) șl maestrul inter
național Spiridonov (la masa a T-a. tn 
locul Iul Spasov). Antrenorii Trolanescu

TURUL n
Ciocâltea — Boboțov ‘A—’A 
Trtngov — Gheorghiu Into 
Ghlțescu — Radulov Into 
PtdevskI — Ungureanu Into 
Partoș — Popov Into: 
Peev — Mitltelu Intr. 
Ghizdavu — Spiridonov 1—6 
Radev — Neamțu 1—6

*i Țucă, credincioși principiului că „o 
echipă Învingătoare nu se modifică” au 
«liniat lotul din primul tur. Rezervele 
noastre, Drimer șl Pavlov, au luat 
nou loc printre puținii spectatori 
sală.

Caracterul ofensiv al rundei «-* 
din faptul că după patru ore se 
energic la toate mesele, 
noștri, tnțelegtnd situația 
care se află adversarii lor.

do timpul de gîndlre. După patru 
fi 15 mlnutț cd mal avansați erau Peev 
fi Mitltelu — 35 de mutări. In aoest răs
timp Ciocâltea șl Boboțov făcuseră 26, 
Trtngov șl Gheorghiu 28, Ghlțescu șl Ra
dulov 30, Badev și Neamțu 25, Partoș 
ft Popov 26, iar Pldevskl fi Ungureanu 
doar 23.

Cu puțină șiretenie, Ghlțescu l-ar fi 
putut Învinge pe campionul bulgar Ra
dulov încă înaintea controlului oficial. 
Maestrul nostru internațional, posesorul 
unei logici de fler, a scăpat posibilita
tea dștigârtl und piese. Manevra, însă, 
era prea simplă ca să se mal gtndească 
la ea I Astfel că pînă la urmă, din a- 
vantajui pozițional pe care l-a avut, 
Ghlțescu s-a ales doar cu un pion tn 
plus. Ceea ce poate fi sufident pentru 
victorie.

însetat de revanșă, Trtngov a atacat 
tn a doua partidă cu Gheorghiu (avea 
albele), supunîndu-și adversarul unei 
defensive dțficile. Situația a fost inversă 
în partida de la prima masă, Ciocâltea 

numai foar- 
tăioasă. In- 
presațl de 
repetat mu-

ALTITUDINEA-UN ADVERSAR DIFICIL
PENTRU BIATLONIȘTII NOȘTRI

din 
din

— Boboțov, o „siciliana" nu 
te modernă, dar și foarte 
tr-o poziție complicată șl 
ceas, cei do; combatanți au 
țările. Remiză.

Ultimele 20 de minute ale 
desfășurat sub semnul

AL ÎV-lea CONGRES AL UNIUNII BULGARE

DE CULTURA FIZICA §1 SPORT

UN EVENIMENT DE SEAMA
IN VIATA MIȘCĂRII SPORTIVE

DIN R.P BULGARIA

vădit 
. . _ lupta

Reprezentanții 
dificilă in 
n-au comis 

impolitețea de a-1 șantaja cu propunerile 
de remiză. Ceea ce este, fără îndoială, 
nu numai frumos, dar șl sportiv.

Primele conturi s-au încheiat la masa 
a 7-a. Dumitru Ghlzdavu (cu albele) a 
atacat vehement poziția iul Spiridonov, 
care a ales o variantă a apărării Caro- 
Kan, des utilizată de fostul campion 
al lumii, Tigran Petrosian. La mutarea 
a 24-a, Spiridonov era k.o.

Aceasta a fost, de altfel, singura !n- 
tîlnlre „rapidă" a serii. în oelelalte 
s-a jucat prudent șl încet, abuzîndu-se

rundei s-au 
crizei de timp, 

însoțită de toate neprevăzutele sale. 
Neamțu a pierdut la Radev. Cînd cea
surile s-au oprit, Gheorghiu avea doi 
pioni mai puțin la Tringov, iar Ghițescu 
unul în plus, la Radulov. Popov deține 
o poziție superioară la Partoș. Situația 
se menține complicată în întreruptele 
Ptdevskl — Ungureanu șl Peev — Miti- 
telu.

Scorul este acum 6—4 (6) în favoarea 
echipei noastre, care mal are nevoie 
de 2’S puncte pentru a-șl asigura 
llficarea în finala campionatului euro
pean.

Astăzi, de ia ora 16. se reiau parti
dele neîncheiate. Inttlnlrea Spasov — 
Ghizdavu. din primul tur, va continua 
dimineața, de la ora 9.

