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MO iiMtstii: 19Î1, AM ÎMBĂTRÎNIT
«I MAI MULTI AM

IERI, APLAUZE UNANIME IN SALA FLOREASCA

UN FRUMOS RECITAL DE VOLEI Șl BASCHET
OFERIT DE SPORTIVII ROMÂNI SI CHINEZI

7
mâții, care au luptat cu multă 
ruire, încîntînd spectatorii.

D. STĂNCULESCU
România — R. P. Chineză ; 89-82 la baschet feminin, 
R. P. Chineză — Steaua; 3-2, la volei masculin.

Reuniunea din sala Floreasca, un cuplaj de volei și baschet care a pro
gramat întîlniri între sportivi și sportive fruntașe ale României și R. P. Chi
neze, a produs un viu interes printre iubitorii acestor sporturi din Capitală. 
Valoarea reprezentativelor R. P. Chineze a fost o mare atracție, astfel că 
sala Floreasca a devenit foarte populată ieri dimineață.

Ceîe două partide, la volei masculin și baschet feminin, au fost de foarte 
bun nivel, în multe momente jucătoarele și jucătorii oferind spectatorilor pre- 
zenți un adevărat recital.

Sportivii români și chinezi și-au împărțit victoriile, la volei dovedindu-se 
mai buni oaspeții, iar la baschet gazdele reușind o frumoasă și prețioasă 
victorie.

AMBELE REPREZENTATIVE MERITĂ FELICITĂRI

dă-

(Continuare în pag. a 4-a)

— în 1971 ați îmbătrînit cu un 
an sau cu mai mulți ?

— Cu mai mulți. Deși în aceas
tă toamnă echipa națională a ob
ținut rezultate bune, am fost mai 
frămîntat, mai tracasat, mai apă
sat ca oricînd. Trebuiau cîștigate 
toate cele trei meciuri, trebuia go
laveraj bun, trebuia evitată orice 
surpriză. Calificarea în sferturile 
de finală ale campionatului euro
pean m-a consumat destul de mult 
și cum de cîteva luni am trecut de 
50 de ani, toate astea lasă urme.

— Ce idei bune ați avut anul a- 
cesta în calitate de antrenor al na
ționalei ?

— Am păstrat nucleu] de bază al 
echipei, am crezut în capacitatea 
unor jucători, chiar dacă nu dove
deau formă în campionat, împo
triva criticilor unei părți din pre
să. Am hotărît să modific con
cepția tactică, urmărind ca modul 
de exprimare al echipei să devină 
predominant ofensiv și am realizat 
mai mult decît mă așteptam. O do
vedește golaverajul de 8—1, reali
zat în ultimele trei partide, cel mai 
excedentar din activitatea tricolori
lor în ultimii ani. Am reușit ca

echipa să joace și frumos nu numai 
să cîștige. în partida de calificare 
pentru C.M., România — Elveția, 
de la București (2—0), am cîștigat, 
dar totul a fost 
încurcat, urît. 
pe cehoslovaci 
a fost plin de 
nament. Și, în 
ca pregătirile 
jenească cît mai puțin, sau de loc, 
campionatul, să nu producă între
ruperi exagerate. Continuitatea, 
condiție a eficacității pregătirii teh
nice și a realizării unui buget 
echilibrat pentru fiecare club, este 
o idee pe care am apărat-o și ser
vit-o, deși puțini au sesizat și re
cunoscut acest lucru.

— Ce greșeli ați comis în ace
lași interval?

— M-atn lăsat indus în eroare de 
comportarea satisfăcătoare a echi
pei naționale în partida amicală 
cu formația Iugoslaviei, de la Novi 
Sad. Am crezut, deci, că totul e în 
ordine pentru meciul următor, cu 
Cehoslovacia, de la Bratislava. Am 
păstrat „unsprezecele" de Ia Novi 
Sad, fără Radu Nunweiller, înțele- 
gînd abia ulterior, prin absența lui,

nespectaculos, 
Acum i-am învins 
cu 2—1, dar meciul 
frumusețe, de rafi- 
sfîrșit, am urmărit 
naționalei să stîn-

imensul rol pe care l-a avut de fie
care dată în mecanismul echipei. 
Cu Radu n-am fi pierdut jocul de 
la Bratislava, iar evoluția echipei 
ar fi fost cu totul alta.

