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Azi, rn sala Floreasca, un mare spectacol sportiv

PE MARGINEA PLENAREI C.J.E.F.S. HUNEDOARA

EXTINDEREA BAZEI MATERIALE - CONDIȚIE
A PERFORMANTELOR SPORTIVE DE MIINE

cedeze locurile celor

La deschiderea sezonului de schi

Tinerei generații să-i fie străină mediocritatea-

(Continuare in pag. a 3 a)

de baschet a R. P. Chineze ascultînd sfaturile antrenorului lor

UN COORDONATOR DE CLASĂ:
YUAN WEI-MING

DRUMURILE DUC... LA CLABUCET

se
de
ce
de
schimbările se petrec mai

Componentele echipei
Cuplajul pe care-i găzduiește în 

această dimineață sala Floreasca 
din Capitală — și în care vor evo
lua voleibaliști și baschetbaliste din 
România și R. P. Chineză — con
stituie un eveniment sportiv de in
teres major pentru publicul bucu- 
reștean, a cărui exigență în mate
rie va fi, credem, satisfăcută, a- 
vînd în vedere valoarea incontesta
bilă pe care au arătat-o echipele 
oaspe în celelalte întilniri susți
nute în cadrul turneelor din țara 
noastră. Cu siguranță, iubitorii 
sportului din Capitală nu vor scăpa 
prilejul să asiste la cele două în- 
tilniri prietenești, mai ales pentru 
faptul că ele sînt ultimele evoluții 
ale sportivilor chinezi din cadrul 
turneului. Reamintim că programul 
din sala Floreasca începe la ora 
9,30 cu partida masculină de vo
lei R. P. Chineză — Steaua, după 
care are Ioc întîlnirea feminină de 
baschet România — P. P. Chineză.

Radu TIMOFTE
(Continuare în pag. a 3-a)

Almanahului SPORTUL '72 (Continuare în vao o 3 a)

O varietate de articole legate de jocul cu balonul rotund: • Lexicon

IUBITORII FOTBALULUI GĂSESC IN PAGINILE

Contrar zicalei. la schi e mai ușor la... deal și mai greu, pentru unii.
B. VASILE

la vale
Foto:

PAULA CHIURLEA.

fotbalistic (cărți de vizită a 41 dintre cei mai renumiți fotbaliști ai 
zilelor noastre) ® Prietenii golurilor (golgeterii campionatului național
de fotbal) • Fotbalul a „contaminat" și... filatelia • Plaja-mină de 

fotbaliști, Copacabana I

COUPEuMOHOE
DL FOOTBALL

MÎINE SE PUNE ÎN VÎNZARE
ULTIMA TRANȘA A TIRAJULUI!

PENTRU CUMPĂRĂTORIIIMPORTANT ALMANAHULUI I

După cum am anunțat la timp, Almanahul SPORTUL '72 va oferi 
cititorilor săi două excursii gratuite (prin O.N.T. Carpați) ia Jocurile 
Olimpice de vară de la Munchen.

Pentru a obține aceste locuri, cumpărătorii Almanahului vor tre
bui să completeze CUPONUL DE PARTICIPARE, tipări» 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 cîștigătoare.

RUGAM PE CUMPĂRĂTORII ALMANAHULUI SA VERIFICE CU
PONUL DE PARTICIPARE DE LA PAGINA 287

NOI MAEȘTRI AI SPORTULUI
Ca urmare a rezultatelor obținute în competițiile interne și interna

ționale, Biroul Federației române de călărie și pentatlon modern a hotărît, 
recent,’ acordarea titlului de maestru al sportului următorilor sportivi : 
Dumitru Spirlea (Olimpia), Ivan Bănet (CER. Timișoara), Adalbert 
Covaci (Institutul pedagogic Tg. Mureș) — pentatlon modern, precum și 
Aurelian Stoica (Petrolul) — călărie.

Pentru ultimul său meci oficial 
în țara noastră, puternica garni
tură chineză de volei dispune de o 
duzină de jucători cu calități im
presionante. Ceea ce ni se pare in
teresant de urmărit în jocul oaspe
ților sînt, deopotrivă, uimitoarele 
reflexe ale tuturor componenților, 
varietatea combinațiilor în 
(îndeosebi încrucișările la 
marea capacitate de efort și 
lizare și — mai mult decît 
— un coordonator de mare
Yuan Wei-ming, pe care îl putem 
asemui doar cu japonezul Nekoda. 
Față de asul japonez. Yuan Wei- 
ming are însă avantajul 
menale detente și, deci, 
salității sale în joc.

Iată lotul pe care

atac 
fileu), 
mobi- 
toate 
clasă,

unei feno- 
al univer-

antrenorul

Șăn Ciî-ăn îl are la dispoziție: 
Yuan Wei-ming (nr. 1), Tuo Tia- 
ming (2), Wang Șeng-țuan (3), Șăn 
Fu-ming (4), Yuan Liu-ping (5), 
Țiang Pei-ing (6), Fu Yu-ting (7), 
Wang Hu-ling (8), Wang Ză-su (9), 
Ciăng Șăn-nie (lv), Dăng Yuo-cen 
(11) și Yang Siao-fan (12).

Antrenorul campionilor noștri, 
Tănase Tănase, va recurge pentru 
acest meci și la ajutorul dinamo- 
viștilor Mihai Tîrlici și Gheorghe 
Stoian, precum și al tînărului Tra
ian Marinescu (Viitorul).

JEN HUAN ZHEN
Șl GABRIELA CIOCAN SUB PANOU

Plecată vineri dimineață din 
Tg. Mureș, unde a susținut ulti
mul meci al turneului întreprins în 
țară, selecționata feminină de bas
chet a R. P. Chineze a sosit în 
Capitală în seara aceleiași zile, 
făcînd o scurtă escală la Brașov. 
După o noapte de binevenită odih
nă, valoroasele reprezentante 
baschetului din țara prietenă 
efectuat, sîmbătă dimineață,

POLO SĂRITURI ALPINISM
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ORIENTARE TURISTICA

1. PAULA CHIURLEA
București), 2. Clara Szabo (Meta
lul roșu Cluj), 3. Reinhold Gull 
(Dumbrava Sibiu), 4. Mariana A- 
brudan (I.T.B. București), 5. Geor
geta Liță (Voința București), 6. 
Piroșco Szabo (Metalul roșu 
Cluj), 7. Alieta Cotițosu (Voința 
București), 8. Mircea Țicleanu 
(Dacia București), 9. Cristina Si
mon (Metalul roșu Cluj), 10. Ti- 
beriu Konreich (I.P.G.G. Bucu
rești).

Marți 28 decembrie,
In Sala Palatului

In aceste zile, în studiou
rile Radio-televiziunii au loc, 
sub conducerea lui Sile Di- 
nicu, intense... antrenamente 
ale orchestrei care va evolua 
in ziua de 28 decembrie, la 
Sala Palatului Republicii, cu 
prilejul Galei laureaților 
sportivi pe anul 1971 în con- 
certul-spectacol „Duminică 
fără fotbal".

In alt colț, Radu Zahares- 
cu și Ciupi Rădulescu repe
tau „momentele vesele“-sur- 
priză. Fiind vorba de sur
prize, nu putem face indis
creții. Totuși, nu putem să 
nu amintim de cupletul de
dicat lui Năstase, mai bine 
zis de finalul lui:

Suflet
Inimă 
Nănaș

,Nasty“-n 
englezește, 

el simte românește, 
viu de vulturaș. 
de românaș. 
peste șase ași.

: spune în restul ci>- 
vom auzi împreună 

veți găsi bilete...!)

Ce se 
pletului, 
(dacă 
marți 28 decembrie, la Sala 
Palatului.

PREDEAL (prin telefon de la tri
misul nostru).

Cine a ales în această perioadă 
Predealul, drept, reședință, va fi 
obligat să-și schimbe ritmul de via
ță. Totul se petrece aici și mai a- 
les în jurul și pe pîrtia Clăbucet, 
trepidant, acaparator, incandescent. 
Studențimea se grăbește : o sin
gură oră de vacanță pierdută ca
pătă proporții nebănuite. Și orice 
minut al zilei ne arată că toate 
drumurile duc la Clăbucet. Am vă
zut, la vremea cînd de obicei se 
lenevește în căldura patului, șau 
seara tîrziu, la lumina cerului de 
munte înstelat, studenți schiori, în
cepători sau avansați, făcînd... 
gropi sau spulberînd zăpada în vîr- 
tejul cristianiilor. Nici un minut 
irosit ! Aceasta este deviza celor 
892 de studenți, veniți din cîteva 
centre universitare.

Organizatorii, și mai ales coman-

ȘERBAN HUBER. MARIAN SLAVIC ION GANEA și 
ciștigători ai „CUPEI FEDERAȚIEI"

ÎNOT

1. ȘERBAN HUBER (Dinamo), 2. 
Iosif Culineac (Rapid), 3. Radu 
Lazăr (Dinamo), 4. Gruia Novac 
(Dinamo), 5. Gheorghe Zamfires- 
cu (Dinamo), 6. Alexandru Szabo 
(Rapid), 7. Bogdan Mihăilescu (Di
namo), 8. Cornel Rusu (Rapid),
9. Claudiu Rusu (Voința Cluj),
10. Dinu Pope$cu (Dinamo).

Conș.tienți că extinderea și diver
sificarea exercițiului fizic, a spor
tului și a turismului în rîndurile 
maselor de oameni ai muncii — 
cerințe de bază ale mișcării noastre 
sportive — rămîn doar simple 
deziderate atîta timp cît nu sînt 
susținute de o preocupare constantă 
pentru consolidarea bazei mate
riale, factorii care răspund de a- 
cest sector în județul Hunedoara 
și-au înscris — ca obiectiv central
— în planul lor comun de acțiune 
Pe 1971 (ca și în anii precedenți, 
de altfel) amenajarea de noi baze 
sportive, buna gospodărire a celor 
existente.

După un an de susținute eforturi 
în acest sens, C.J.E.F.S. Hunedoara
— în colaborare cu toți ceilalți fac
tori cu responsabilități în domeniul 
sportului — a făcut un bilanț al 
împlinirilor și o analiză a lipsuri
lor, „operații" caie au constituit

Astăzi se deschide un nou sezon 
de schi, un sezon în care bobul, 
biatlonul și schiul Se pregătesc să 
ne reprezinte la J.O., la campio
nate europene și balcanice. O fră- 
mîntare sportivă, o efervescentă 
plecată din adîncuri a început să 
scoată la suprafață, în clasamente, 
în loturi, în echipe naționale și de 
club, nume noi, promisiuni, spe
ranțe în marș. Sînt primii cerce
tași, ai tinerei generații, veniți să 
sondeze tăria celor vechi. Aceștia 
— rămași destul de puțini — re
zistă încă, deși calm, fără zguduiri 

pregătesc să le facă, loc alături 
ei, sau să
urcă. Este — poate — sezonul 
schimbare a gărzilor. în sport 

rapid

damentul taberei — în mare mă
sură format tot din studenți, buni 
cunoscători ai tuturor preferințe
lor — au făcut totul pentru a ve
ni în ajutorul colegilor lor. Sub 
conducerea a patru instructori de 
Schi s-au constituit grupe de lucru 
pentru învățarea sau perfecționa
rea schiului. Și pentru ca lucrurile 
să meargă și mai bine, la Clăbucet- 
sosire a luat ființă un punct per
manent de Informare și organizare 
a acțiunilor de pe pîrtie. Așadar, 
în timpul iernilor studențești, spor
tul ocolurilor elegante pe zăpadă 
a devenit o 
paratoare. 
schiul, așa 
toți ceilalți 
nume. „Sînt

activitate febrilă, aca- 
Toată lumea iubește 
că am nedreptăți pe 
pasionați dacă am da 
în anul I. Acum două

1. MARIAN SLAVIC (Steaua), 2. 
Anca Groza (Dinamo), 3. Eugen 
Aimer (Olimpia Reșița), 4. Angel 
Șoptereanu (Dinamo), 5. Agneta 
Sterner (Steaua), 6. Mircea Ho- 
hoiu (Olimpia Reșița), 7. Anca 
Georgescu (Dinamo), 8. Eugenia 
Cristescu (Dinamo), 9. Ion Mi- 
clăuș (Dinamo), 10. Zeno Opri- 
țescu (C.S.M. Cluj). 

obiectul unei plenare, desfășurată 
recent la Deva.

Pornind prin a reaminti plenarei 
obiectivele ce fuseseră propuse pen
tru acest an (atacarea a 230 de baze 
sportive : 114 amenajări noi, 19 re
parații, construirea a 97 sectoare 
și gropi pentru sărituri și aruncări, 
amenajarea unor porticuri de gim
nastică) și continuînd cu evidenție
rea căilor și mijloacelor folosite 
pentru realizarea acestei importante 
acțiuni care a necesitat un mare 
volum de lucrări și un permanent 
sprijin din partea organelor de par
tid — județene, municipale și oră
șenești — raportul, prezentat de 
tovarășul Mircea Biriș, președintele 
C.J.E.F.S. Hunedoara, a înfățișat, 
apoi, tabloul realizărilor „recen
zate" pînă la data întocmirii mate
rialului. Iată-le pe cele incluse La 
capitolul amenajări noi : 19 tere
nuri de fotbal dintre care 3 gazo- 

decît în alte domenii. Dinamismul 
reprezintă permanența. El se con
tinuă și se transmite, în curgerea 
timpului, la ceasul cînd tinerii 
pretind, caută și duc mai departe 
răspunderile coapte ale maturită-

Prezența celor trei componenți ai lotului nostru reprezentativ, Dan Cris- 
tea, Virgil Brenci și Gheorghe Vulpe, va constitui un stimulent pentru 
mai tinerii lor adversari în concursul

Desigur, nu intenționăm să des
chidem focul asupra viitorilor în
vinși și nici nu ne bucurăm de că
derea lor. Dimpotri vă.. le arătăm 
stima și considerația noastră și re
cunoștința celor ce-i ajung din ur
mă, tocmai pentru că înaintașii 
le-au deschis poteci, ori le-au pa
vat drumul cu eforturi, unele 
neștiute, unele încununate de suc
cese.