Valeria CHIOSE

O călători» lungă, cu mult» ne
prevăzute, a întîrziat 
biatloniștilor noștri de 
rile din Elveția și Italia 
un plus de oboseală pe 
cinci schiori. După o scurtă odihnă, 
ei și-au reluat însă antrenamentele 
la Poiana Brașov unde săptămîna 
viitoare urmează să primească vizi
ta a două din echipele înfruntate 
la recentul concurs din Italia.

Fiindcă veștile din acest scurt 
turneu al primelor întreceri au fost 
pufine, am solicitat antrenorului C. 
Tiron citeva amănunte asupra mo
dului cum s-au desfășurat cele două 
competiții.

REZULTATELE STNT BUNE

ca-

La prima masă, Victor Ciocâltea (dreapta) a reușit un onorabil scor egal 
(1—1) cu marele maestru Milko Boboțov. Foto: TH. MACARSCHI

Pentru început, am studiat listele 
oficiale ale rezultatelor. La Braun
wald, în Elveția, unde la start au 
fost prezente primele echipe de 
biatlon ale R.D. Germane (în frunte 
cu Dieter Spper, campionul mon
dial), Franței, Elveției și României 
alături de G. Vilmoș (locul 3), V. 
Fontana f 
(locul 10) au concurat și N. Veștea 
(locul 15) și Gh. Gîrniță (locul 29) 
Fără îndoială, surprinde evoluția mai 
slabă a unuia din tinerii cei mai 
talentați și ambițioși, Gh. Gîrniță- 
In realitate el a alergat foarte bine, 
realizind cel mai bun timp dintre 
biatloniștii noștri. A tras însă inexpli
cabil de slab, mai ales la poziția 
în picioare, acumulînd 18 minuta 
penalizare. Inexplicabil ? Antrenorii 
au descoperit de abia în Italia că 
Gîrniță — căutând să imite pe unul 
din veterani — nu regla patul armei 
în funcție de poziția de tragere. Un 
amănunt care s-a dovedit hotărîtor. 
De altfel, dacă în general putem 
spune că la alergare biatloniștii 
noștri olimpici sînt în stadiul co
respunzător 
litatea să 
trecerea la 
care va fi 
ianuarie și .
care II așteaptă (schiurile folosite 
acum sînt total necorespunzătoarei 
tragerile mai pun încă probleme. An
trenorului C. Tiron consideră — și pe 
bună dreptate — că adversarul cel 
mai dificil al biatloniștilor noștri în

(locul 6) și C. Carabela

întoarcerea 
la concursu- 
și a adăugat 
umerii celor

CONST. CARABELAGH. VILMOȘ
Italia a fost de data a- 

Alergindu-se la

perioadei, avînd posibi- 
cîștige încă minute prin 
antrenamentul de viteză 
pe primul plan în luna 
prin materialul nou pe.

Elveția 
ceasta 
1800 m altitudine la Braunwald (El
veția) și la 2000 m la Passo-Roll 
(Italia), adică în condițiile unei accen
tuate lipse de oxigen, schiorii noștri 
nu au putut recupera suficient de re
pede pentru a trage mai liniștiți. 
Echipa R.D. Germane, care a venit 
la Braunwald după o perioadă de 
antrenament Ia St. Moritz (deci tot 
la 1800 m) și echipa Italiei, care a 
efectuat pregătirea anterioară tot 
timpul la Passo-Roll, nu au avut de 
luptat cu acest handicap. Așa 
plică faptul că rC. Carabela 
penalizat cu 7 minute și N. 
cu *

Și 
altitudinea.

9 minute.

se ex- 
a fost 
Veștea

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In prima zi a turneului de tenis indoor 
de la Zagreb, iugoslavul Nicola Pilici 
l-a învins cu 6—3, 6—4 pe cehoslovacul 
Jan Kodes. Intr-o altă partidă, 
Franulovid l-a întrecut cu 6—4, 
6—4 pe englezul Roger Taylor.

scorul de 21—8 (11—2) formația 
Sport, campioana Franței.

Stella

Zeliko
2—6. la Pal- 

victoria 
(Argen-

Cupa campionilor Africii la fotbal 
cîștigată la cea de-a 7-a ediție a 
echipa „Canon1'

a fost 
... , sa de

___ .... ______ din Camerun. In medul 
de baraj disputat la Yaounde, fotbaliștii 
din Camerun au Învins cu 1—0 echipa 
Kotoko Kumassi (Ghana).