Am greșit, de asemenea, față de 
Dobrin și 
duindu-le 
tă vreme

Radu Nunweiller, îngă- 
să și neglijeze prea mul- 
pregătirea sportivă, pen-

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Dispută „coregrafică" pentru ba
lon : Doina Prăzaru și Li Shi-hua

Foto: V. BAGEAC

Deosebit de plăcută a fost întîl- 
nirea prietenească de baschet des
fășurată ieri dimineață, în fața unui 
public numeros și cald, între re
prezentativele feminine ale Româ
niei și R. P. Chineze. Pentru jocul 
lor rapid, precis și foarte specta
culos, ambele echipe au fost răsplă
tite deseori cu aplauze la scenă

deschisă. în plus, evoluția palpi
tantă a scorului a contribuit și 
ea la sporirea atractivității acestei 
întreceri, disputată într-un perfect 
spirit de sportivitate. Victoria a 
revenit selecționatei României cu 
89—82 (52—48), dar meritele pen
tru deplina reușită a meciului re
vin egală măsură ambelor for-

MARȚI 28 DECEMBRIE, ÎN SALA PALATULUI

CEI MAI POPULARI ACTORI DE REVISTĂ îl VOR SĂRBĂTORI
PE CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI

Unul dintre cele mai așteptate eve
nimente artistico-sportive sau spor- 
tivo-artistice, dacă vreți, este, fără în
doială acela care se va desfășura

mîine, marți, după-amiază, la Bucu
rești, în Sala Palatului, prilejuit de 
prezentarea celor mai buni sportivi 
ai anului 1971. In cadrul somptuos al

RECORD!
NUMAI ÎN CÎTEVA ZILE DE LA APARIȚIE AU SOSIT LA 
REDACȚIE CIRCA 10 000 CUPOANE DE PARTICIPARE 
LA TRAGEREA LA SORTI PENTRU CELE 2 EXCURSII 

GRATUITE LA J. 0. DE LA MUNCHEN

acestei săli, ei se vor reîntîlni cu pu
blicul care i-a urmărit pe stadioane 
și în fața televizoarelor, care a trăit 
Împreună cu ei emoțiile întrecerilor 
sportive, care i-a încurajat în mo
mentele decisive ale luptei pentru 
victorie, pentru afirmare.

Și, fiind vorba de un moment de 
bucurie, era parcă firesc ca Gala 
laurcatilor sportivi pe anul 1971 să 
se desfășoare în ambianta muzicii, a 
veseliei, a antrenului, care va fi asi
gurată de concertul-spectacol „Dumi
nică fără fotbal".

Realizatorii acestui spectacol sînt 
Tudor Vornicu și Marin Traian, pri
mul dintre ei un comentator cunos
cut. cu ani în urmă, al vieții stadiga- 
nelor și sălilor de sport. Pentru reu
șita spectacolului. Televiziunea a 
concentrat o echipă de mina întîi. 
Și putem anunța, pentru a face să 
revină zîmbetul pe chipurile celor

Cristea (Dinamo Bv.) a cîștigat cuDan
de deschidere, dovedind că mai are

autoritate slalomul concursului 
de așteptat pînă la ivirea unui 

adversar de aceeași măsură.
Fotoi D. NEAGU

S-A INAUGURAT
SEZONUL DE SCHI

Dan CRISTEA a confirmat, iar Vasile PAPUC a realizat marea surpriză

A devenit un plăcut și traditional obicei ca schiorii — inclusiv 
cei de performanță — să sărbătorească împreună, printr-un con
curs, inaugurarea oficială a sezonului de schi.

Și în acest an, ca și în ceilalți, Predealul s-a arătat o gazdă pri
mitoare pentru toate categoriile de schiori, răsplătind deopotrivă, 
cu bucuria alunecării pe maeștri ca și pe începători, pe obișnuita 
muntelui ca și pe cei care au văzut Predealul și Clăbucetul pentru 
prima oară.