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ I

Plenara Consiliului Nație 
pentru Educație Fizică 
L. 1-4- r i i mln x/inft

— lenara Consiliului Național
> . Și

Sport, desfășurată vineri, a 
adoptat Planul de dezvoltare a 
mișcării sportive pe perioada 
1971—1975. Un eveniment de o 
deosebită importanță și inedit, 
totodată, întrucît, așa cum s-a și 
subliniat în decursul lucrărilor 
plenarei, pentru prima dată se e- 
laborează și se adoptă un plan 
cincinal în domeniul educației fi
zice și sportului. Și acestea, 
dintr-o dorință subiectivă de

nu 
a 

adapta și acest domeniu al vie
ții sociale la elementele de ri
goare ale planificării, ci dintr-o 
necesitate obiectivă de cuprinde
re temeinică, argumentată și pre
văzută în timp, a tuturor obiec
tivelor, măsurilor și mijloacelor 
materiale menite să racordeze 
educația fizică și sportul la dez
voltarea impetuoasă a vieții eco
nomice, sociale și politice din 
România socialistă.

Urmărind promovarea mai ac
tivă a educației fizice și sportu
lui în mase, Pianul de dezvol
tare pe perioada 1971—1975, a- 
doptat de plenara C.N.E.F.S., ur
mărește o corelare cît mai efi
cientă între propulsia bazei ma
teriale (pe baza investițiilor or-

Dumițriu _ (Școlarul

1. ION GANEA (Independența 
>iu), 2. Melania Decuseară

(Progresul București), 3. Sorana 
Prelipceanu (Crișul Oradea), 4. 
Ecaterina Dumițriu (Școlarul 
București), 5. Ion llieș (Progresul), 
6. Doru Nedelcu (Școlarul Bucu
rești), 7. Gerhard Fabich (Șc. sp. 
Sibiu), 8. Oliviu Lazău (Crișul O- 
radea), 9. Irinel Popescu (Școla
rul Buc.), 10. Alexandru Bagiu 
(Crișul Oradea).

săli pentru gimnastică și 
individuale, 7 bazine de 

18 terenuri de

nate, 8 
sporturi 
inot descoperite, 
handbal, 15 de baschet, 36 de volei. 
8 pentru tenis de cîmp, 4 piste do 
atletism, 5 curți de școli bitumini- 
zate pentru amenajări de terenuri 
sportive, sectoare sportive în trei 
zone de agrement. (Deci, un total 
care depășește cifra prevăzută ini
țial la acest capitol).

Din lanțul amenajărilor, cele mai 
valoroase, care colorează pregnant 
harta sportivă a județului cu 3 
„puncte de sprijin" (Deva, Hune
doara, Petroșani) sînt : platforma 
cu 3 bazine de înot descoperite din 
cartierul Godju din Deva (zonă 
unde în prezent se desfășoară lu
crările la Sala sporturilor) și vasta

Nușa DEMIAN

Scriem aceste rînduri pentru sen
zația reconfortantă prilejuită de 
marșul în bloc al tineretului școli
lor sportive, al juniorilor din toate 
disciplinele spre porțile echipelor 
naționale. Ei sînt bulgărele de ză
padă care, pornit spre 

de astăzi. Foto : Dragoș NEAGU 
transformă în avalanșă. Entuzias
mul lor așteaptă să fie disciplinat, 
stilizat și condus spre victorii, cu 
prețul oricăror eforturi, pe care 
bărbăția lor în creștere le acceptă 
dinainte.

Scriem aceste rînduri pentru ca 
tinerei generații de schiori, biatlo-

Mihai BÎRA

(Continuare în pag. a 3-a)

ganelor și organizațiilor centrale 
cu atribuțiuni în acest domeniu, 
dar și a inițiativelor organelor 
locale), îmbunătățirea și extinde 
rea exercițiilor fizice și sportului 
în rîndurile tuturor cetățenilor de 
la orașe și sate și, îndeosebi, a 
tineretului, pregătirea sportivilor 
de performanță pentru valorifi
carea deplină a resurselor de ta
lent și energie pe care le posedă 
tineretul nostru, a condițiilor ce-i 
stau la dispoziție prin grija 
partidului și statului.

LA START — VACANTA, 
DAR Șl COMPETIȚIILE!

Intri studenții, apoi elevii (în 
ordine cronologică 1) au pornii 
pe pîrtiile vacanței de jarnă, pri
mele file ale jurnalului consem 
nînd deja afluxul tinereții spre 
locurile și zonele unde sportul, tu 
risrnul și agrementul le stau la 
dispoziție. Sub auspiciile asocia
țiilor studențești, a organizației 
de pionieri, a biroului de turism 
pentru tineret, mii și mii de stu- 
denfi și elevi se îndreaptă spre

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

(A.S.A
(A.S.A 
(Dina-

Tănase 
Schenn

1. DUMITRU CHIVU 
Brașov), 2. Miklos Naghi 
Brașovj, 3. Mircea Opriș 
mo Brașov), 4. Adrian 
(Dinamo Brașov), 5. Matei
(A.S.A. Brașov), 6. Georgeta Bor 
dea (I.P.G.G. București), 7. Sanda 
Tifirici (I.P.G.G. București), 8. Eu
gen Vasiu (Dinamo București), 9. 
Ion Andrei (A.S.A. Brașov), 10. 
Nicolae Bulmez (Dinamo Brașov).
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JOCLRILE OLIMPICE DE IARNA
În regia lui Walt Disney...

DESPRE
CURAJ

Oare ar putea cineva des
părți vreodată noțiunea de 
curaj- de triumful sportiv ? 
Oare ar putea cineva să eli
mine din constelația de vtr- 
tuți a unui campion autentic, 
tocmai astrul neperisabil și 
strălucitor al curajului ? Cine 
poate uita adevăratele reci
taluri de curaj oferite cu 
dăruire de Voinescu „pan
tera neagră", de Mircea Do 
brescu, minunatul boxer, po
reclit de ziariștii farneezi 
Hercule de buzunar, de Iri- 
mescu și Pircilăbescu, im- 
blinzitori ai mingii de rugby, 
speriaasă ca o bufniță, de 
superba, attt de îndrăzneață 
țtșntre a semlfondlstului Herb 
Eliot, de fulgerătoarele volti- 
juri ale hogheistului suedez 
Tumba Johansson, riscul în
fruntat surîzător de marele 
as al volanului Campbel, de 
toate extraordinarele probe 
irecuzabile de curaj oferite 
de minunați cavaleri ai piscu' 
rilor\?

tn fiecare sport- orictt ar 
părea el de lesne de deprins 
și de puțin expus unor veri
ficări fizice prea grave, e 
nevoie, incontestabil, de cu
raj, de marele- adevăratul, 
prețiosul curaj al celui 

ce știe, ce are conști
ința clară a provocării 
pe care o aruncă corpului 
său- eronometrului, șansei, 
publicului, capriciilor atmo
sferice.

Și pe terenul de tenis și la 
masa de șah, pretutindeni, « 
nevoie de curajul de a De
cide, de a Ataca, de a Forța, 
de a Clștiga. Alături de gra
tie, de ambiție, de inteligență, 
Curajul este și el unul dintre 
acordurile fundamentale, ale 
simfoniei sportive.

Patinajul și primele patinoare
din lume

Locul : Squaw Valley (9.U.A.), 
altitudinea cca. .1900 m.

Datâ : Tff— 28 februarie-1960.
Partlcipanți : 521 sportivi și 144 

sportive din 3o de țări.
Sporturi în program : patinaj 

artistic (bărbați, femei, perachi). 
patinaj viteză (500 m, 1500 m, 5 000 
m, 10 000 m — bărbați, 500 m, 
1 000 m, 1 5Oo m, 3 000 m — femei), 
hochei pe gheață, schi nordic (15 
km, 30 km. 50 km, sărituri de la 
trambulină,' combinata nordică, 
ștafeta 4x10 km, biatlon — băr
bați, 10 km, ștafeta 3x5 km — 
femei), schi alpin ‘ ~ ‘ "
lom. slalom uriaș 
temei)

Cel mai populai 
uriaș bărbați (65 
din 21 de țări).

Sportivii români

de 
pe
De 
de

(cobortre, sla-
— bărbați șl

Pentru a aprecia intervalul de 
timp scurs pînă la apariția patinoa
relor artificiale, eveniment care mar
chează o dată importantă in evolu
ția patinajului, este necesar să știm 
mai intîi cind și unde a apărut pa- 
tinaiul. ramură șporțjvă așa de răs- 
pindită astăzi.

Era firesc ca el să apară. încă din 
timpuri străvechi, in țările nordice, 
cu ierni lungi și zăpezi abundente, 
ca o necesitate, in vederea deplasă
rii mai rapide.

Desigur că primele mijloace de 
alunecare erau departe de ceea ce 
numim astăzi patine. Astfel. prin 
sea. XI. se aluneoa Pe lacurile înghe
țate din jurul Londrei cu „patine" 
confecționate din maxilare de cal 
sau bou. La British Museum se păs
trează asemenea exemplare-

Patinele, apropiate în ce privește 
concepția celor actuale, au apărut in 
Olanda, de unde, prin 1660, au trecut 
în Anglia. Se știe sigur că, in 1662, 
gentlemenii englezi patinau pe gheața 
lacului din parcul palatului londonez 
Saint James.

In sec. XVIII acest sport cucerește 
Franța, de unde, curlnd. ap răspln- 
dește, ca O modă. Si în alte țări. Din 
această epocă stnt citați, ca fervenți 
patinatori Goete, Isabey, Lamartine 
și alte personalități din acel timp.

începind din a doua jumătate a 
secolului treeut. patinajul — atit cel 
de agrement, cit și cel de performan
tă — clștigă tot mai mult „teren" In 
rindurile publicului sportiv de pre
tutindeni. Era chiar „foarte la modă", 
după cum scrie un periodic al tim
pului. și celebrul compozitor francez 
Waldteufel a compus chiar un vals 
Întitulat „Pas des patlneurs”.

în același timp, pentru practicarea 
acestui sport hivernal In bune condi- 
tluni, devenea necesară si existenta 
unor patinoare a căror gheată să co
respundă cit mai bine scopului șl 
anume : să fie curată, rezistentă la 
căldura atmosferică si să dureze o 
perioadă cît mai Îndelungată.

Din cauză că gheata naturală nu 
satisfăcea in totul aceste cerințe, 
t-a trecut la construirea patinoarelor 
dotate cu gheață obținută pe cale 
artificială. Un procedeu simplu și 
ușor de realizat pentru fabricarea 
ghetii. conceput de englezul K.B. 
Mupray. era deja intrat în uz si nu 
a fost greu să fie adoptat pentru 
construirea patinoarelor artificiale.

Noul procedeu consta in înlocuirea 
Săluției concentrate de sare, ca ames
tec refrigerent, cu glicertnă cu apă.

soluție ce nu eroda tuburile metalice 
prin oare circula.

Primul 
La care, 
ficiale, i Mupray, 
rie 1375.______
brilor Cercului de 
luase ființă in acest oraș, precum și 
campionilor 
niți pentru 
recunoscut 
ficiale față

Ecoul Importantei realizări trece 
Canalul Minecii. in Franța, unde, un 
grup de parizieni obțin concesionarea 
brevetului și. astfel, în toamna anu
lui 1876. în cartierul Champs-Elysees 
din Paris, a luat ființă cel de al 
doilea patinoar artificial din lume.

Acestea au fost primele patinoare 
artificiale. Treptat, ele vor apare tn 
toată lumea. Și iată că. in 1969. în 
Abidjan, capitala Coastei de Fildeș, 
s-a inaugurat primul patinoar arti
ficial din Africa, pe cere. în plină 
vară, un ansamblu vjenez a prezen
tat un spectacol revuistic.

Constantin SIMIONESCU

patinoar — skating-rink — 
pentru obținerea ghetii arti- 
s-a utilizat procedeul lui 
a fost inaugurat la 7 ianuă- 
La Londra, si destinat rueiD- 

patinatori care
patinatori americani, ve- 
antrenament. Cu Cotii au 
superioritatea gheții arti- 
de gheata naturală.

Pină in 1955, despre Squaw Valiev 
numele acesta care evoca mai 
grabă pe Fenlmore Cooper sau 
Jack London — nu auzise nimeni 
fapt aici nici nu era o stațiune 
sporfuri de ’ iarnă, înainte ca

C.I.O. să-și dea consimțămintul 
pentru organizarea jocurilor. Onora
bilii membri au avut însă încredere 
in originalitatea americanilor, in spi
ritul lor practic, în abilitatea lor de 
a crea „peste noapte" și, astfel, 
nimeni nu s-a mai mirat că ceremo
nia de inaugurare s-a desfășurat 
după planurile lui... Walt Disney I 

Așadar, căutătorii aurului olimpic, 
pe schiuri și patine, se intilnesc in 
California, la Squaw Valley (Valoa 
indiencei), între contraforturile ha
lucinante ale Sierrei Nevada- Parti
cipă aproape 700 de sportivi (521 băr • 
bați și 144 femei) din 30 de țări 
Dar recordul il ' 
zentanțil presei; 
au venit 760 de 
ziarist și ceva 
Trimisul

»

DAN MUTAȘCU

adversarii 
se zice că 
tem in mod

UN LUPTĂTOR
DE MARE

'iSiSȘtr;

Qricît vi s-ar părea 
ciudat, omul din fotogra
fia alăturată, aflat lingă 0 
grațioasă stewardesă, este 
up.,, sportiv | Humele ștfu ? 
CALHOUN Porecla ? Stog 
de paie, „mingliere" care 
i se trage acestui luptător 
australian (din echipa 
olimpică a țării,') de la 
gre,utate.a sg: Calhoun 
cântărește 292 de kilo
grame I De altfel, pentru 
a explica modul In care 
sportivul de la antipozi a 
ajuns la o asemenea „per
formanță", ziarul polonez 
„Tempo" — din care re
producem această imagine 
— notează cit mănincă 
Calhoun la micul dejun i 
16 ouă, 20 de chifle, 1 kg 
de marmeladă și 4.5 kg 
de lapte...