Campionul mondial Ondrej Nepela a cu
cerit pentru a 7-a oară titlul național, 
realizînd 1906 puncte la campionatele de 
patinaj artistic ale Cehoslovaoiel, desfă
șurate în localitatea Karvlna. Al doilea 
clasat. Zdenek Pazdlrek, a obținut 1783.6 
puncte. La feminin, victoria a revenit 
Lianei Dragova, în proba de perechi a 
cîștigat cuplul Miroslava Sablikova și 
Pavel Komerek, Iar la dansuri:' în frunte 
«-au situat Diana sl Martin Skotnickl 
(soră șl frate).

Turneul internațional de șah de 
ma de Mallorca s-a încheiat cu 
marilor maeștri Oscar Panno 
tina) și Liubomir Liubojevici (Iugosla
via) care au totalizat fiecare cîte 11 
puncte din 15 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Portisch (Ungaria) 
IO1/) puncte. Reshevsky (S.U.A.) 10
puncte. Anderson (Suedia) 9</r puncte, 
Csom (Ungaria) și Larsen (Danemarca) 
9 puncte, Benko (S.U.A.) 8*/î puncte, 
Donner (Olanda), Tatai (Italia) 7 puncte 
etc. în ultima rundă, Panno a remizat 
cu Liubojevici, rezultat consemnat și 
partidele Larsen — Benko, Donner 
Medina, Pomar — Tatai. Reshevsky 
cîștigat la Bellon.

Cursa automobilistică de la Sao Paulo, 
rezervată mașinilor prototip de sport, a 
revenit brazilianului Luiz Pereira Bueno 
care pllotînd automobilul Porsche a rea
lizat pe un circuit de 7 960 m "' 
o medie orară de 161,989 km. 
doi s-a clasat Lian Durante.

(10 ture) 
Pe locul

Zakopane

în
a

Echipa sovietică de hochei pe gheață 
„Kristal" Saratov, aflată în turneu în 
Cehoslovacia, a jucat cu formația Z.K.L. 
Skallca pe care a întrecut-o cu scorul 
de 5—3 (1—1. 2—0, 2—2).

CE S-A TNTÎMPLAT 
LA PASSO-ROLL

Stațiunea de sporturi de lamă
a găzduit recent campionatele interna
ționale de patinai viteză ale Poloniei. 
Iată ciștigătorij dtorva probe : 500 m 
bărbați : Jan Trzebunya (Polonia) 42.28; 
3 000 m bărbați: Don Johansson (Suedia) 
4:33,25; 500 m femei: Sofia Jomstroem 
(Suedia) 45,85

In al doilea concurs, prezenta 
biatloniștilor francezi (in evident 
progres la alergare) ne dă un punct 
de reper. Daniel Claudon a fost și 
de data aceasta pe primul loc, dar 
la fond toți componenții echipei 
noastre au fost mai aproape de el 
cu 1—2 minute, ceea ce dovedește 
o oarecare adaptare cu altitudinea. 
Și dacă la tragere Carabela nu acu
mula trei minute de 
poziția culcat, el ar fi 
pe locul doi.

Dar iată clasamentul 
în această a doua întrecere :

I. Daniel Claudon (Franța) lh 
05 : 05,6 (3 min. penalizare). 2. Rene 
Arpin (Fr) lh 06 : 32,5 (4 m.p). 3 
Willy Bertini (Italia) lh 08 : 29.4 
(6 m.p), 4. Corado Varesco (I) lh 
08 : 32,7 (m.p), 5. C. Carabela (R)

penalizare la 
putut termina

primilor șas»

Pe velodromul acoperit din Anvers s-a 
disputat campionatul european în cursa 
americană. Titlul a revenit cuplului 
Klaus Bugdahl — Dieter Kemper, 
(R.F.G.), cronometrați pe distanța de 
100 km cu timpul de 1 h 58:53. La distanță 
de 1 tur s-au clasat belgienii Sercu șl 
Stevens. Cu acest prilej învingătorii au 
stabilit și un nou record al pistei, aco
perind în 60 de minute 51,200 km.

Jh 08 : 37.2 (4 m.p). 6 V. Fontana 
(R) lh 08 : 41,1. . .................
curenți români s-au 
curile 9 (G. Vilmoș), 
Si 19 (Gh. Girniță).
Gîrniță și Vilmoș au 
bune timpuri la fond 
diferente de secunde 
bela și Fontana) dar au 
(Vilmoș 6 m.p., Gîrniță...