Cîteva mii de spectatori au mărginit pîrtia de schi, și s-au de
lectat privind lupta sportivă și uneori demonstrația de virtuozitate 
a campionilor. Din marea masă a celor care au venit la pîrtie nu
mai ca să privească, măcar cîteva sute au intrat în rîndurile prac- 
ticanților activi. Ieri poate numai cu sufletul, începînd de azi în 
mod efectiv, căci schiul nu cunoaște limite de virstă și niciodată 
nu e prea devreme ori prea tirziu spre a fi practicat. Și dacă în 
urmă cu un deceniu, schiul, turismul însemnau o aventură inedită, 
rezervată celor avuți, astăzi, în condiții superioare de viată, schiul 
— ca toate sporturile de astăzi — a devenit un drept și o posibi
litate reală, activă a tuturor oamenilor muncii.

Sărbătoarea de deschidere a sezonului sporturilor de iarnă a 
pus în lumină în — primul rînd — acest important aspect, rod al 
creșterii noastre sociale și politice. Referindu-ne la latura strict 
sportivă, cuvîntul oficial rostit de tovarășul Vasile Munteanu, vi
cepreședintele F.R.S.B., a subliniat valoarea muncii, a disciplinei și a 
pasiunii în dobîndirea măiestriei sportive. Virtutea, indeminarea 
sportivă sînt mai întîi trepte de conștiință, voință și responsabili
tate și numai in al doilea rînd sînt dovezi de îndemînare fizică.

ALMANAHUL SPORTUL 72 (Continuare în pag. a 3-a)
De mîine, la Poiana Brașov începe 

primul concurs internațional al sezo
nului nostru de schi : triunghiularul

S-a deschis sezonul de patinaj viteză

o oglindă a lumii sportive
Azi și mfine vor fi puse in vinzare ultimele tiraje 

livrate de tipografie pentru vrnzare

tn Capitală și In țară

ALMANAHULUI!IMPORTANT PENTRU CUMPĂRĂTORII

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

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) menționînd pe plicuri: 
EXCURSIE J.O. MUNCHEN. Ultima zi de expediere a cupoanelor: 
25 ianuarie 1972.

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

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 originalele.

TREI CAMPIOANE LA PRIMELE...
DOUA PROBE!

laTUȘNAD, 25 (prin telefon de 
trimisul nostru).

După moina care a determinat 
minarea cu o zi a deschiderii sezonu
lui de patinaj viteză, vremea a deve
nit rece, bună pentru concurs și astfel 
duminică dimineața s-a dat startul In 
probele campionatului feminin pe 
1971 (restantă) și tn tradiționala com
petiție „Cupa 30 Decembrie", întreceri 
ce se desfășoară paralel pe pista la
cului Ciucas din localitate. Rezultatele 
obținute de majoritatea celor 140 de 
concurenți slnt mai mult dectt mul
țumitoare pentru Început de lamă. 
Au fost chiar sportivi care au Întrecut 
așteptările, fiind cronometrat! cu 
timpi care denotă că au respectat 
programul de instruire indicat de fe
derație.

Performerul zile! a fost dinamovls- 
tul bucureștean Victor Sotirescu, care 
și-a confirmat calitățile 'de sprinter, 
obtintnd pe distanța de 500 m din 
cadrul „Cupef 30 Decembrie” 45.5 se
cunde, ceea ce pe o gheată bună va
lorează 43 sec. (gheata este încă 
moale și are impurități).

Capul de afiș al reuniunii l-a con
stituit Insă disputa fetelor pentru

fl

campionat. Veșnica rivalitate dintre 
Chrisa Tracher (Dinamo Brașov) și 
bucureșteanca Maria Tașuadi — net 
superioare celorlalte adversare — s-a 
încheiat în proba de 500 m cu victoria 
primei viteziste, în schimb, la 1500 m 
titlul a fost cucerit de..- ambele spor
tive. cronometrate cu același timp : 
3:03,4 1 Prin urmare, la primele două 
probe de campionat ale senioarelor 
avem trei laureate.

Trebuie să mai amintim și de ele
vul antrenorului Ernst Ulrich, junio
rul de cat. a II-a Zoltan Sandor (Di
namo Brașov), care a reușit să se 
apropie de rezultatele fruntașilor din 
cursele de seniori.