Cit despre 
lui Calhoun 
aceștia nu se 
Special de masivul luptă
tor australian. Singura lor 
dificultate e... să-l prindă 
de mijloc!

w ■■

Surprizele se țin lanț în probele 
alpine : francezul Duvillard, austriecii 
Schranz și Molterer ocupă locuri ms* 
dtocre. Elvețianul Roger Staub la 
slalom uriaș, francezul Jean Vuarnet 
la coborîre și austriacul Ernst 
Hinterseer la slalom special sini 
campionii neașteptați.

întrecerile de patinaj viteză relevă 
din nou măiestria sportivilor sovie
tici. „Patinatorul atomic* Evghenl 
Grlșin cucerește două medalii de aur 
și coboară sub 40 s recordul mon
dial (39,6) In proba de 500 m. Lidia 
Skoblikova, o Învățătoare din Ce- 
leabinsk, nu se lasă nici ea mal 
prejos obțlnînd două titluri olimpice. 
Carol Heiss la patinaj artistic, echi
pa S.U.A. la hochei pe gheață, Ma
ria Gusakova la 10 km fond schi 
sint alțl Învingători al celei da 
a VIH-a „Olimpiade albe", la care 
echipa U.R.S.S. a ocupat primul ' 
în clasamentul (neoficial) pe țări, 
7 medalii de aur, 5 de argint 
9 de bronz.

Pentru prima oară în Istoria

parcurge el însuși traseul probei de 
50 de km pentru a relata cit mai 
exact peripețiile cursei și are astfel 
norocul să anunțe primul victoria 
compatriotului său Kaievi Hama
lainen.

De pe vîrful Little Papoose coboa
ră vertiginos schioara Andrea Mead- 
Lawrence, dublă campioană olimpică 
la Oslo, purtind făclia. Flacăra 
olimpică a fost adusă cu avionul 
din valea Morgedal, din regiunea 
norvegiană Telemark, patria primilor 
schiori moderni. De la Los Angeles, 
unde a aterizat avionul, 600 de spor
tivi au purtat torța, prin schimburi 
de ștafetă, pînă la Squaw Valley. 
Cunoscutul actor Charles Laughton 
declamă un fel de odă olimpică. Apoi, 
patinatoarea Carol Heiss depune ju- 
rămintul In numele tuturor. Regia e 
la Înălțime...

Dramatică este desfășurarea pro
bei de 4 X 10 km. In ultimul schimb 
finlandezul Veikko Hakulinen îl în
trece cu o lungime de "schi, pe norve
gianul Haakon Brusveen, care va 
clștiga in schimb cursa de 15 km. 
Suedezul Sixten Jernberg cucerește 
medalia de aur la 30 km.

Două probe clasice, care făcuseră 
faima sportivilor scandinavi, sint 
ciștigate pentru prima oară de spor - 
tivi din Europa Centrală : factorul 
postal Georg 
nordică și 
Recknagel la 
bulină (ambii 
Germaniei).

femei și pro-

au partlci- 
România a 
competiției

Thoma la 
thuringianul 
sărituri de 
din echipa

loo 
cu 
Și

: factorul 
combinata 

Helmut 
la tram- 

comună a

și nivelul Încă 
sporturilor de

start : slalom 
de

nu 
pat la această ediție, 
militat pentru ținerea 
de bob. dar organizatorii au re
nunțat la ea,■

înregistrează repre- 
la Squaw Valley 

reporteri, adică un 
Ia un concurent ! 

Helsinki

concurenți

Triplă victorie sovietică la 10 km. Pe podium, schioarele Gușakova, 
Baranova și Eroșina

Pentru prima oară în Istoria jo
curilor dispar din program probele 
de bob și apar în schimb oele de 
patinaj viteză pentru 
ba de biatlon.

Distanța prea mare 
nu tocmai ridicat al 
iarnă la noi — in raport cu cerin
țele mondiale — fac inoperantă par
ticiparea sportivilor români.

OCTOGENARUL STELIAN
PIONIER AL SPORTULUI
9 De la țurcă și mijoarcă la rugby ® Coautor cu 

Gh. Țicleanu la întemeierea echipei Sportul studențesc 
0 Jucător și antrenor la „Arsenal44

în cartierul Floreasca, pe străzile 
cu nume inlustre de compozitori, 
tntîlnești un bătrmel care in ciuda 
celor 80 de ani, se tine încă drept 
șl vioi, iar tn apartamentul său din 
str. Bach nr. 13, ai să găsești, de 
multe ori, sportivi mai tineri și mai 
vlrstnici. care discută cu amfitrionul 
tot ce este In legătură cu meciurile 
de rugby, dar și cu alte discipline i 
box, scrimă, oină.

„Toate aceste sporturi slnt cele 
pe care eu însumi le-am practicat 
în tinerețe și apoi, le-am introdus, 
ca antrenor, în rindurile tinerilor 
muncitori de la Arsenalul Armatei. 
M-am familiarizat, in special, cu 
dreptunghiurile gazonate de rugby, 
flancate de desenul caracteristic 
al porților înalte.

Tot ce este manifestare sportivă 
tmi incintă zilele în prezent, dar mă 
întoarce, mereu, și >T1 trecut, dueîn- 
du-mă pînă la izvorul de bucurii și 
necazuri ale copilăriei, din satul na
tal Vutcani — Tupilești din fostul 
județ Fălciu. Acolo, In casa și agra

matda părinților, sm crescut nu 
puțin de 18 copii".

„O echipă de rugby și cu 
zerveie necesare" — intervine 
porterul.

„Bineînțeles, acolo ne jucam —reia 
bătrtnul pensionar — de-a țurca și 
de-a mijoarca (jocul cu ochii legați 
al celui care caută . .................. 1
prin livadă, pe un altul care tre
buie să cadă „baba 
tlrziu, cind am ...................... . .
cursurile Școlii comerciale, am fă
cut cunoștință cu oină șl cu trînta 
singurele sporturi promovate de acel 
mare precursor, care a fost profe
sorul Moceanu.

Dar anii 1911—1913 au deschi*

- re»
re-

prin curte si
oarba"), 

urmat, la
Mai 
Iași.

drum și altor sporturi, datorită Aso
ciației Federațiilor din România, în
ființată atunci. La București, unde 
venisem să-mi fac serviciul mili
tar, am luat contact eu terenurile 
de ta „Bolta rece", din str. Roma 
și din Obor, unde se bătea mingea 
rotundă. M-am simțit, totuși, mai 
mult atras de cea ovală, care rai-a- 
ducea amîinte de harbujii copilăriei, 
înclinația pentru rugby era bazată 
ți pe faptul că am considerat acest 
sperț mai variat, mai spectaculos, 
mai plin de neprevăzut și mai po
trivit cu temperamentul nostru, al 
românilor.

împreună cu Gh. Țicleanu am 
creat echipa de rugby a „Sportului 
studențesc". Am ținut să-l secunde? 
acolo și apoi să-i duc mai departe 
inițiativa, îndată ce am fost numit 
profesor de educație fizică la Școa
la superioară de meserii de 13 Ar
senalul Armatei. Aiei, unde Aurel 
Vlaicu și—a construit al doilea avion, 
cu care a încercat să treacă peste 
Carpați, domnea nu numai o tra
diție de muncă, dar și una de luptă 
pentru dreptatea socială. Dar „șefii" 
militari nu vedeau cu ochi buni 
activitatea mea pentru introducerea 
sportului — rugby, box, scrimă — in 
rțndul tinerilor de la Arsenal. Con
siderau că acestea întăresc pu numai 

și conștiința de sine a ti- 
muncitor. ceea ce consti- 
pericol pentru clasa stă- 
de atunci.
de luptat, deci, atit cu lip-

forța dar 
neretului 
tuia un 
pînitoare

Aveam ____.....__
șurile materiale — nu primeam nici 
un ajutor de la nimeni — dar și 
cu suficiența „superiorilor" care nu 
admiteau ca ucenicii de la Arsenal 
să facă și sport.

Totuși, am reușit să cresc la Ar
senal clțeva contingente de sportivi,

PICĂTURI... PICĂTURI... PICĂTURI..:
• Jucătorul cu golul în vîrful 

bocancului este foarte periculos : 
oricind îi poate... sări bocancul 
picior 1

• De cele mai multe ori, 
poarta goală, golul nu intră,
unde se vede că numai... contrariile 
se atrag I

• Arbitrul care trece cu vederea

din

în 
De

infracțiunile, la următoarea pro
gramare trebuie... trecut și el cu 
vederea !

• Jucătorul care crede că „mar
cajul" înseamnă „obstrucție" face 
o regretabilă eroare tehnică și de 
„fair play".

• Cartonașele galbene și roșii 
sînt destinate jucătorilor care fac 
greșeli întîmplătoare. 
nărăviți, ar trebui să 
unele negre.

• în istoria naturală 
întîi a fost fluierul 
după aceea, fluierul..,

(D. MAZILU-VICTOR HÎLMU)

Pentru cei 
se introducă

AFTEMIE -
ROMÂNESC

VEIKKO HAKULINEN, născut 
la 4 ianuarie 1925, schior finlandez 
de o uimitoare rezistență, care pu
tea face față — în condițiile con
curenței la cel mai înalt nivel — 
greutăților unei curse de 10 km, ca 
și alteia de 50 km. Buchetul de 
medalii olimpice pe care le-a cules 
face din el unul dintre cei mai 
distinși concurenți olimpici. A fost 
campion olimpic în probele de 50 
km (1952). 30 km (1956) șl ștafetă 
4x10 km (1960). Posedă alte treî 
medalii de argint și una de bronz 
din aceeași perioadă și de la ace
leași probe. A fost campion mon
dial la proba de 15 km (1954 șl 
1958) și la ștafeta de 4x10 km 
(1954).

HALLGEIR BRENDEN, născut 
la 10 februarie 1929, schior fondist 
norvegian, excelent om de echipă, 
a partitcipat la 3 ediții R.le Jocuri
lor Olimpice de iarnă, reușind să 
obțină două 
proba de 18 km în 1952 și în cea 
de 15 km în 1956) și două de ar
gint (în ștafeta de 4x10 km în 1952 
și 1960). VEIKKO HAKULINEN

CRONICA SFERTURILOR DE. VEAC

medalii de aur (în

decembrie

Stelian Aftemie — pe vremea cind 
echipa Arsenal București (unde era 
jucător și antrenor) ajunsese cam

pioană la rugby

dintre care amintesc pe Bucur. Ba
dea. Crețu, Diceanu, Cofaru, Halea, 
Țoqiță, Veleu, Marinescu. Diacones- 
cu, Bizon, George Iorgulescu etq., 

l ,j mai departe pasiunea 
rugby. dragostea pentru

via , aAL CArll j ’ 
care au aus 
pentru 
sport.

Eram 
antrenor 
am obținut multe satisfacții m cam
pionatul de rugby. Am întreprins și 
primele turnee peste hotare, la ‘ 
delberg. Frankfurt, Leipzig și 
șnvia. unde am făcut o bună 
pagandă sportului rcimâneso.

Acum urmăresc, la radio si __
vizor, toate manifestațiile sportive, 
în care un Ilie Năstase și Țiriac 
fotbaliștii, boxerii, handbaliștii duc 
faima României pe toate meridianele 
globului".

Este bucuria cea mai mare pe care 
Stelian Aftemie, pionier al sportului 
românesc o are astăzi, la cei aproa
pe 80 de ani ai săi...

In același timp .jucător ți 
al echipei Arsenal, cu care

Hef- 
Var- 
pro-
tele-

D. MORARU-SLIVNA

MAXIME CELEBRE
Cel născut pe munți, nu se sperie 
de vîrfuri.

(Schiller)
De 
ful

ce trebuie să ne urcăm pe vîr- 
mimțilar ? Fiindcă există.

(Hillary) 
Păzește-te a doua zi după succes.

(Titu Maiorescu) 
Educația ține cît viața.

(Jules Michelet)

inis • Gazetele vremii anunță
lOfl apariția lucrării „Omul
pliysicu — compoșițlunea și conservarea 
sa" de Gr. D. Patescu. Autorul arată 
printre altele că „omul nu poate exista 
dacă nu e acțiune și acțiunea nu poate 
fi dacă mașina (n.n. : în sens de corpul 
uman) se strică ; prin urmare, omul 
physic este baza existenței. Prin această 
mașină materială trecînd toată substanța 
neîncetat, ea este supusă alterațiunei, se 
poale strica (...), Un organ ia cu atit 
mai multă forță eu cit ii dăm mai mult 
exercițiu (...). Un om bine constituit a 
cărei alimentație este regulată și care 
face un exercițiu moderat rezistă per
fect". Stnt recomandate in special „băile 
de riu“ care „reanimă forțele" pierduta 
și „măresc pofta de mlncare".

Recitind acest îndemn la mișcare să 
nu zimbim ! A fost făcut acum o sută 
de ani...
4 O AC • £S încercăm o succintă
loBO RETROSPECTIVA a unuia
dintrț anii cu cea mai bogată activitate 
sportivă din secolul trecut. In 1896 a fost 
organizată „Marea cursă pedestră : Bucu
rești — Pitești — București", s-a inaugu
rat „Velodromul Român", au fost înfiin
țate „Societatea Stejarul" (pentru prac
ticarea popicelor, jocurilor gimnastice șl 
distraotiv). „Clubul sportiv Galatz , 
„Clubul internațional al jucătorilor de po
pice" — Turnu Severin etc. „Societatea 
Română de Arme, Gimnastică și Dare 
la Semn" și-a continuat fructuoasa-i ac
tivitate tn Capitală, iar la Iași „a fost 
numit definitiv la catedra sa (...) de la 
gimnaziul 
profesorul

tntn • ..S-a încheiat turul dt-
1940 viziei A. I.T.A. s-a plimbat
in ultima etapă (n.n. : 4—0 cu „U“
Cluj) cucerind titlul, iar Juven
tus (n. n. : 1—0 cu C.F.R. București) i-a 
dat o mină de ajutor, cucerind la rin- 
du-i titlul de lider al clasamentului bueu- 
reștean" (...) „Bonihadi, campion de 
toamnă al golgeterilor" (n.n. : cu 19 go
luri marcate in 13 etape ; pentru amato
rii de statistici adăugăm că echipa sa, 
I.T.A., realizase 22 puncte din 26 posi
bile : un singur meci pierdut și două 
egale 1). („Sportul popular" din 11 de
cembrie 1946).