Ceilalți trei con- 
clasat pe lo- 
14 (N. Vestea) 
Remarcăm că 
avut 
(este 
fată

cele mai 
drept, cu 
de Cara- 
tras slab 

. ... _____ 12).
în proba de ștafetă, echipa noa

stră a pierdut contactul cu prima 
echipă a Italiei (locul 5 la campio
natele mondiale din 1971) în 
bul doi și nu a mai putut 
Cursa ei și locul doi din 6 
(Italia și R F.G. au concurat 
două) sînt insă promițătoare, 
mai mult cu cît G. Vilmoș, puțin 
suferind, nu a alergat. îmbucurătoa
re este comportarea tînărului N. 
Vestea care a terminat în același 
minut cu italianul Willy Bertini și 
cursa lui Gh. Gîrniță care nu a mai 
luat decit două minute penalizare

Nu este cazul să facem un bilanț 
și să tragem concluzia după aceste 
prime contacte cu adversarii și cu 
țintele în condiții de concurs, mai 
ales că ele s-au produs în condiții 
oarecum speciale. Săptămîna viitoare, 
la Poiana Brașov, vom avea însă 
ocazia să-i vedem din nou în cursă 
Pe biatloniștii noștri, alături de cei 
italieni și cei din R.F.G. Socotim 
însă că buna comportare a lotului 
nostru olimpic în întrecerile din El
veția și Italia trebuie să constituie 
un îndemn pentru o muncă și mai 
susținută, care să ne 
portare remarcabilă 
Jocuri Olimpice

schim- 
reveni 
echipe 

cu cîte 
cu atit

asigure o corn- 
la apropiatele

Gh. EPURAN

BOXERII SOVIETICI AIJ DOMINAT I UIMII 
SOFIADE LA

Misu Banu învinș in finală de O. Korotiev

La Paris, tn meci retur pentru Cupa 
campionilor europeni la volei feminin, 
echioa Racing Club a învins cu scorul 
de 3—2 (15—6, 9—15, 15—10, 11—15, 16—14) 
formația Zbrojovska Zetor din Bmo. 
Victorioasă cu 3—1 în prima partidă, 
echipa cehoslovacă se califică tn etapa 
sferturilor de finală. In aceeași compe
tiție, echipa olandeză Bekkervekd Heer- 
len a obținut calificarea în sferturile de 
finală. întrecînd, în jocul retur, 
3—2 pe Hermes Ostende (Beigia).■
Proba de simplu bărbați din cadrul 
neului internațional de tenis de 
Bloemfontein, a fost cîștigată de 
torul spaniol Juan Gisbert, _
cu 6—4, 6—4 în finala disputată cu sud- 
africanul Patrick Kramer.

La lupte libere

CU

tur
la 

jucă- 
lnvingător

Intr-un meci pentru „Cupa campionilor 
europeni" la handbal feminin, echipa 
cehoslovacă Plastika Nitra a învins cu

STEAGUL ROȘU
(Urmare din pag. 1)

goluri putea fi mai mare). Startul 
localnicilor a fost formidabil, de-a 
dreptul sufocant. în min. 3 mingea 
poposise deja în plasa porții lui 
Rămureanu. Un atac brașovean a 
fost oprit prin fault. Ivăncescu a 
executat lovitura liberă, a trimis 
mingea cu boltă, Zotincă a prelun
git-o cu capul pînă în careul mic 
și Pescaru. tot cu capul, a înscris 
sub bară. Giuleștenii nu se pot des- 
metici din acest șoc puternic și în 
min. 7 erau pe punctul să primeas
că din nou gol. Deși Rămureanu 
era ieșit din poartă, Gyorfi a pre
ferat să centrezp mult mai tîrziu 
decit trebuia, iar Pescaru n-a mai 
putut fructifica ocazia. După două 
minute, mingea șutată de Gher- 
gheli întîlnește bara, în timp ce 
portarul rapidist era depășit. Abia 
în min. 11 bucureștenii ies din u- 
luiala ce-î cuprinsese și Codrea— 
Neagu—Năsturescu reușesc, o ac
țiune frumoasă, dar mingea cen
trată de ultimul e culeasă din zbor 
de Adamache. Steagul roșu depă
șește momentul cu ușurință. Pesca
ru face o excelentă cursă pe stân
ga, centrează în careul mic, de 
unde Ghergheli, venit ca o nălucă, 
trimite balonul peste poarta goală. 
Ocazii mari ratate de localnici, dar 
nimeni nu se lamentează, deoarece 
echipa merge bine și nu e chip de 
oprit. Atacă și cu fundașii. în min. 
17, de pildă, Ivăncescu e surprins 
în’ poziție de ofsaid. După 20 de 
minute de iureș, spiritele se mai 
calmează. Rapidul iese din propriul 
teren și echilibrează disputa. în 
min. 30, Năsturescu se află în po
ziție excelentă, dar ezită să șuteze 
și Rusu intervine prompt (bucu
reștenii aveau să tragă primul șut 
la poartă abia în min. 56). Terenul 
desfundat a devenit foarte greu. 
Vor face față în continuare doar 
cei ce sînt mai bine pregătiți fizic 
și mai hotărîți să obțină victoria. 
Și aceștia sînt jucătorii brașoveni, 
conduși în atac excelent de către 
Pescaru (inspirat folosit In prima 
linie, pe poziția cea mai avansată, 
acolo, lingă Boc ți Lupescu, cărora 
le va face clipe grele).