Rezultate tehnice ; campionatul de 
senioare — 500 tn : 1. Christa Tracher 
(Dinamo Brașov) 53,5 — campioană 
națională, 2. Marta Tașnadf (Dinamo 
București) 52,7, 3 Ileana Antal (Din. 
Buc.) 57,2. 1500 m : 1. Christa Tra
cher $1 Maria Tașnadi 3:03,4 — cam
pioane naționale, 3. Ileana Anta!

de biatlon ITALIA — R.F. a GER
MANIEI — ROMANIA.

Organizat ca un test preolimplc, 
concursul stîrnește un interes deose
bit și, prin valoarea apropiată a echi
pelor Italiei și României, promite să 
dea naștere unei lupte sportive pa
sionante.

Oaspeții biatloniștilor noștri, la ora 
cînd scriem aceste rînduri, nu sînt 
încă, toți la Poiana Brașov, echipa 
Italiei fiind pusă în încurcătură de 
anularea cursei de avioane „Al-Italia“ 
de sîmbătă, cu care trebuia să so
sească în București. Ei au anunțat 
însă că vor sosi oricum în noaptea 
de duminică spre luni. Ieri, după 
amiază am întîmpinat însă echipa 
biatloniștilor din R.F.G. care după ce 
a aterizat la Otopeni (fotografia alâ-

turată) și-au continuat drumul cu 
autobuzul spre Poiana. Ea a deplasat 
formația completă, formată din Theo 
Markel, Iosei' Niedermeier. Reiner 
Linthaler, Anton Angerer, Udo Ha
velka. formație însoțită de antrenorul 
Hans Hilpert.

Astăzi biatloniștii vor face un an
trenament de recunoaștere în Poiana, 
iar mîine vor lua startul tn cursa in
dividuală, ștafeta fiind programată 
pentru miercuri dimineața.

Deși căldura din ultimele zile a 
făcut să se subțieze stratul de ză
padă de pe piftiile din Poiana Mare, 
fapt care a pus la un moment dat 
organizatorilor problema eventualei 
schimbări a locului de concurs, ulti
ma verificare a constatat condiții 
bune pentru desfășurarea întrecerii.

Coloana compactă de spectatori 
care se îndrepta încă de la ora 8 
spre pîrtia Clăbucetului (locul de 
disputare a slalomului) și spre Va
lea Poliștoaca (locul de disputare 
a fondului) privea 
cer. Un covor de 
și o ceață deasă 
tăți suplimentare 
și partieipanți. Zăpada, plouată cu 
cîteva zile mai înainte și bătăto
rită de miile de elevi și student» 
în vacanță, transformase pîrtia 
într-un patinoar înclinat, pe care 
schiorii urmau să-și etaleze arta. 
Parțial, au reușit. Slalomiștii au 
realizat curse individuale dinamice, 
antrenante, la diferente mici de 
secunde, dovedind o omogenitate 
valorică dorită de multă vreme. De 
pildă, după prima manșă, patru 
schiori de la Dinamo Brașov rea-

îngrijorată spre 
nori (Jos de tot 
anunțau dificul- 
pentru privitori

Mihai BIRA

(Continuare în pag. a 4-a)

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

DE AZI, LA CLUJ

CUPA SPERANȚELOR 
LA ÎNOT

it

La Cluj, In bazinul de 50 tn, se 
reuneso pentru • dispută devenită 
tradițională în calendarul intern 
al F. R, Natațle toate speranțele 
înotului românesc. Peste 450 de 
copii între 7 șl 14 ani au fost în
scriși în listele de concurs ale 
„Cupei speranțelor", competiție 
programată luni, marți și miercuri 
în orașul de pe Someș. Va fi o 
interesantă dispută între tinerii 
înotători din Reșița, Ploiești și cei 
de la Școala sportivă nr. 2 din 
București, cărora li se vor adăuga 
în disputa pentru întîietate, la 
numai cîteva probe, sportivii de 
la Dinamo București,