Documentar alcătuit de 
Dorin ȘTEFLEA

EMOTIA SUPER-CAMPIOANEI
Se știe că In urma tradiționalei 

anchete, efectuată anual de agenția 
TASS, tînăra sportivă australian- 
că Shane Gould, deținătoare a nu
meroase recorduri, a căror gamă 
merge de la probele de sprint pînă 
la cele de mare fond, a fost alea
să ,,cea mai bună 
lui".

Neobișnuită cu 
sportivă, Shane, 
ani, la auzul minunatei vești a în
ceput să plîngă, nevenindu-i să 
creadă. „Nici nu știam să sînt 
ctmoscută în U.R.S.S. Mi a pierit 
graiul și nu pot spune nimic, 
decît că mulțumesc tuturor".

Cu patru ani în urmă, aceeași 
anchetă a conferit titlul tot unei 
înotătoare, americanca Debby Me
yer.. Ea nu s-a dezmințit, obținînd 
la ediția trecută a J.O. trei meda
lii de aur. Dacă ținem seama de 
ușurința cu care Shane doboară 
recordurile, evoluția ei în bazi
nele de la Miinchen este așteptată 
cu mare interes.

sportivă a anu-

msrea glorie 
în vîrstă de 15

clasic „Alexandru cel Bun”, 
Vasile Negruți"

e „in dorința de a veni in 
legătura mai strlnsă cu ti

neretul din România (...) PRIETENII NA
TURII, asociație pentru educația fizică a 
muncitorilor din România" publică in 
numărul din 3 decembrie 1921 al ziarului 
„Tineretul socialist", un anunț prin care 
„roagă tovarășii din provincie a forma 
cile o grupare sportivă". In numărul de 
a doua zi al aceleași publicații, se face 
apei la „grupările sportive de muncitori 
existente ta țară să între in legătură cu 
gruparea centrală din București".

în acest fel erau făcut) primii pași 
spre centralizarea grupărilor sportive 
muncitorești. In vederea asigurării unei 
unități de acțiune.

1921

a lucrurilor, 
piciorului și 
arbitrului.

Pasiunea întărește și mina cea mai 
slabă.

(Ovidiu)

geaba...

de acerb ! De 
că nu trebuie să 1 se

40 și... ghem. Dar 
meciuri de tenis, 
știți că nu e din

. acord cu dv. Dar 
n-are nici un fel de

rirea de a se retrage din această compe
tiție". Pe mine m-ațl convins. Rămtne 
să-l convingeți și pe Tiriac l

CLAUDIA OLARU, PIATRA NEAMȚ. 
„Aș dori mult să am o fotografie a celui 
maj mare sportiv al țării, Ilie Năstase. 
Dar nu există nici o posibilitate de a 
nii-o procura. De fapt, mă intreb : cum 
este posibil să nu se găsească in comerț 
fotografia acestui strălucit Jucător de te. 
nis Intr-adevăr, este un lucru de 
neînțeles. Vă promit că voi sta de vorbă, 
in această privință, cu conducerea clu
bului Steaua. Și, poate că nu va fi de-

cu echipele de divizia A, recordul 
tinerețe ii aparține lui Ștefan 
care, ia 26 septembrie 1924, exa<

ILEANA EFAMINONDA, BUCUREȘTI. 
„RAspunitad unul cititor, spuneați că Do- 
brin n-avea tacă 16 ani cind a debutat 
la F.C. Argeș șl că el n-ar fi explus să 
dețină, in felul acesta, recordul de tine
rețe ta divizia A. Dv. făceați, insă, în a- 
celașl timp, o precizare : „nu posed toate 
datele necesare". Din tnttmplare, eu po
sed cîteva șl, ta cazul cind putem echi
vala prima echipă a cluburilor din trecut,

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. Cred ei 
șl altor arbitri, mal experimentați, le-ar 

. zburat o stea sau două, la un med

de 
tinerețe ii aparține lui Ștefan Dobay, 
care, la 26 septembrie 1924, exact in ziua 
cind implinea 15 ani, a debutat in echipa 
I a clubului Unirea C.F.R. Timișoara, în
scriind trei goluri. Atrag atenția și asu
pra unui alt mare talent, Nieolae Covaci- 
Kopek, care avea 16 ani, la 15 septem
brie 1929, cind a debutat in echipa națio
nală, la Sofia, in Jocul România — Bul
garia. Scor 3—2 pentru noi. Deci și el a 
debutat ta echipa sa. instate de a fi îm
plinit vtrsta de 16 anl“. Vă mulțumesc, 
in numele cititorilor, pentru interesantele 
date pe oare ni le-ați furnizat, n-ați vrea 
să semnăm împreună, măcar rubrica de 
duminica aceasta ? Cinstea ar U pentru 
mina, vă asigur !

M. IONESCV, PLOIEȘTI. Dar, nu cel 
de la Petrolul ! In orice caz, felicitări 
pentru epigramă, pe care mă grăbeso 
s-o public :
Ne minunăm (nu-i semn al răutății !)

Clt de ușor, etapă de etapă, 
Contrazictnd principul densității. 
„Petrolul" intră tot mai mult la... apă I

ION GHIEL, COMUNA PERIAM. Ni
meni nu v-ar putea spune cu precizie 
ce a stat la baza ciudatei numărători .fo
losite la tenis : 15, 30, 
dacă unii, susțintnd 
sînt in dificultate, să 
cauza numărătoarei !

G. PICK. CLUJ. De 
problema ridicată 
legătură cu C.N.E.F.S. sau cu vreun or
ganism de-al sâu.

ION OLARU, CARANSEBEȘ. De unde 
și pină unde această afirmație a colegu
lui dv. D. I., că Iordânescu ar fi puțin 
miop ? Dacă ar fi să ne luăm după im
precizia șuturilor la poartă, ar trebui să 
conchidem că 99% dintre înaintașii noștri 
sînt miopi de-a Dinelea. Dar, vă garan
tez că el stau bine cu vederea. Cu șu
turile stau prost !

MIHAI padureanu, bucurești. 
Contopindu-se parcă cu Rapidul, Teofil 
Codreanu nu este, totuși, giuleștean sută 
la sută, ci așa, cum susțineți dv. el și-a 
făcut transferul, de la Steaua la Rapid- 
Rămtne de văzut, insă, dacă prietenul 
dv. consideră răspunsul meu drept o 
confirmare „oficială” I

UN GRUP DE MUNCITORI AI UZINE
LOR „6 MARTIE", ZARNEȘTI. 1) Iată 
viratele celor doi eroi al pasionantului 
med de tenis de la Paris : Iile Năstase
— 25 ani (împliniți la 19 iulie), Stan 
Smith — 29 ani (Împliniți la 14 decem
brie).

3. „Am vrea să-I vedem, din nou, in 
„Cupa Davls". pe Iile Năstase și pe Ion 
Țiriac. De aceea, am dori foarte mult
— și sintem convinși că exprimăm dorin
ța tuturor iubitorilor sportului din țara 
noastră — ca Țiriac să-și schimbe hotâ-

Dinamo 
acord, deci, cu dv. 
retragă creditul lui Otto Anderco, care 
rămîne o speranță a arbitrajului nostru.

VLADA ȚEPELUȘ, BUCUREȘTI. Am 
avut dreptate. In zeci de scrisori ați ri
sipit adesea vervă veritabilă intr-o ne- 
sfîrșltă serie de catrene cu un singur 
adresant : eu I Prea multă onoare I Dar 
iată, că urmindu-ml sfatul, ați abor
dat o temă de... interes general, răspun- 
ztnd epigramei in care un alt epigramist, 
Nelu Quintus din Ploiești, referindu-se 
la sucoesul lui Năstase, spunea că prin
tre așii de la Paris „a tunat șl-a fulgerat 
„Sflntul"... Iile" i
Este clar acum, ta tine, 
Că avem doi „sfinți" Iile. 
Unu-1 mistic, ștle-orlctae, 
Altu-1 o... minune vie I

Ilustrații: N. CLAUDIU
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CUPA FEDERAȚIEI

COMBINATA METALUL + RAPID BUCUREȘTI Șl FARUL 
CONSTANȚA ÎNVINGĂTOARE LA ACELAȘI SCOR: 15-7 

Constantinescu, V. Tecuceanu b. p. 
Gh. Constantinescu, P. Cîmpeanu 
b. ab. 2 I. Leoveanu, P. Cojocaru 
b. ab. 2 P. Vale.

FINALA AMlNATĂ CU 0 Zl

CONSTANȚA, 25 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). Una 
din grupele semifinale ale „Cupei 
F. R. Box" a început în sala Spor
turilor din localitate. Participă e- 
chipele : combinata Metalul + Ra
pid București, Electroputere Cra
iova și Constructorul Galați. în 
prima reuniune s-au întîlniț Meta
lul + Rapid — Electroputere. Com
binata bucureșteană a învins cu 
15—7 în urma umor partide lipsite 
de un echilibru valoric (5 terminate 
înainte de limită,*iar 3 „nule" din 
toate punctele de vedere). Intîlnirile 
au fost în majoritatea lor pline de 
neregularități. Așa cum au boxat 
R.Ivandu, N. Păpălău și T. Nico
la» nu am dori să mal vedem, de
oarece felul cum au înțeles el să 
lupte face un evident deserviciu 
„nobilei arte". Cralovenll, mal pu
țin experimentați, s-au străduit să 
boxeze corect, dar adversarii lor 
nu le-au permis acest lucru, iar 
meciurile în sine au lăsat un gust 
amar spectatorilor prezenți în sală. 
Iată rezultatele, în ordinea catego
riilor (primii sînt sportivii de la 
combinată) : Gh. Cristea p. p. E. 
Lumezeanu, D. Giugea tn. n. cu 
C. Truică, R. Ivanciu p. descalifi-, 
care 3 la N. Dumitru, I. Lungu b. 
ab. 2 M. Florea, I. Mageri b. ab. 2 
M Ștefanovici, N. Paraschiv b. p. 
I. Florea, N. Păpălău m. n. cu I. 
Vomicescu, T. NicoLae m. n. cu E.

Comei POPA

(prin telefon, de 
nostru). în sala

TIMIȘOARA, 25 
la corespondentul 
Olimpia din orașul de pe Bega au 
început semifinalele „Cupei F. R. 
Box" cu participarea formațiilor 
Farul Constanța. Dinamo Brașov 
șl A. S. A. Cluj. în prima zi s-au 
întîlnlt Farul și Dinamo Brașov. 
Au învins constănțenil, dar au a- 
vuț în față o echipă tn a cărei 
componență se aflau 4 Juniori. Me- 
duril» s-au caracterizat printr-o 
luptă acerbă pentru victorie în 
care latura tehnică a fost ocolită 
de combatanți. Iată rezultatele, în 
ordinea categoriilor (primii sînt 
trecuți boxerii de la Farul) : A. 
Mihai cîștigă fără adversar, O. Ba
dea b. p. C. Stănescu, P. Manole 
p. p. Fr. Molnar, M. Dumitrașcu 
b. ab. 2 T. Manole, A. Iliescu b. p. 
Ad. Guțu, A. Simionescu b. ab. 3 
I. Simuleac, Gh. Pușcașu m. n. cu 
I. Popescu, Al. Tîrboi b. p. D. Stoi
ca, Dinu Aurel p. ab. 1 I. Peter, P. 
Pîrvu b. dese. 2 I. Chifu, Al 
Gheorghe p. p. I. Ruicu. Scor final 
15—7 în favoarea echipei Farul, 
care va întîlni în finala de Ia Ti
mișoara pe A. S. A. Cluj.

Constantin CREȚU

TUȘNAD 25 (prin telefon).
Din nou vremea nu a ținut cu 

patinatorii de viteză. Amînată în se
zonul trecut din cauza condițiilor 
meteorologice nefavorabile, finala 
campionatului de senioare a fost re- 
programată sîmbătă și duminică pe 
pista naturală a lacului Ciucaș din 
localitate. Dar valul de căldură din 
ultimele zile s-a abătut și peste a-

ceste meleaguri. înmuind gheața 
preziua concursului. In această 
tuație organizatorii și sportivii 
teaptă să se schimbe vremea șl 
momentul în care pista va deveni 
total practicabilă vor începe întrece
rile. După cum evoluează tempera
tura, aici se crede că duminică (n.r. 
astăzi) se va da startul vn prima com
petiție oficială a sezonului.

PENTRU METALUL BUCUREȘTI A
FOST 0 PERIOADĂ DE CĂUTĂHI“

START IN CAMPIONATELE DE CALIFICARE

Sala de sport de la stadionul Re
publicii găzduiește, cu începere de 
azi (ora 15), campionatul de califi
care pentru echipele feminine de 
tenis de masă.

Competiția care continuă și mîine 
(de la ora 8,30 și 16), reunește șapte 
formații; Politehnica și Spartae II 
București, Sănătatea Satu Mare, 
Metalul Bocșa, Voința Timișoara 
Șc. sp. Pitești, Voința Sîngeorgiu de 
pădure. Primele două clasate vor 
promova anul viitor, în campio
natul primei categorii, în locul e- 
chipelor Locomotiva București și 
Șc. sp. Buzău — retrogradate la ul
tima ediție.