VAGONUL .ARAD SPART AKUS

BUDAPESTA
Echipa de lupte libere Vagonul 

Arad a întâlnit într-un meci ami
cal, în sala Teatrului de stat din 
localitate, formația maghiară Spar- 
takus Budapesta, fosta campioană 
a Ungariei. După o serie de par
tide interesante, victoria a revenit,

4.5— 5,5
la limită, oaspeților cu scorul de
5.5— 4,5.

St. IACOB-coresp. județean

SOFIA, 22 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). După trei 
zile de întreceri, s-a încheiat tur
neul internațional de box dotat cu 
„Cupa Strandjata". Cea mai bună 
impresie au lăsat-o pugiliștii so
vietici, prezenți cu 5 sportivi în 
finale. Ei au recoltat tot atîtea 
victorii. în plus, „ușorului" A. To
ropov i s-a acordat și trofeul în
trecerii, „Cupa Strandjata“.

Singurul pugilist român prezent 
în finale a fost semigreul Mișu

Banu, care a încrucișat mănușile 
cu sovieticul O. Korotiev. Victoria, 
la puncte, a revenit acestuia din 
urmă. Banu a început bine par
tida, aoumulînd avantaj în prima 
repriză. Următoarea a fost echili
brată, dar în ultimele trei minute 
Korotiev a avut mai multe resurse 
fizice, reușind să se impună. în 
ansamblu, ambii boxeri au de
monstrat tehnică și clarviziune, 
subliniate deseori cu aplauze.

Toma HRISTOV

RAPID 5-1 (1-0)
După pauză, am asistat la un a- 

devărat festival brașovean. Stegarii 
au repetat startul furtunos din pri
ma repriză și în min. 52 condu
ceau cu 3—0 ! în min. 50, Rusu a 
trimis înalt în careu, Pescaru a să
rit decis și a marcat cu capul, din 
apropierea lui Lupescu și Mușat (2-0) 
Peste două minute, apărarea rapi- 
distă se bîlbîie, tinărul Zotincă pro
fită de situație, scapă singur și șu- 
tează de la 18 m, Rămureanu iese 
cîțiva pași și boxeazâ, dar mingea-1 
depășește și cade in poartă. E 3—0, 
ca atunci, pe Republicii. Dar bra
șovenii, în excelentă dispoziție, simt 
slăbiciunile adversarului vlăguit 
(doar Dumitru a făcut față) și for
țează victoria la scor. Pescaru îl 
joacă cu inteligență pe Gyorfi, care 
trece ca o rachetă pe lingă Codrea 
și creează golul 4 (min. 69), pe 
care îl „semnează" Pescaru, De ne
crezut, dar tabela de marcaj va 
arăta în min. 80 : 5—0 ! După un 
excelent „un-doi“ între Gyorfi și 
Pescaru, urmează centrarea primu
lui, la capătul căreia Necula. la a 
doua Iui întilnire cu mingea. în
scrie.

Rapidul nu reușește decit golul 
de onoare (min. 88), prin Dumitru, 
un gol frumos, printr-un șut de Ia 
18 m. Era ultimul gol al turului. 
Măcar cu atît să se consoleze ra- 
pidiștii.

PÎRCÂLAB Șl VOINEA

SOLICITAȚI ÎN

CONTINUARE DE NIMES
Pe adresa federației noastre de 

fotbal a sosit marți o 
partea președintelui 
cez Nîmes, prin 
solicită prelungirea 
jucătorilor Pîrcălab 
Desprindem clar din 
adresată forului nostru fotbalistio 
prețuirea de care cei doi jucători 
romă i se bucură în Franța, unde 
activează în prezent cu foarte bune 
rezultate.

telegramă din 
clubului fran- 
care acesta 

contractelor 
și Voinea. 

această cerere

al

în 
c-

în aprilie 1971 a avut loc la So
fia cel de al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Bulgar, care a 
deschis o nouă și luminoasă pagină 
în istoria și viața poporului nos
tru. Al zecelea Congres a reliefat 
marile realizări obținute în con
struirea socialismului în Republica 
Populară ' Bulgaria, subliniind pro
gresul înregistrat în toate domeniile 
de activitate, inclusiv în sectorul 
educației fizice și a sportului.