GEORGE FLORESCU, DEZIDERIU VARGA, CONSTANTIN VLAD, LEONTIN CIORTAN
ȘI ANTON NAGY - CÎȘTIGĂTORI AI

HOCHEI CĂLĂRIE
CUPEI FEDEHATIET

NAVOMODELISM AUTOMODELISMTIR

BUȘTENI, (prin telefon, de la tri
misul nostru). —

Orașul, a cănii denumire conține din 
plin rezonanța împrejurimilor, îți pa
re, cînd vii din incandescentul Predeal 
atlt de potolit, Incît ești tentat să 
crezi că ai greșit gara și că aici nu 
există nici urmă de tineret sau de 
studenți. într-adevăr, farmecul vacan
ței petrecute la Bușteni nu constă în 
rtmul alert al cotidianului, ci în li
niștea, In atmosfera calmă, tulburată 
din cînd în cînd doar de viscolul care 
se trezește. Orașul de la poalele tru-

fașului Caraiman este cu predilecție 
ales — parcă — de firile mal ro
mantice. de cei care își doresc un 
program „de voie”, lejer și cu plim
bări prelungite. Nu e mai puțin ade
vărat, însă, că împrejurimile slnt iar
na prea puțin „atente" cu drumeții. 
Așa că, excursiile cu autocarul la 
Poiana Brașov, Sinaia, Doftana, Cîm-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)

1. GEORGE FLORESCU (Steaua), 2. 
Edda Baia (I.E.F.S.), 3. Anișoara Ma
tei (Dinamo), 4. Melania Petrescu 
(Dinamo), 5. Lucian Cojocaru (Stea
ua), 6. Dan luga (Dinamo), 7. Ștefan 
Caban (Dinamo), 8. Petre Șandor 
(Steaua), 9. Marcel Roșea (Dinamo), 
10. Margareta Lazăr (Mureșul).

1. DEZIDERIU VARGA (Steaua), 2. 
Gheorghe Huțanu (Dinamo), 2. Con
stantin Dumitraș (Dinamo), 4. Ion 
Bașa (Avtntul M. Ciuc), .5. Eduard 
Pană (Dinamo), 6. Alexandru Kala- 
mar (Steaua), 7. Ion loniță (Steaua), 
8. Valentin Ștefanov (Steaua), 9. Geza 
Szabo (Steaua), 10. Doru Tureanu 
(Dinamo).

1. CONSTANTIN VLAD (Dinamo), 
2. Iosif Molnar (Steaua), 3. Nicolas 
Mihalcea (Steaua), 4. Dumitru Lo- 
neanu (Steaua), 5. Aurelian Stoica 
(Petrolul Ploiești), 6. Dumitru Velea 
(Steaua), 7. Comei llin (Steaua), 8. 
Nicolas Vlad (Dinamo), 9. Gheorghe 
Moișeanu (Dinamo), 10. Eugen lo- 
nescu (Dinamo).

1. LEONTIN CIORTAN (Jiul Petro
șani), 2. Andrei Ghițescu (Aeronau
tica București), 3. Fridrich Csasar 

Petroșani), 4. Helmuth OrbanJiul Petroșani), 4. Helmuth Orban
Victoria Timișoara), 5. Eugen Ristin
Vagonul Arad), 6. Francisc Jelenici 
Aeronautica București), 7. Pavel Ko

vacs (Vagonul Arad), 8. Ștefan Pop 
(Voința Ploiești), 9. Paul Rădulescu 
(Voința Ploiești), 10. Vasile Baicu 
(Voința Ploiești).

1. ANTON NAGY (Plastica Ora
dea), 2. Carol Toth (Plastica Oradea), 
3. Teodor Man (Semănătoarea Bucu
rești), 4, Sanda Dan (Grivița Roșie 
București), 5. Vasile Somoghi (Știința 
Găești), 6. Gavrilă Șahi (Plastica 
Oraaea), 7. Victor Manolacne (Se
mănătoarea București), 8. Ignat Ciu- 
tac (Semănătoarea București), 9. Ni- 
colae Daule (Semănătoarea Bucu
rești), 10. Liviu loniță (Știința Găești).
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STAȚIUNILE MONTANE AU NEVOIE
DE PRESTAȚII SUPERIOARE

SPORTIVE Șl DE AGREMENT
în ultimii ani, activitatea turistică 

internă și internațională în perioada 
rezonului rece a cunoscut o dezvol
tare remarcabilă, urmare a creșterii 
capacităților de cazare în stațiunile 
de munte, echipării pîrtiiior cu mij
loace de transport pe cablu, cît și 
expansiunii internaționale a practi
cării schiului.