Luni, Ia Iași, vor avea loc șl pri
mele întreceri masculine din cam
pionatul de calificare. Aici vor fi 
prezente mai multe echipe (16), 
dintre care cele mai multe șanse 
la locurile fruntașe le au Sănătatea 
Tr. Severin, Constructorul Hune
doara, Comerțul Tg. Mureș. C.S.M. 
Iași. Concursul se încheie 
și va stabili echipele care 
în 1972, în campionatul 
locul formațiilor Rovine 
și Politehnica Timișoara 
gradate.

miercuri 
vor juca 
țării, în 
Craiova 

— retro-

ne declară antrenorul Paul POPESCU
astă dată, discuția decurge 

greoi. Interlocutorul nostru, 
Popescu, cîntărește flecare cu
ca astfel să ne redea cît mal 
cauzele comportării oscilan- 
echipei sale, Metalul Bucu- 
în turul campionatului di- 
B — seria. I.

sezon a fost o perioa- 
căutări, de 

de bază, ne

De 
mai 
Paul 
vînt, 
fidel 
te a 
rești, 
vlziei

— Acest 
dă de căutări, de stabilire a 
„ll“-ului de bază, ne mărturi
sește Paul POpescu. Tn lotul meu 
sînt 
acest an, care încă nu au 
ia o maturitate competițională și 

cores- 
e- 

ni vel

mulți tineri, promovați în 
ajuns

MASCULINĂO SELECȚIONATĂ

I.E.F.S. Întreprinde
UN TURNEU iN UNGARIA

ȘEDINȚA

A BUCUREȘTIULUI VA JUCA IN R.D. GERMANĂ

Ca în fiecare an, o selecționată 
masculină de handbal a Capitalei 
vg participa la tradiționala com
petiție din R. O. Germană „Turneul 
de Anul Nou“, care se va desfășu
ra în orașul Berlin. Selecționata 
Bucureștiulul s-a pregătit timp de 
30 de zile sub conducerea antreno
rilor Cornel Oțelea șl Otto Telman,

Joi să plece In R. D.urmînd ca 
Germană.

Iată și componența lotului care 
va face deplasarea : Anca și Ban- 
ciu (portari) — Goran, Popescu, 
Cristian, Mureșan, Roșescu, Coasă, 
Coman, T. Gabriel, Drăgănlță și 
C. Savu.

Echipa feminină a I.E.F.S. a plecat 
în Ungaria unde va întreprinde un 
turneu de mai multe jocuri, în com
pania unor formații din Budapesta. 
Lotul, condus de praf. Ion Bota, are 
următoarea alcătuire : Fîciu Și Oprea 
(portari) — Mohanu, Costandache, Mi- 
hoc. Nicușor. Gută. Bunea, Alexan- 
drescu, Bota si Rublenco.

Primul joc al studentelor va fi sus
ținut în compania formației Ferencva- 
ros Budapesta-

COMISIEI TEHNICE

ba sediul CMEFS din str. Biserica 
Amzei va avea loc marți 28 decem
brie plenara comsiei de hochei pe 
iarbă. Toți jucătorii, arbitrii, antre
norii și activiștii sînt rugați a lua 
parte.

nu au încă o capacitate 
punzătoare pentru a depune 
forturi prelungite, la un 
bun, de-a lungul unui sezon, 
voi referi doar ia mijlocași. 
Stan Gabriel, Profir, cît și 
delcu și Mateescu. datorită 
zelor amintite mai înainte, 
avut scăderi vizibile de ordin 
zic și tactic pe parcursul întîlni- 
rilor. în jocul echipei s-au mani
festat deficiențe în situațiile 
apărare, cit și în construirea 
țiunilor ofensive. Carențele se 
toresc și 
este încă 
situația 
jucători 
bază, atacanții Roman și 
au fost accidentați și înlocuitorii 
lor nu au dat randamentul scon
tat

— Pfnă la reluarea întrecerii, 
ce vreți să realizați ?

— în ziua de 7 ianuarie vom 
relua pregătirile In București, iar 
de la 23 ianuarie le vom conti-

faptului că „ll“-le 
omogen. S-a ajuns 

aceasta, deoarece, 
pe care puneam

Ca și tn alte jocuri, înaintarea Metalului București a jost ineficace și In 
partida cu știința Bacău, de la

multă 
Iancu,

care vă prezentăm această fază 
Foto i Șt. CIOTLOȘ

RAPID Șl CAUCIUCUL JILAVA LIDERI In CAMPIONATUL CAPITALEI
TOATE DRUMURILE DUC... LA CLĂBUCET

(Urmare din pag. I)

Am prezentat In numeroase rindurl 
activitatea handbalistică din țară, o- 
prindu-ne deseori la campionatele ju
dețene și municipale. Singurul oraș 
care ne-a „scăpat” — în privința 
campionatului său — a fost tocmai 
Buvureștiul. aoest puternic centru al 
handbalului nostru.

De această dată ne vom opri asu
pra activității desfășurate în Capitală, 
mai precis asupra competițiilor din 
cadrul categoriilor „Promoție" și „O- 
noare”.

în prima din aceste categorii există 
o singură serie masculină, care cu
prinde 12 formații, absența unei serii 
similare, destinată fetelor fiind, fără 
discuție, o problemă care se cere ur
gent rezolvată.

Campionatul categoriei „Onoare" 
este însă o întrecere bine pusă la 
punct si deosebit de atractivă, lucru 
care face pe numeroși spectatori să 
asiste la jocurile din cadrul acestei. 
Competiții. Echipele participante sînt 
împărțite pe două serii (una feminină 
și una masculină) a cîte 12 formații, 
sistemul de desfășurare a campiona
tului fiind identic cu cel al diviziei 
A, adică două tururi în aer liber și 
un tur de sală. în prezent campiona
tul se află în timpul turului de sală, 
care a Început pe 12 decembrie, la 
masculin si Pe 19 la feminin-

In seria băieților întîlnim cîteva 
echipe aflate altădată în prima divi
zie a tării, printre care Rapid, Meta
lul si Recolta. Firește că generația 
de handbalist! care asigura. în urmă 
cu cîțiva ani. prezenta acestor forma
ții în divizia A, a fost înlocuită de 
alta tînără, aflată de-abia la Început 
de drum.

Disputa dintre echipele categoriei 
„Onoare" este, așa cum spuneam, 
extrem de disputată si echilibrată, 
mai ales în fruntea clasamentului, a 
cărui primă parte o prezentăm : 1.
Rapid 41 p. 2. Metalul 39 p. 3 Elec
tra 30 p. 4. Spartac 30 p, 5. Electro
magnetica 21 p., 6. Recolta 21 p etc. 
Aceeași situație o întîlnim si In cam
pionatul feminin, unde punctele acu
mulate de primele clasate atestă e- 
chilibrul valoric dintre competitoare : 
1. Cauciucul Jilava 26 p, 2- P.T.T. 26 
p, 3. Electromagnetica 18 p etc.

Paralel cu întrecerea formațiilor 
sindicale, campionatul categoriei „O- 
noare” cuprinde și disputa echipelor 
studențești împărțite si ele în două 
serii a cîte 5 echipe. Campioanele 
studențești vor juca cu primele cla
sate în seriile „sindicale”, pentru a fi 
desemnate team-urile care vor pro
mova în divizia B

Rubrică redactată ds 
Horia ALEXANDRESCU

nua, timp de 12 zile, într-o sta
țiune montană. în prima parte a 
pregătirilor, voi spori numărul 
de antrenament» șl voi mări vo
lumul de lucru. în acest fel, sper 
să ridic capacitatea de efort a 
tuturor jucătorilor. De asemenea, 
voi lucra foarte mult pentru or
ganizarea Jocului, atît în fazei» 
de atac, cît șl tn cele de apăra
re. Pentru atingerea acestui obi
ectiv voi programa multe Jocurl- 
școală cu echipe de diferite ca
tegorii.

— Ce jucători aveți la dispozi
ție 7

— Pe lîngă cei amintiți mal

înainte, contez pe Iorgulescu și 
Petre — portari, Rădulescu, Ma
rin, Mlnculescu, Apostol, Miha- 
lache — fundași, Vîță — mijlo
caș, Trol, Georgescu, Trandafl- 
lon șl Rădoi — înaintași.

— Ce sperați să facă formația tn 
retur 7

— Locul ce-1 ocupăm în pre
zent în clasament, al 10-lea, na 
ne mulțumește. Speranțele noas
tre sînt că, prin îmbunătățirea 
jocului, vom... pasa această pozi
ție altei echipe, iar noi vom 
urca în prima parte a clasamen
tului.

ÎNTÎLN1RI PRIETENEȘTI

P. VINTILA

(Urmare din pag. 1)

nlști și boberl să-i fie străină me
diocritatea ; pentru ca truda lor să 
găsească priceperea tehnică pe ca
re le-o asigură antrenorii ; pentru 
ca folosind experiența lor și a al
tora și condițiile materiale și or
ganizatorice mai bune să se poată 
metamorfoza din anonimi în stele.

Scriem aceste rînduri pentru ca 
un spirit nou, mai modem și cu
rajos să reaprindă gustul pentru 
victorii și în probele (fond, sări
turi. schiul feminin alpin etc.) în 
care a fost pe cale să se atingă ; 
pentru ca jarul pasiunii să țină 
trează sețea de luptă și de succes 
preluată de la boberi, biatloniști, 
ori cîteva individualități ale schiu
lui.

Scriem aceste rînduri pentru a 
impulsiona schimbările din meto
dele de pregătire, din concepțiile 
despre cantitatea și densitatea an
trenamentelor, din mijloacele folo
site, din concepții...

O consultare largă s-a pornit la 
nivelul tehnicienilor, în colegiile 
de antrenori ; un curent de infor
mare și documentare pregătește tri
buna teoretică, concepția, pe care 
urmează să o verifice practica.

Scriem aceste rînduri — la înce
put de sezon și de an — pentru 
cei care instriesc ca și pentru cei 
ce se instruiesc, pentru ca pri
ceperea și pasiunea, termeni ai 
matematicii sportive, să se adițio
neze și să se multiplice spre finali
tatea de glorie și prestigiu aștep
tată.

MF r.
i j Of ffi ■1
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A doua zi după sosire, componența taberei de pregătire la schi au și 
un aspect de la pregătirea teoretică a primei cobortri

luat contact cu pirtia. Vă prezentăm 
Foto : Vasile BAGEAC

(Urmare din pag. I)

zile am pus pentru prima dată 
schiurile în picioare, dar nu mă 
las pînă nu învăț bine !“ — spunea 
unul dintre bobocii pîrtiei. Dar 
cîți nu sînt în aceeași situație ?

— Schiul — ne spunea directorul 
taberei. Ion Minea, student la In
stitutul Medico-Farmaceutic din Iași 
— este, fără îndoială, caracteristica 
pregnantă a vacanței studențești 
predeiene. Aproape că treci cu ve
derea, deși sînt, de asemenea, foar
te... populate, activitățile de la club: 
șahul, tenisul de masă sau jocurile

distractive, apoi excursiile, drume
țiile, acțiunile culturale și cele
lalte...

să

prim șl ultim antrenament de aco
modare cu parchetul șl panourile 
sălii Floreasca, unde întîlnesc, as
tăzi, la ora 11, echipa României.

Cei prezențl la antrenament au 
fost impresionați de calitățile oas- 
petelor, îndeosebi de pregătirea 
lor fizică, de uimitoarea precizie 
a aruncărilor la coș și de rapidi
tatea acțiunilor tactice exersate, 

plus, „gigantele" formației, 
Huan Zhen (1,87 m) și Yu 

Yin Țun (1.84), au demonstrat că 
talia înaltă poate face casă bună 
cu focul In viteză, dacă există la

bază o temeinică pregătire atleti 
că.

Antrenorul 
Ferencz, aflat și el 
ca, ne-a declarat 
R. P. Chineze va 
redutabilă pentru 
deoarece valoarea 
pete este foarte ridicată. La ria
dul lor, baschetbalistele românce 
au Insistat la ultima lecție de an
trenament, desfășurată vineri sea
ră în sala Giulești, asupra arun
cărilor la coș în condiții cît mai 
apropiate de Joc, precum și asu
pra întăririi coeziunii echipei, în 
componența căreia au intrat, săp- 
tămîna aceasta, Gabriela Ciocan 
și Suzana Szabados.

emerit Sigismund 
tn sala Floreas- 
că selecționata 
fi o parteneră 

lotul român, 
sportivelor oas-

EXTINDEREA BAZEI MATERIAEE
(Urmare din pag. 1)

Dinamo, 
de mini- 
și o se-

A).

Bazinul
La ora 11,30 : 
Sofia (juniori).

NATAȚIE :
August", de 
București —

BASCHET :
reasca, ora 11: România 
R. P. Chineză (feminin) l sala 
Giulești, de la ora 10 : Stea
ua — I.C.H.F. (m. A), Rapid 
— Mureșul Tg. Mureș (m 
A) ; sala Dinamo, de la ora 
9 : Voința — Universitatea 
Cluj (m. A), Dinamo — Po
litehnica Galați (m.

FOTBAL : Sala 
ora 12 : meci amical 
fotbal între Dinamo 
lecționată alcătuită din jucă
tori români 
neste hotare.

care activează

Sala FloreascaSCRIMA :
n. de la ora 8,30 : campio
natele republicane rezervate 
juniorilor mari.

VOLEI : Sala Floreasca 
ora 0,30 : meciul internatio
nal masculin dintre Steaua 
București șl reprezentativa 
R P. Chineze

Doriți să petreceți cîteva zile de recreare, intr-un decor pitoresc ? Nu
meroase hanuri, moteluri și cabane ale cooperației de consum, situate pe 
principalele trasee turistice, vă stau la dispoziție și in acest sezon. Ele vă 
asigură camere confortabile, cu încălzire centrală, restaurante cu delicioase 
preparate culinare, produse de cofetărie și băuturi.

Dacă iubiți natura, confortul, dacă doriți să faceți sporturi de iarnă, 
vă invităm la :
HANUL RUCAR — Argeș 
HANUL VALEA URSULUI — Argreș 
HANUL BRAN — Brașov 
HANUL ----- - ‘ ‘
COMPLEXUL TURISTIC SLANIC 
CABANA BUCIN — Harghita

CHEIA — Prahova

SovataHANUL URSUL NEGRU
Mureș
HANUL BUCURA - HAȚEG — Hu
nedoara.
MOTELUL ILIȘEȘTI n Suceava

★
Evenimentul zilei 

discuție, sosirea în 
oaspeților mai mici : 
și școlilor generale. întreaga dimi
neață, trenurile venite din toate 
colțurile țării n-au contefiit să re
verse valuri de neastîmpăr, gălă
gie- și veselie pe peronul gării Pre
deal. în acest du-te-vino fără în
cetare ne-a fost greu să-i găsim pe 
elevii școlilor sportive și ai licee
lor cu secții speciale de schi din 
Vatra Dornei, Miercurea Ciuc. To- 
plița, sau Rîșnov, — în total 146 
—, venți aici pentru o tabără de 
instruire sportivă de două săptă- 
mîni. Gazdă, Liceul din Predeal 
— prima școală națională de schi — 
și profesorii săi de specialitate. 
Patru ore de antrenament pe zi, 
pregătire fizică specifică și gene
rală, îmbunătățirea procedeelor 
tehnice, condiții excelente de masă 
și bune de cazare, concursuri, — 
iată cîteva date generale asupra 
activității care va începe peste cî
teva ore.