în rezoluția sa, Congresul 
X-lea al P.C.B. a arătat :

„Organizațiile sportive trebuie, 
primul rînd, să-și îndrepte toate
forturile către dezvoltarea mai lar
gă a sportului de mase, către ridi
carea măiestriei sportive, către e- 
ducarea comunistă a activiștilor 
sportivi și a tuturor sportivilor. In 
ultimii ani, pînă la actualul con
gres, Uniunea Bulgară de Cultură 
Fizică și Sport a colaborat cu or
ganizațiile de tineret, cu sindicatele 
și alte organizații pentru promova
re» sportului nostru".

în lumina indicațiilor date de 
Partidul Comunist Bulgar, Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport își tine, 
în aceste zile, cel de al IV-lea Con
gres, în care vor fi dezbătute pro
blemele fundamentale ale mișcării 
sportive din R. P. Bulgaria. Acest 
congres a fost întâmpinat de tine
retul sportiv al țării cu noi suc
cese în dezvoltarea sportului de 
masă și în ridicarea măiestriei 
sportive. La diversele etape ale ma
rilor competiții sportive, ca și la 
Spartachiada republicană, au par
ticipat peste un milion, și jumătate 
de tineri. Un puternic stimulent în 
promovarea sportului de masă l-au 
constituit indicațiile partidului pen
tru atragerea tineretului țării în 
practicarea înotului, a diverselor 
forme ale atletismului și gimnasti
cii. Baza activității organizațiilor

coma 
„Ro- 
posl- 
părțl 
siste- 
spor-

d» tineret o constituia noul 
plex sportiv competițional. 
dina" (Patria), care deschide 
bilitatea includerii unei mari 
a populației In practicarea 
matică a educației fizice șl 
tului.

Sportivii bulgari se străuiesc îri 
mod continuu să-și ridice măies
tria. în anul 1970, un număr de 
18170 sportivi au îndeplinit nor
mele categoriei a H-a și 90 280 
sportivi pe cele de categoria a 
III-a. în această perioadă a crescut 
simțitor nivelul valoric al maeștri
lor noștri. Luptătorii și halterofilii 
bulgari au arătat, în acest an, că 
sînt printre cei mai buni de pe 
glob. De asemenea, măiestria gim
nastelor noastre a stîmit admirația 
întregii lumi sportive cu ocazia 
campionatelor mondiale de gim
nastică modernă, desfășurate tn 
luna noiembrie, la Havana.

în etapa actuală, privirile noastre 
sînt îndreptate către Jocurile O- 
limpice de la Mflnchen, Iar efor
turile conjugate urmăresc ca onoa
rea sportivă a țării să fie apărată 
cu demnitate în întrecerea supre-' 
mă.

în cadrul 
Congres al
Cultură Fizică și Sport se va ela
bora un nou program privind ac
tivitățile educației fizice și sportu
lui, în concordanță cu documen
tele partidului. Acest program are 
trei coordonate: sportul de masă l 
atingerea unei inalte măiestrii 
sportive; formarea de activiști 
sportivi.

IVAN DONCEV 
redactor-șef al ziarului 

„Naroden Sport" — Sofia

celui de-al IV-lea 
Uniunii Bulgare de

Exerciții de gimnastică pe stadionul „Vasil Levski" din Sofia cu prilejul 
Spartachiadei naționale a R. P. Bulgaria.

ÎNTRECERILE schiorilor fondiști
La Krasnogorsk au început com

petițiile de selecție a schiorilor 
fondiști din U.R.S.S., în vederea 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Sapporo. Proba masculină pe dis-

UN VELIST PRECOCEadresat ce-

I
I
I
I
I

în funcțiunii 
care — pe 

greutatea —

ce au gustat de prea multe ori din 
cupa tnfringeril.

CINTARUL AVERTIZEAZĂ 
PE NOTE

I
I
I
I
I
I

FAR A CUVINTE (Sport lllustrierte — Mtlnchen)

La Paris, a fost pus 
un cîntar de persoane 
lingă faptul că indică _ 
oferă celor . ce 11 folosesc șl citeva 
acorduri muzicale. Pentru cei cu 
greutate mică, muzica este foarte 
vioaie, dar pe măsură ce numărul 
kilogranieior crește muzica devine 

’ ‘" persoanele
kg au pri- 
măsuri ale 
compus d»

mai lentă. In fine, 
care ctntăresc , peste 100 
lejul să audă primele 
celebrului Marș funebru 
Frederic Chopin.

Un avertisment delicat 
lor ce mănlncă prea mult șl fao 
prea puțină mișcare...

MARATON PE TABLA DE ȘAH...
Cea mai lungă partidă din istoria 

(scrisă) a șahului s-a disputat, de 
curînd, în prima rundă a turneului 
internațional al Finlandei, desfășurat 
tn orașul Tampere. Protagoniștii 
acestei, performanțe au fost finlan
dezul Ristoja și suedezul Nykopp, 
care au avut nevoie de 300 de mu
tări pentru a conveni asupra remi
zei. Turneul, desfășurat în „sistem 
elvețian1*, cu participarea a 86 de 
jucători din mai multe țări, a luat 
sfirșit cu victoria unui oaspete — 
Livonei (U.R.S.S.) și a unei gazde, 
Rantanen, ambii totalizînd 
8*/a puncte.

Stamm a ținut să pășească in al 8-lea deceniu de viață intre corzile 
ringului de care il leagă atitea amintiri..

PAPA STAMM" LA 70 DE ANI
t

Numărul pe luna decembrie al re
vistei poloneze „Boks" are pe co
pertă portretul unui bătrinel cu 
zîmbet tineresc și privirea vioaie, 
Este Feliks Stamm, patriarhul boxu
lui polonez, celebrul „papa Stamm", 
nelipsit vreme de 50 de ani din colțul 
ringului pe care boxau pugiliștii pre
gătiți de el. Omagiat cu prilejul Îm
plinirii a 70 de ani de viață rodnică, 
fostul antrenor al lotului național 
este prezentat cititorilor în diferite 
ipostaze ale strălucitei sale cariere, 
începînd cu Polus și Hmelnețki, ele
vii săi care au devenit campioni eu
ropeni în 1937. Stamm a avut o pro
digioasă activitate pedagogică. Lucru 
curios, propria lui carieră de boxer 
a fost extrem de scurtă : 13 meciuri 

11 victorii.

40 de ani, Newsmith este un adept 
convins al mișcării In aei' liber și . a 
dorit să efectueze această călătorie 
împreună cu sofia sa. Aceasta a 
abandonat, Insă, după citeva zile,. în 
timpul traversării unei jungle.

După un repaus de o săptămînă. 
originalul călător iși va relua drumul 
spre nordul Africii, apoi se va îm
barca pe un vapor pentru a traversa 
Medtterana și, în continuare, va par
curge alături de poneyul său ultima 
parte a lungii călătorii care va tota
liza 13 luni.

PREMII ORIGINALE

PE PONEY SPRE MUNCHEN
In capitala Etiopiei a sosit, vllela 

trecute un călător ciudat, purCndu-și 
puținul bagaj pe spinarea unul blind 
și micuț poney de care se servește, 
uneori, și ca mijloc personal de 
transport. Călătorul este un cetățean 
englez numit Gordon Newsmith — 
locuind în Africa de Sud — care șl-a 
prepus să călătorească, în felul ace
sta, ptnă la Munchen, unde speră 
să ajungă în ziua deschiderii Jocu
rilor O'implce de vară. în vlrstă d«

Turneul Internațional de hochei 
care s-a desfășurat la Moscova cu 
participarea reprezentativelor Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei, Suediei și 
Finlandei a fost dotat nu numai cu 
trofeul pus în joc de ziarul „Izvestia", 
ce a fost atribuit formației cîștlgă- 
toare, dar și cu o serie de premii 
originale. Astfel, jucătorii și antreno
rii echipelor participante au primit 
în dar 25 păpuși folclorice „Matrio- 
șka“, din lemn sculptat, absolut 
identice ca înfățișare, dar de dimen
siuni din ce în ce mai mici, adăpos
tite una într-alta.