— Va trebui — ne relatează di-

rămîne fără 
localitate a 

elevii liceelor

rectorul taberei Ion Stoica 
asigurătii copiilor un program cît 
mai variat. Mă mărginesc la a se
lecta din multele acțiuni doar exer
cițiile de noapte, cu plecări din 
puncte diferite, cu trasee inedite și 
rezolvări rapide ale situațiilor 
prevăzute.

Solicităm, de asemenea „în 
teză" — căci toată lumea de 
are treabă pînă peste cap — o 
rere. și profesorului din Vatra Dor
nei, Virgil Bigiu.

— întregul colectiv de cadre di
dactice de specialitate dorește să 
realizeze în aceste două săptămîni 
o cantitate de lucru cît în două 
•uni. Că doar vacanța nu este ni
mic altceva 
noștri decit 
pregătirilor...

ne-

vi- 
aici 
pă-

pentru noi și elevii 
o perioadă de vîrf a

★

Mîine dimineață, Clăbucetul va 
primi alți oaspeți. De data aceasta, 
nu odihna activă sau purul diver
tisment îi vor aduce aici pe noii 
vizitatori, ci dorința de a mai tace 
un pas — mare — spre performan
ța sportivă viitoare.

platformă bituminizată pe care sînt 
trasate terenuri de tenis, handbal, 
volei, baschet și instalate mese de 
tenis și șah (Deva) ) sala pentru 
tenis, șah și culturism de la Aso
ciația sportivă Constructorul, ștran
dul plutitor de la barajul Cin- 
ciș. micro-complexul sportiv de la 
Școala generală nr. 3 (Hunedoara) ; 
sala pentru sporturi individuale de 
la „Jiul" (Petrila) ; bazinul redus 
de înot, cu cabine de la „Utilajul" 
(Petroșani) i sălile de gimnastică de 
Ia Școala generală nr. 5 Lupeni si 
de la Casa copilului. Uricani i să
lile pentru tenis și șah de la Vic
toria Călan ; bazinul de înot de 25 
m cu trambuline de la Orăștie ; te
renul de fotbal gazonat și pista cu 
6 culoare de Ia Brad etc.

în geografia sportivă a ținuturilor 
Hunedoarei urmează să se înalțe, 
de asemenea, o suită de obiective 
care sînt acum în curs de execu
ție (lacul de agrement de la Petro
șani, popicăriile de la Lupeni, Te- 
liuc, Gherla și I.G.C.L. Hunedoara, 
bazinul de dimensiuni olimpice de 
le Petroșani, stadionul din Vulcan, 
sala de sport din Deva, sălile de 
forță de la „Constructorul" Hune
doara și bazinul de înot acoperit, 
din aceeași localitate) sau la care 
s-au făcut primii pași (ampla zonă 
de agrement de la Mintia, prevă
zută a cuprinde : 3 bazine de înot,

SĂPTĂMÎNĂ SPORTIVĂ INTERNĂ
(Urmare din pag. 1)

munte, spre zăpadă, schi și să- 
nîuș, ca spre o „Mecca* a odih
nei, a distracției. Itinerariile va
cantei duc de la Lupeni pe Va
lea Prahovei, de la Piatra Neamț 
la Bran, de la Homorod la Cîm- 
pulung Muscel, de la Cozia la 
Sîngeorz-Băi. Dar aceste itinera- 
rii puteau ocoli competițiile spor
tive ? Bineînțeles că nu I Unde se 
află tineretul nu poate lipsi spi
ritul de competitivitate, de emu
lație. La Bran, de pildă, sfîrșitul 
acestui an va găzdui finala pe 
tară a concursului „Căluful de 
fildeș", dedicat celor mai mici 
șahiști. Și nu întîmplător, tot în 
acest interval de timp, tineretul 
dă tonul unor competiții de in
teres republican. Astfel, în pis
cina „23 August* din Capitală 
s-au desfășurat campionatele na
ționale de juniori la înot, iar scri
ma a avut o întreagă săptămînă 
dedicată speranțelor. în sala Flo
reasca II, tinerii floretiști, sabreri 
si spadasini din București, Satu 
Mare, Oradea, Constanta, Timi-

șoara, Brașov, Cluj, lași și Cra
iova și-au disputat „Cupa spe
ranțelor" (o adevărată întrecere 
pe echipe) și apoi campionatele 
naționale ale juniorilor mari.

Vremea vacanței, dar nu și va
canta competițiilor I

PORNIND DE LA BALCANIADA 
BASCHETBALISTELOR

Rezultatele se cunosc de o săp
tămînă : echipa feminină de bas
chet a României a încheiat în
trecerile Balcaniadei, disputată la 
Sarajevo, pe ultimul loc, fără a 
cunoaște victoria in fața echipe
lor Iugoslaviei și Bulgariei. Mai 
de mult se știe că media de vîrs- 
tă a noii noastre reprezenta
tive este în jurul a 20 de ani și 
că adversarele din tradiționala 
confruntare baschetbalistică 
acest colț al Europei aveau 
partea lor atuul experienței.

Ceea ce nu se cunoștea 
certitudine (acum, oare, se 
nosc ?) erau perspectivele pe care 
actuala valoare a tinerelor com
ponente ale lotului național le 
pot oferi performanței. Și s-a

din 
de

cu 
cu

spus, după Balcaniadă, că pers
pectiva există. Și am citit, în sfîr- 
șit, că se așteaptă de la această 
tînără reprezentativă, aflată abia 
în formare, în creștere, nu rezul
tate imediate (evident, de seră), 
ci într-o perioadă de 3—4 ani I 
Se așteaptă, deci, cu răbdare și 
înțelepciune, întregirea unui pro
ces formativ, roaul său firesc. 
Bineînțeles, că acest proces nu 
trebuie lăsat să meargă de la 
sine (s-a consemnat pe marginea 
evoluției de la Sarajevo necesi
tatea îmbunătățirii antrenamente
lor la club, a însuși sistemului 
competijional al primei divizii fe
minine), dar nici nu este cazul 
să se pretindă acumulări specta
culare peste noapte.

Am vrea să credem că o ase
menea optică sănătoasă, privind 
creșterea viitorilor performeri, a- 
tingerea cotei valorice interna
ționale, nu este proprie numai 
diriguitorilor baschetului feminin. 
Perspectiva, atunci cînd există, 
trebuie apropiată prin măsuri ju
dicioase, și nicidecum forțată 
azi, pentru ca mîine să constăfi 
că a dispărut...

dintre care unul de dimensiuni o- 
limplce, lac de agrement și navo- 
modele, terenuri de fotbal, volei, 
baschet, tenis de, cimp.

în „restanță" sînt lucrările din 
zona rurală unde s-a amenajat in
fim în comparație cu numărul ri
dicat al elevilor și al tinerilor care 
învață și muncesc aici. Ceea ce se 
cere, însă, cosemnat, în raport cu 
situația mal puțin confortabilă din 
mediul rural, este poziția „cen
trului" : acea atitudine autocritică 
și responsabilă, care ne dă certitu
dinea că județul nu va rămîne în
zestrat doar în zonele sale urbane, 
„modernizarea sportivă" urmînd 
să atingă întreg perimetrul său.

Desigur, în dificila și complexa 
acțiune de îmbogățire a bazei ma
teriale, desfășurată în anul care 
se încheie, cei care au condus-o 
și supravegheat-o au avut de în- 
tîmpinat numeroase dificultăți 
care au determinat unele întîr- 
zieri, amînări sau chiar suspendări 
momentane. (Cazul bazinului aco
perit de la Hunedoara, unde lucră
rile trenează din cauza lipsei for
ței de muncă specializată| a sălii 
sporturilor din Deva, unde con
structorul nu a asigurat marca de 
betoane la timp șl în cantitățile 
cerute de șantier).

Majoritatea piedicilor, însă, — 
așa după cum a informat raportul 
și au subliniat cei prezenți la ple
nară — au fost îndepărtate la timp, 
datorită tenacității cu care s-a ur
mărit execuția, interesului manifes
tat de către beneficiar (evidențierii 
președintele Acociațiel sportive 
„Constructorul" Hunedoara, tov. 
Vasile Gheorghiu, conducerile șco
lilor generale din Simeria, nr. 3 
Hunedoara și a liceului „Decebal" 
din Deva), sprijinului substanțial 
acordat de unele întreprinderi și. 
Insti'uțil (cazul stadionului din 
Brad), colaborării tuturor Întreprin
derilor și Instituțiilor din Deva în 
vederea realizării bazei sportive și 
de agrement de la Mintia, muncii 
entuziaste pe care tineretul a pres
tat-o la amenajarea fiecăruia din
tre aceste ateliere ale sănătății, 
bineînțeles, și ajutorului generos a- 
cordat de către Comitetul județean 
de partid. De altfel, secretariatul 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R. analizează anual felul în 
care C.J.E.F.S. — în colaborare cu 
ceilalți factori — se ocupă de pro
blema amenajării de baze sportive, 
trasînd sarcini corespunzătoare în 
baza cărora se iau măsuri concrete 
de realizare.

Așa s-a ajuns ca, în ultimii trei 
ani, în Județul Hunedoara să fie 
amenajate peste 450 de baze spor
tive noi și să fie reparate 180 de 
diferite tipuri, patrimoniu pe care 
tinerii și sportivii acestor meleaguri 
îl animă, zestre care va contribui 
desigur și la îmbunătățirea per
formanțelor sportive.
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IN SPRINT MEDIILE CONTINUA SA COBOARE
Incepem publicarea, cu acest prim articol, a unei serii de retrospec

tive ale anului atletic 1971. începînd cu probele dc sprint și continuînd 
apoi cu celelalte alergări, precum și cu întrecerile de sărituri și aruncări, 
vom face o trecere în revistă a celor mai bune performanțe obținute de 
atleți și atlete, pe întreg globul, in sezonul preolimpic. Azi : 100 m, 200 ni 
și 400 m masculin.

Privind prin prisma clasicei pro
be de 100 m, fără îndoială că 1971 
a fost anul lui Valeri Borzov. Deși 
domină de trei sezoane sprintul eu
ropean, atletului sovietic i se con
testa adesea supremația. Maniera 
în care a cîștigat la Helsinki titlu
rile continentale la 100 și 206 m, 
victoria pe teren străin asupra ce
lor mai buni alergători americani, 
au îndepărtat însă orice dubii a-

puțin de un an un alt Bob Hayes 
sau Jim Hines, care le-ar asigura 
din nou supremația ce o dețineau 
altădată.

Remarcabilă menținerea La cel

Rezultatele din 1971 sînt foarte 
bune : 15 atleți au alergat „șuta" 
în 10,1 sau mai bine. Aproape trei 
duzini — printre care și românii 
Al. Munteanu și T. Szabo — au 
fost cronometrați în 10.2. S-ar părea 
că sprintul scurt este în progres, 
dar, văzînd diferența imensă — 
pentru o finală continentală— din
tre Valeri Borzov și învinșii săi, 
creditați anterior cu rezultate egale 
lui (Kokot) sau cu 1—2 zecimi mai

o performanță inferioară celui mai 
slab concurs al său ăin 1968). Proba 
de 400 m rămîne însă în continuare 
„mina de aur“ a atletismului ame
rican, afirmația puțind fi ușor ve
rificată în tabelul alăturat. Rezul
tatul lui John Smith este cel mai 
bun obținut vreodată la nivelul 
mării ■ și a fost realizat într-o cursă 
în care a bătut recordul lumii la 
440 yarzi. în Europa au apărut două 
noi stele sudafricanul dc origine

k

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
NOI STADIOANE Pa campionilor europeni". Jocul 

prestat cu această ocazie de ho- 
cheiștii sovietici a produs admira
ție pentru finețea și eficacitatea sa.

Alte noi campetiții stau în fața 
hocheiștilor sovietici, iar evoluția 
lor este pretutindeni așteptată cu 
interes, mai ales pentru înaltul 
spirit sportiv de care aceștia au 
dat întotdeauna dovadă.

fante sînt noul complex muncito
resc, reconstrucția stadionului 
„Mlada gvardia" și Sala sporturi
lor.

De cîteva zile, sportivii și mun
citorii forestieri din orașul Teteven 
au început antrenamentele în noua 
sală din cadrul complexului spor
tiv „Gh. Benkdvski", aflat în plină 
construcție. Sala dispune de o pistă 
în lungime de 66 m, sectoare pen
tru sărituri, 2 terenuri pentru vo
lei, iar — la etajul doi — o sală 
pentru antrenamente la lupte du 
două saltele, alte încăperi pen
tru tenis de masă, șah etc.

supra valorii sale reale. în forma 
Pe care a atins-o vara aceasta, 
Borzov pare imposibil de învins la 
Olimpiadă. Este greu de presupus 
ca americanii să găsească în mai

HOCHEI DE ÎNALTĂ CALITATE

Participare selecta

neadevă-
llie

700 m la25 (Agerpres).

s-au scăzut

competiții crono- 
a fost legalizat și

performante
— 20,35)

după ce egalase recordul european 
al lui Hary.

J. Smith (S.U.A.) 
Collett (S.U.A.) 
Newhouse (S.U.A.) 
Garrison (S.U.A.) 
T. Turner (S.U.A.) 
Acevedo (Peru) 
Fiasconaro (Italia) 
Jenkins (Anglia) 
C. Mills (S.U.A.) 
Evans (S.U.A.) 
Morton (S.U.A.) 
Alexander (S.U.A.) 
Bond (S.U.A.) 
Werner (Polonia)

— rezultat obținut In

Turneul Internațional masculin de hand
bal de Ia Baku a fost cîștigat de echipa 
locală Spartak. în finala competiției, 
handbaliștil sovietici au întrecut cu sco
rul de 14—11 formația poloneză Pogon, 
într-un alt meci, selecționata de tineret 
a R.S.S. Azerbaidjană a învins cu 14—13 
echipa Lokomotiv (R.D. Germană).

primelor Î6
1971• — rezultat obținut In cursă de 

220 yarzi (201,17 m);
0,1 sec.