Orașul Tula a oferit un premiu de 
consolare pentru echipa ce se va 
clasa pe ultimul loc. Este vorba de un 
cozonac în greutate de 8 kg, destinat 
să îndulcească amărăciunile celor

Bedacția fi adml*UU«Ua i Bucuxejtl, »ti, .Vasile Osata u, »ll telefoaaei ceattal* 11.1040, aeefia eoreipondeRți 114149, iaterurbaa

SCORERUL A FOST DEPĂȘIT!
Un med de baschet disputat în 

Brazilia s-a încheiat cu un rezultat 
care depășește copios chiar și limi
tele victoriilor la... scor. Mal exact, 
echipa C. B. Ferrante a dispus da 
Olimpia Secha cu 214—10. Interesant 
este faptul că, spre sfîrșltul medului, 
învingătorii marcau coșurile într-un 
asemenea ritm, îneît' scorerul nu 
mal putea face față misiunii sale și 
la un moment dat a leșinat, provo- 
dnd întreruperea jocului pînă 1 s-a 
găsit un înlocuitor. Scorerul prim a 
fost transportat la spital, unde me
dicii au pus diagnosticul : colaps 
nervos !...

Rubricile sportive ale ziarelor sub- 
deze acordă o deosebită atenție lui 
Oile Johansson care, in ultimele cam
pionate de yachting ale țării, desfă
șurate în apele învolburate ale Mării 
fiordului s-a clasat pe primele locuri, 
întreclnd mulțl „lupi de mare" cu 
reputație. Dacă mai adăugăm șl fap
tul că Oile are numai 10 ani, interesul 
pentru acest mic velist este explicabil.

Copil de pescari, care a făcut cu
noștință cu marea încă de la virsta 
de un an Oile promite să devină un 
concurent veritabil la Jocurile Olim
pice din... 1980. Pînă atunci, el va 
putea concura în campionatele țării, 
dar cu obligația de a se prezenta la 
start cu carnetul de note și do 
frecvență de la școală. Este singura 
condiție pe care l-a pus-o federația 
suedeză de specialitate.

I
V 

tanța de 20 kilometri a revenit lui 
Fedor Simașov cu timpul de 1 h 
02 :33. Pe locul doi s-a clasat Iuri 
Skobov — 1 h 02 :41, iar pe locul 
trei Vladimir Dolganov — 1 h 
03 :18. în cursa feminină pe dis
tanța de 8 kilometri a terminat în
vingătoare Nina Șebalina — 30 :17, 
secundată de campioana mondială 
Maria Kulakova — 30 :25.

★
Mai puțin grăbiți, schiorii fon

diști vor intra în focul marilor în
treceri internaționale de-abia în 
primele zile ale anului viitor. Iată 
cele mai importante concursuri din 
luna ianuarie, incluse în calenda
rul F.I.S., care ne vor arăta forma 
candidați lor olimpici :

2 — Oslo (Norvegia): 15 km băr
bați și 10 km femei.

6 — Lindsberg (Suedia) : 20 km 
bărbați și 10 km femei.

6—7 — Bohini (Iugoslavia): 15 
și 4x10 km bărbați.

9—11 — Castelrotto Ronzone (Ita« 
lia) : 30 și 15 km bărbați.

13—15 — Klingenthal (R. D,' 
Germană): 10,5 și 3x5 km femei.

NOI MECIURI
DE HOCHEI

CEHOSLOVACIA—U.R.S.S. 3-1

Selecționatele de hochei pe gheață 
ale Cehoslovaciei și U-R.S.S. s-au tn- 
tllnit la Moscova într-un meci ami
cal, încheiat cu scorul de 3—1 (1—1, 
2—0, 0—0) tn favoarea oaspeților. 
Pentru învingători au marcat Kolita, 
Glinka șl Martinec. Punctul gazde
lor a fost însoris de Madrin. Comenta
torul sportiv al agenției TASS re
marcă jocul excelent practicat de 
liniile de atac ale echipei cehoslovace 
conduse cu abilitate de Nedomanski 
și Glinka. în același timp, comen
tatorul menționează jocul slab prac
ticat de apărătorii echipei gazdă — 
Lutcenko și Romișevski. Hocheiștii 
cehoslovaci s-au revanșat astfel, pen
tru înfrângerea (2—5), suferită în ca
drul turneului pentru „Cupa Izvestia”.

DOUA VICTORII ALE ECHIPEI 
POLONIEI

Selecționata de hochei pe gheață a 
Norvegiei a susținut două întîlniri 
amicale cu reprezentativele Polo
niei. în primul meci, la Varșovia, 
hocheiștii norvegieni au tntîlnit se
lecționata primă a Poloniei. Partida 
»-a Încheiat cu scorul de 11—2 (5—0, 
1—1, 5—1) în favoarea gazdelor. în 
cel de-al doilea joc. la Torun, echipa 
secundă a Poloniei « întrecut for
mația norvegiană cu soorul de 9—4 
(3—3, 6—0. 0—1).

72 fi 2861 telex i sportrom buc. 180, (Tiparul JL F, laformația", București <0368