Media primilor 10 
în 1971 : 20.24 (in 1970

slabe, afirmația de mai sus este 
oarecum incertă. Cronometrarea 
manuală, adesea subiectivă, aruncă 
uneori sprintul în umbra

elitei europene

Jamaicanul Don Quarrie — sub 20 
sec. pe 200 m.

----------- __T-----  ... cursă 
de 440 yarzi (402,33 m); s-au sc ă

zut 0,3 secunde.
— Media 

mante In 
45,19).

la Turneul „Rothmans"

perfor-
: 45,13 (in

Kokot (R.D.G.) 
Ramirez (Cuba) 
Borzov (U.R.S.S) 
Ravelomanantsoa 
car) 
Montes (Cuba) 
Papageorgopoulos 
Klotz (R.F.G.) 
J. Green (S.U.A.) 
Crockett (S.U.A.) 
Quarrie (Jamaica) 
Hofmeister (R.F.G.) 
Zenk (R.D.G.) 
Dill (S.U.A.) 
Francis (Canada)

Media primelor io performanțe 
în 1971: 10,06 (in 1970 — 10,09).

(Madagas-

(Grecia)

PENTRU SPORTIVII BULGARI
în perioada din preajma celui de 

al IV-lea congres al Uniunii bul
gare pentru cultură fizică și sport
— care se desfășoară în aceste zile
— au fost date în folosință, în dife
rite localități din R. P. Bulgaria, 
numeroase construcții sportive.

Astfel,. în orașul Pleven a fost 
inaugurat noul complex atletic, cu- 
prînzînd o pistă acoperită cu 6 cu
loare în lungime de 150 m, o sală 
cu dimensiunile de 52x42 m, unde 
pot avea loc antrenamente la a- 
proape toate probele, iar în ime
diata apropiere se află și stadionul 
cu pistă în lungime de 333 m și 
sectoare pentru sărituri. Noul com
plex sportiv, primul de felul său 
în Bulgaria, mai dispune de cabi
nete medicale, camere pentru an
trenori, sistem central de încălzire 
etc.

în marele centru al industriei 
textile, Sliven, Sfatul popular oră
șenesc a adoptat, împreună cu 

conducerea organizației Comsomo- 
lului și a clubului sportiv „Sliven", 
un vast program de noi construc
ții sportive. La începutul lunii de
cembrie a fost inaugurat noul ba
zin acoperit de înot și complexul 
sportiv „Asenovet", care dispune 
de un traseu special amenajat pen
tru cros. Urmează a fi date în folo
sință și alte obiective sportive, în 
orașul Sliven, din care mai impor-

Actitvitatea hocheistică în 
U.R.S.S. este de-a dreptul impre
sionantă. 40.000 de echipe, sub con
ducerea a 3 000 de antrenori cu ca
lificare superioară, iau parte la 
competiții de diferite nivele. în. in
tervalul ultimilor 25 de ani, echipa 
reprezentativă a țării a cîștigat de 
11 ori campionatul mondial și de 
13 ori pe cel european. De aseme
nea, echipa U.R.S.S. este de trei ori 
cîștigătoare a turneelor olimpiadelor 
da iarnă.

Nivelul echipelor de club este 
deosebit de ridicat. Este suficient 
să cităm faptul că echipa cea mai 
cunoscută dintre ele, Ț.S.K.A.-Mos- 
cova, a cîștigat în sezonul trecut 
— pentru a treia oară — competi
ția continentală intercluburi, "

CICLIȘTII CUBANEZI SE AFIRMA
se știe, ediția din 
Turului ciclist al 
încheiat cu victoria 

. _.r________ _ cubaneze care a
precedat cu peste il minute echi
pa Belgiei și cu mai mult de 14 
minute pe cea a Italiei. Compo- 
nenții selecționatei Cubei — Aldo 
Arencibia, Sergio Martinez și Ro
berto Menendez — au obținut și 
în clasamentul individual 
foarte 
primii 

Este
menea, 
de

După cum 
acest an a 
Mexicului s-a 
reprezentativei

poziții 
printre

de ase- 
ceie 23

Valeri Borzov trece victorios linia de sosire, pe stadionul olimpic din Helsinki, 
a sprintului

mai înalt nivel a sprinterilor cu
banezi Ramirez și Montes (cu care 
Borzov nu s-a întîlnit în acest se
zon), a malgașului Ravelomanantsoa 
și a jamaicanului Lennox Miller. In
teresante, apoi, evoluțiile grecului 
Papageorgopoulos, a fostului cam
pion european de juniori Iloffmeis- 
ter (R. F. G.) și mai puțin conclu
dentă comportarea lui M, Kokot 
(R. D. G.) care s-a stins brusc

italiană Marcelo Fiasconaro și en
glezul David Jenkins — cu mari 
posibilități de progres dar, ale căror 
rezultate silit încă departe de ceea 
ce reușesc alergătorii de peste O- 
cean.

Ca o concluzie, la cele scrise mai 
sus, sprintul mondial — deși lipsit 
poate de cele mai spectaculoase 
performanțe in sezonul încheiat •— 
se arată într-un sensibil progres 
în toate cele trei probe clasice.

bune, toți figurînd 
șapte clasați, 
demn de subliniat, 
faptul că dintre 

echipe care au luat startul —
în clasica întrecere latino-america- 
nă — și printre care se mai aflau 
cîteva, reprezentînd țări cu bogate 
tradiții

. Belgia, 
terminat 
plet: Cuba, Guatemala și selecțio
nata provinciei mexicane Puebla. 
De altfel, din cei 138 cicliști par
ticipant la Turul Mexicului, numai 
75 au trecut linia de sosire.

în comparație cu rezultatele din 
anul precedent, cele din 1971 do
vedesc un ’ evident progres al ci
cliștilor cubanezi. în 1970. eț s-au 
clasat pe locul VII la echipe, iar 
în clasamentul individual, primul 
cubanez era Arencibia, sosit pe 
locul al 19-lea.

în sportul ciclist (Italia, 
Olanda), numai trei au 

cursa cu efectivul com-

Năstase și Ion Tiriac, printre invitafi
Or-LONDRA . _ .

ganizatorii celei de-a treia ediții a 
turneului de tenis dotat cu Trofe
ul „Rothmans" au confirmat că 
întrecerile acestui concurs (probă 
inclusă în circuitul de 13 turnee 
„indoor" americane) vor avea

GASTON ROELANTS

19.8 Quarrie (Jamaica) 
Deckard (S.U.A.) 
Dill (S-U.A.) 
Borzov (U.R.S.S.) 
Daniels (Ghana) 
Roberts (Trinidad) 
Black (S.U.A.) 
Garrison (S.U.A.) 
Pfeifer (R.D.G.) 
Ch. Smith (S.U.A.)

între 18 și 22 ianuarie 1972
„Royal Albert Hali" din Londra.

Pe lista invitaților figurează ro
mânii Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
americanii Cliff Richey, Clark. 
Graebner și Tom Gorman, ceho
slovacul 
Zeliko 
Georges 
Orantes, 
danezul 
Gerald Battrick.

ÎNVINGĂTOR ÎN CROSUL

INTERNATIONAL DE LA

' Tinerii juniori ai Capitalei noa
stre conduc confortabil după pri
ma zi a întrecerilor de înot ce 
opun selecționatele orașelor Bucu
rești și Sofia. Cîștigînd 12 din cele 
14 probe din program, gazdele au 
deja un avantaj serios — 56—26 
la fete și 46—36 la băieți — care 
le asigură în mod practic revanșa 
pentru înfrîngerea suferită 
tîlnirea de anul trecut.

Cea mai bună evoluție 
niunii a avut-o Gh. Lupu, 
parcurs prima cursă de 100 
te în 63,8, pentru ca 40 
nute mai tirziu să fie cronometrat 
în cel dinții schimb din ștafeta 
mixtă cu 63,6. Anca Groza, ca s 
veritabilă maratonistă, cu 4 star
turi victorioase în 85 de minute și 
alături de ea Anca Georgescu, Eu
genia Cristescu, Eugen Hempel și 
Aurel Vițelariu s-au impus cu u-

în în-

a reu- 
care a 
m spa
de mi-

șurință în fața unei neașteptat de 
modeste formații sofiote.

REZULTATE TEHNICE. JUNIORI — 
100 m delfin : E. Dobrovolschj (S) 65,7,
T. Nicolae (B) 66,2, O. Resler (R) 66,8 ; 
100 m bras: E. Hempel (B) 1:14,6, R. 
Todorov (S) 1:15,7. A. Țîmpu (B) 1:15.8; 
100 m spate: Gh. Lupu (B) 63.8. D. Ko- 
larov (S) 64.7, N. Petrov (S) 67,3 ; 
liber : S. Gheorghlev (S) 57,8. D. 
larov (S) 60,8. V. Drăgan (B) 61,6; 400 m 
liber : A. *.................................“ * “
(S) 4:50.8, T. Nicolae (B) 5:05.2; 400 m 
mixt : E. Hempel (B) 5:18,4. E. Mano- 
lescu (B) 5:34,5 ; 4x100 m mixt : Bucu
rești 4:22,2 Sofia 4:33.0.

JUNIOARE. 100 m delfin : Anca Groza 
(B) 1:12,3, Camelia Vijeu (B) 1:14,5. Liu- 
bova Lozeva (S) 1:19,0 ; 100 m bras : 
Anca Georgescu (B) 1:22,4, Liliana Bur- 
lacu (B) 1:24,7, Totca Nicolova 1:25,3; 
lOo m spate : Eugenia Cristescu (B) 
1:15,4, Svetla Ltucova (S) 1:16.3, Mădă- 
lina Măzgăreanu (B) 1:20,3 ; 100 m liber: 
A. Groza (B) 66,9, Silvia Paruseva (S) 
68,9, Carmen Cehanzuc <B) 69,1 ; 400 m 
liber i E. Cristescu (B) 5:11,0. Adriana 
Pupăzan (B) 5:12,5 ; 400 m mixt : A. 
Groza (B) 5:55,0, C. Vijeu 6:05.4 ; 4x100 
m mixt : București 5:05,4, Sofia 5:18,5.

— a. v. —

; 100 ni 
Ko-

Vițelariu (B) 4:43.6, E. Decev

rului. La marile 
metrajul electric ____
aici surprizele neplăcute le au cei 
ale căror rezultate „umflate" — in
tenționat sau nu — le-au creat ilu
zia valorii.

La 200 m, media primilor 10 per
formeri este superioară celei din 
1970, în primul rînd datorită ja
maicanului Don Quarrie (21 de ani, 
1,78 m !) neașteptat „egal" al lui 
Țomie Smith. Performanța obținută 
în cadrul jocurilor panamericane de 
la Caii îl desemnează nr. 1 mondial 
al distanței, dar ambiția lui Borzov 
s-a extins și asupra acestei probe, 
căreia i-a îmbunătățit „en passant" 
recordul european. Speranța ameri
canilor se numește Dill, un tînăr 
(19 ani) originar din Detroit, ora
șul lui Henry Carr, supercampio- 
nul de la Tokio.

In proba turului 
bilanțul îl arată 
nul mondial Lee Evans abia a 10-a 
personalitate a anului (e drept, cu

iugoslavul 
francezul

Jan Kodes, 
Franulovici,

Goven, spaniolul Manuel 
sud-africanul Bob Hewitt. 
Jan Leschly și englezul

Vladimir MORARU

al finalei „Cupei intercon- 
fotbal dintre echipele Pa-

Meciul retur 
tinentale" la .....
nathinaikos Atena și Nacional Montevi
deo, programat pentru mart! 28 decem
brie. se va disputa în nocturnă și nu 
după-arniază cum fusese fixat inițial. 
Schimbarea a fost determinată de tem
peratura foarte ridicată din capitala Uru
guayans.

tn prima zi a turneului internațional 
masculin de baschet de la Madrid, echi
pa Universității din Carolina de Nord 
(S.U.A.) a învins cu scorul de 87—74 
(44—40) formația Juventus Barcelona. 
Intr-un alt joc. Real Madrid a dispus cu 
scorul de 107—90 (59—46) de formația 
chiliana Union Espanola de Santiago.

Selecționatele feminine de volei ale R.F. 
a Germanie) și Olandei s-au întîlnit la 
Munster într-un meci international ami
cal. Victoria a 
vest-germane 
15—9, 15—2).

SCHIFFLINGEN (Luxemburg)
Crosul internațional desfășurat la Scblf- 
flingen (Luxemburg) a fost cîștigat do 
cunoscutul atlet belgian Gaston Roelants. 
învingătorul a parcurs 8 000 m în 25:50,2, 
fiind urmat de sportivii englezi Baxter 
— 26.01,3, Holden — 26:36,4 și Baning — 
26:54,5„

a Germanie} și Olandei s-au întîlnit la

revenit voleibalistelor 
cu scorul de 3—0 (15—7»

compatrioata sa Greta Delport. Intr-una 
din semifinalele concursului masculin, 
Pattison (Rhodesia) l-a eliminat în două 
seturi : 6—4, 7—5 pe jucătorul grec Ka- 
logheropoulos.■
La Miami Beach, au început întrecerile 
tradiționalului turneu internațional de 
tenis rezervat juniorilor. Iată primele re
zultate înregistrate : Barazzuli (Italia) — 
Rowley (S.U.A.) 6—1, 6—3; Hngeras (Spa
nia) — Saorlano (Argentina) 6—2, 1—6, 
6—3: Caujolle (Franța) — Skoen (Nor
vegia) 6—1. 6—4.

Campionatele republicane de scrimă ale juniorilor mari

PROBA DE SPADA A REVENIT
LUI PODEANU (Electroputere)

pe planșă mai puțini 
decît erau înscriși (spor-

ț-f Reunind 
concurenți

J tivii d:n Timișoara, Satu Mare și 
Galați prezentîndu-se cu întîrziere) 
proba de spadă din cadrul campio
natelor republicane de scrimă ale 
(juniorilor mari s-a desfășurat, ca și 
cele precedente cu numai trei epi
soade.

In prima grupă a „sferturilor", 
a 'terminat pe locul întîi Zidaru cu 
4v, urmat de Matei tot cu 4v, dar 
cu tușaveraj inferior și Bunea cu 
3v. A doua grupă a fost dominată 
de Manta — 4v urmat de Băicoia- 
nu — 3v și de Podeanu (în vizibi
lă revenire de formă) — 3v. Nea
șteptată, dar meritată poziția de 
lider obținută de Doboș în grupa 
a III-a cu 4v, în timp ce clujeanul 
Szabo s-a clasat pe locul II cu 3v, 
fiind urmat de Popa cu 2v. în 
fine, grupa a IV-a, destul de echi
librată, a dat următorii semifina- 
3 iști i Cărămidă — 3v, Drăghici — 
3v și Angelescu — 2v.

în turul următor — semifinale 
— am asistat la un reviriment 
mai accentuat al craioveanului 
Podeanu, care în cele 5 asalturi 
susținute a pierdut doar unul, în 
fața lui Angelescu, clasat pe locul 
JI cu 3v. Locul III a revenit, nu 
fqrq emoții, lui Doboș, care a avut 
de asemenea, 3v și un tușaveraj 
superior celui realizat de Manta 
care a totalizat și el 3 victorii.

Cea de a doua semifinală, cu 
luptă la fel de strînsă pentru locu
rile 2 și 3, a avut ca lider pe bucu- 
reșteanul Popa — 4v. Pentru ce
lelalte două locuri în finală au 
concurat cu șanse extrem de echi
librate Zidaru, Cărămidă și Szabo. 
Toți au totalizat 3 victorii și, în 
ierarhia determinată de indici, 
Szabo a rămas pe dinafară, deși 
ar fi meritat să se numere printre 
finaliștii probei. L-au precedat, în 
ordine, bucureșteanul Zidaru și 
craioveanul Cărămidă.

Finala probei a fost cea mal dispu
tată dintre cele desfășurate pînă a- 
oum. După prima manșă, Podeanu 
conducea ou 2v dar, în tea de a 
doua el este întrecut de Zidaru. 
Drumul acestuia spre titlu avea să 
fie barat de revelația probei N. Do
boș, așa cum Podeanu a pierdut la 
mare luptă In fața lui Popa, asaltul 
care i-ar fi asigurat titlul. Barajul 
a reunit pe Zidaru, Popa și Podeanu, 
victoria finală revenind ultimului.

Clasamentul final se prezintă ast
fel i 1. Dan Podeanu (Electroputere 
Craiova; antrenor: P. Ghinju) 3v 
d.b. | 2. I. Popa (Clubul sportiv șco
lar București) 3v d.b. ; 3. O Zidaru 
(Clubul sportiv școlar București) 3v 
d.b. | 4. N. Doboș (Steaua) 2v (16—19)|
5. L. Angelescu (I.E F.S.) 2v (23—20);
6. A. Cărămidă (Electroputere) 2v 
(22—16).

Campionatele juniorilor mari se în
cheie ou proba de floretă-fete care 
se desfășoară în sala Floreasca II 
începînd de la ora 8,30.

de stadion, 
pe recordma-

înaintea apropiatelor
torilor se intensifică
dial la 500 m — luind in iureș o turnantă, urmat de compatriotul său 

Johan Granath
Foto : PRESSENS BILD — Stockholm

0$

starturi in marile competiții, antrenamentele patina- 
lată-l pe suedezul Hasse Borjes — campion mon-

Finala probei de simplu femei din ca
drul turneului internațional de tenis de 
la East London (Republica Sud-Africană) 
se va disputa Intre americana 
Tuero și sud-afrlcana Ilana Kloss, 
semifinale, Linda Tuero a învins-o 
6—2, 6—0 pe Brenda Kirk (R.S.A.), 
Ilana Kloss a dispus cu 6—3, 6—4

LinJa 
In 
cu 
Iar 
de

Cel mal bun sportiv al Ungariei al anului 
1971 a fost desemnat luptătorul Csaba 
Hegedus, campion mondial la lupte cla
sice (categoria 82 kg). în clasamentul 
celor maț bune sportive ale anului, pe 
primul loc s-a situat cunoscuta record
mană de înot Andrea Gyarmatl. Titlul 
de cea mai bună echipă a revenit for
mației reprezentative de spadă, meda
liată cu aur la campionatele mondiale 
de scrimă.

K

VYTLACIL
DIN NOU IN ACTIVITATE

cerea meciurilor, așa cum se procedează 
în alte sporturi (baschet, handbal, ho
chei etc.) șt cum se proceda — preci
zează Rous — în perioada de început a 
fotbalului.

„Un experiment de acest gen — serie 
Rous — ar demonslra că numărul gre
șelilor de arbitraj ar scădea... Dacă fie
care din cei doi arbitri va urmări numai 
ceea ce se intimpiă în jumătatea sa de 
teren, va observa jocul mai îndeaproape, 
își va da maj ușor seama de greșelile 
comise, dacă un Jucător este sau nu 
afară din joc și de tot ceea ce se intîm- 
plă în suprafața de pedeapsă".

tn aceeași scrisoare, președintele 
F.LF.A. afirmă că ar fi de acord cu o 
eventuală extindere a suprafeței de pe
deapsă pînă la cca 30 m depărtare de 
linia porții

DESPRE VACANTA SAU 
„NON-STOPUL" 

CAMPIONATELOR

putui lunii martie. Excepție face doar 
campionatul U.R.S.S. unde întrecerile, 
datorită condițiilor climaterice, încep în 
aprilie.

STEAUA LUI IVANNO BORDON

ultimii

Nu de mult, Rudolf Vytlacil a semnat 
un contract potrivit căruia, cu începere 
din 1971, va fi noul antrenor al cunoscu
tei *formații Gornlk Zabrze. In

VYTLACIb

nu a mal activat ca antre-ani,
nor, ____ _ _____ . ... .
derația de specialitate din Cehoslovacia.

Vytlacll__ ________________________
fiind consilier tehnic pe Ungă le- 

in' pragul celor 60 de ani cit tj va nu
măra în curînd, Vytlacll are o frumoasă 
carte de vizită ca lucător și antrenor. 
In anii dinaintea războiului a fost o ce
lebră extremă stînga la Slavia Praga șl 
Rapid Viena. Apoi, ca antrenor al echi
pei Cehoslovaciei, la C.M. din Chile 
(1962) a contribuit la clasarea reprezen
tativei țării sale pe locul al doilea. Patru 
ani mai tirziu, pregătind echipa Bulga
riei, Vytlacil a reușit să-l asigure califi
carea in turneul final.

ROUS PLEDEAZĂ 
PENTRU DOI ARBITRI

Intr-o scrisoare adresată ziarului fran
cez „L’Equtpe", președintele Federației 
Internaționale de fotbal, sir Stanley 
Rous, îșl exprimă opinia că ar fi de do
rit să se utilizeze doi arbitri In condu-

PREMIANTII CAMPIONATULUI DIN U.R.S.S

Iată situația desfășurării campionatelor 
in diferite țări europene, în timpul 
Iernii :

Anglia. Scoția, Italia, Spania și Portu
galia — campionatul se desfășoară fără 
pauză între tur și retur.

în Franța, R.F, a Germaniei, Belgia, 
Olanda - campionatul se întrerupe pen
tru o perioadă scurtă, el urmînd a fi re
luat In cursul lunii ianuarie.

tn Ungaria, Austria, U.R.S.S., Elveția, 
Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia, R. D. 
Germană șl Bulgaria, campionatul 
întrerupe pentru cîteva luni. în 
rltatea acestor țări, campionatul 
la sfîrșitui lunii februarie sau

sa 
majo- 

reîncepe 
la înce-

Presa sportivă din lumea întreagă a 
avut aprecieri elogioase la adresa iui 
Ivanno Bordon, portarul echipei Inter- 
nazionale și eroul meciului din Berlinul 
Occidental, dintre Inter și Borussia. 
Monchengladbach.

Ceea ce se știe mai puțin este faptul 
că acest tînăr de 20 de ani. înalt de 1,82 
m, joacă de cinci ani în diferite echipe 
ale clubului Internazionale. Totuși, deși 
a făcut totdeauna partide bune, antre
norii nu l-au folosit în prima echipă. 
Nu de mult, cînd a fost nevoie de un 
portar pentru prima formație, conduce
rea clubului a preferat să-1 achiziționeze 
pe Vieri, Bordon rămînînd. în conti
nuare, rezervă ! A trebuit să intervină 
acel 1—7 de tristă amintire, iar Vieri să 
facă o criză depresivă pentru 
ca antrenorul Invernizzi să-și aducă a- 
mint? de modestul Bordon ! Acestuia i 
s-a încredințat poarta, numai după ce 
Vieri lnsușf a garantat pentru el...

Acum Valcareggi l-a introdus în lotul 
național. O nouă stea a apărut pe firma
mentul fotbalului italian.

CLASAMENTUL CONTINENTAL 
AL GOLGETERILOR

După etapele de campionat de dumi
nică, în clasamentul golgeterilor, pe pri
mele locuri se află :

1. Lee (Manchester City) 19 goluri 21 
jocuri ; 2. Antoniadis (Panathinaikos) 
18—12 j; 3. Keita (St. Etienne) 17—19: 4. 
Mtiller (Bayern Miinchen) 17—19; 5. Bene 
(Ujpesti Dozsa) 16—16; 6. Fazekas (Uj- 
pestj Dozsa) 16—16; 7. Harper (Aberdeen) 
16—16; 8. Devilatt (Aris Luxemburg)
16—14; 9. Skoblar (Marseille) 15—19; 10. 
Vergnes (Nîmes) 14—19.

FINALELE CELOR 12 EDIȚII
Marți, in Montevideo, se 

fășura returul finalei „i 
tercontinentale". dintre 
Montevideo și Panathinaikos. 
primul meci, rezultatul a fost egal. 
(1—1) așa îneît o victorie la li
mită a uruguayenilor i-ar aduce
1960 : Penarol — Real Madrid 0—0 șt _ _

1961 : Benfica — Penarol 1—0, 0—5 și 1—2
1962 : Santos — Benfica 3—2 și 5—2
1963 : Milan — Santos 4—2, 2—4 șl 0—1
1964 : Inter — Independiente 0—1, 2—0 șl 1—0
1965 : Inter — Independiente 3—0 și 0—0

1966 : Penarol — Real Madrid 2—0 și 2—0
1967 : Racing Buenos Aires — Celtic Glasgow 0—1, 2—1 și 1—0 

1968 t Estudiantes — Manchester United 1—o și 1—1
1969 : Milan — Estudiantes 3—0 șl 1—2
1970 : Feyenoord — Estudiantes 1—0 șl 2—2.
1971 : Panathinaikos — Nacional Montevideo 1—1 și .... 1
• Echipele subliniate au cucerit cupa.

va des- 
,Cupei in- 

Nacional 
In

în posesia trofeului. Dacă meciul 
s-ar termina la egalitate (ceea ce 
este foarte puțin probabil) va fi 
programată o nouă întîlnire, tot în 
America de Sud.

Iată rezultatele celor 12 finale 
de pînă acum :

1—5

Sfîrșitui campionatului de fotbal al 
Uniunii Sovietice este marcat. în fiecare 
an. de decernarea unor premii care au 
ca scop să răsplătească șl să stimuleze 
cele mal bune echipe, cele mai eficace 
înaintări, pe cel mal buni portari, etc.

Iată care au fost, anul acesta, cîștigă- 
toril premiilor și diplomelor federației 
de specialitate :

Premiul pentru victoriile Ia cele mai 
mari scoruri : 1. Dinamo Kiev care a 
întrecut cu 3—0 pe Pahtakor și pe Dl
namo Minsk, cu 4—0 pe ASK Rostov și 
cu 4—1 pe Ț.S.K.A. Moscova ; 2. Spartak 
Moscova ; 3. Dinamo Moscova; premiul 
pentru cel mai bun golaveraj: 1. Dlnamo 
Kiev cu 41—17 (+24); 2. Dinamo Mos
cova cu 35—22 (+13): premiul pentru cea 
mai combativă echipă In deplasare : Dl
namo Kiev și Dinamo Tbilisi, ambele cu 
cite 17 victorii „afară"; premiul „Onoa-

rea drapelului» (echipelor care au avut 
cei mai mulți selecționați în reprezentati
vele U.R.S.S.): 1. Ț.S.K.A. Moscova 421 p; 
2. Dinamo Kiev 269 p: 3. Dlnamo Moscova 
157 p: premiul „Grigorii Fedotov» (pen
tru cele mai multe goluri marcate de o 
echipă): 1. Dlnamo Kiev (41). Acesta 
este cel mai mic număr de goluri înre
gistrat din 1958 încoace. Cel mal mare 
fiind realizat în 1963 : A.S.K. Rostov cu 
73 goluri; premiul pentru cel mai bun 
portar : Rudakov (Dlnamo Kiev) care 
îl deține în continuare din 1969; premiul 
golgeterilor : 1. Eduard Malofelev (Dina
mo Minsk) — 16 g ; 2. Eduard Markarov 
(Dinamo Ararat) — 14 g ; premiul pentru 
voința de a Învinge : Pahtakor Tașkent 
care a dispus cu 2—1 ------ ■ -
roșilovgrad; premiul 
rezerve: 1. Dlnamo 
Rostov; 3. Ț.S.K.A.

(0—1) de Zaria Vo- 
pentru echipele de 
Moscova; 2. A.S.K. 
Moscova.

Jucătorii de culoare sînt o apariție rară în campionatul englez. Și totuși. 
West Ham United are doi... Iată-l pe Ade Coker — în mijloc — încadrat 
de doi apărători ai lui Manchester City (fază din
Manchester City 0—2). în afară de Coker, echipa are și un portar de 

culoare, pe Clyde Best
Foto :

meciul West Ham
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