Experiența altor 
turism de iarnă 
experiența românească din 
cinci sezoane, dovedesc că 
publicitari Și de rentabilitate 
stațiuni clei sporturi de iarnă 
în : ștolHe de schi, pirtirle 
loacele de transport pe cablu.

însăși concepția despre concediu 
s-a schimbat structural. Odihna nu 
mai este concepută ca o stare pa
sivă, o inactivitate fizică totală, o 
inspectare vizuală a peisajului sau 
arhitecturii locale, ori o nerioadă de 
refacere numai prin somn și ali- 
imentație', Statistici recente („Institu
tul de studii ale Muntelui" din 
Chambery) fac dovada că 80% din 
totalul vizitatorilor stațiunilor spor
tive de iarnă fac schi, alți 16% prac
tică alte' sporturi, âj'ungîridu-se Ia 
un total de 96% care practică efec
tiv exercițiul fizic, adecvat gustului 
și anotimpului.

Am amintit cele de mai sus, pen
tru a arăta că deși s-au făcut pași 
foarte mari, sub raportul. investi
țiilor hoteliere, de administrație, 
transport pe cablu, creindu*se baza 
tehnico-materlală a lărgirii practi
cării turismului montan, în materie 
de organizare a activității sportive 
și de agrement stațiunile de iarnă 
(Poiana, Predeal, Sinaia, Buși cm> 
au- rămas, încă, datoare. E posibil 
ca în concepția unor întreprinderi 
specializate (I.T.O. Sinaia, O.J.T. 
Brașov. I.H.R. ,,Carpați‘‘-Brașov) sau 
chiar a unor direcții- de resort din 
Ministerul Turismului-, să nu existe 
convingerea că acest'c preocupări 
intră in obligațiile profesionale pro
prii. De altfel, nici nu există ser
vicii sau persoane care să organize
ze — într-un raport rentabil — ac
tivitatea sportivă și de agrement, 
să se preocupe de factorii amintiți.

Dar iată, sîntem în toiul conce
diilor și vacanțelor de iarnă. Tu-

țări alpine, cu 
dezvoltat, cît și 

ultimele 
factorii 
ai unei 
constau 
și mij-

riștii de sfirșit de Săptămîriă (cu 
trenul sau cu mijloace proprii) se 
pregătesc să ia cu asalt stațiunile, 
munții, pîrtiile. Toți trebuie să gă
sească condiții mai bune, o organi
zare superioară. Iată de ce ne per
mitem cîteva sugestii :

ȘCOALA DE SCHI
1. Această școală nu trebuie re

zervată numai pentru turiștii Străini, 
ca în anii precedent!. In prezent, 
există instructori pregătiți care să 
răspundă acestei acțiuni. Trebuie re
zolvată urgent forma angajării lor. 
a plății sau scoaterii din producție. 
Sînt mai multe posibilități : plata cu 
ora pentru prestații de servicii în 
cadrul cooperației, scoaterea din 
producție pe sezon și recuperarea 
salariului de către întreprinderea de 
turism prin contravaloarea taxelor 
percepute de la elevii școlii de 
schi etc.

2. Școala de scltî să aibă un sediu 
cunoscut, lingă panta de schi, lingă 
un centru de închirieri de materiale 
și echipament, lingă un atelier de 
montat-reparat-ceruit.

3. Contractarea unui ciclu de lecții 
să fie posibilă și pentru o perioadă 
dată (seria de odihnă), dar și pe 
lecții — prin detașare de cupoane 
— astfel ca, de pildă, schiul să 
poată fi învățat în 6—8—10 duminici 
sportive consecutive sau alternative.

INSTALAȚIILE MECANICE
1. Ar fi ideal să se conceapă bi

lete unice pentru toate instalațiile 
mecanice ale unei stațiuni (teleca- 
bină, telescaun, teleschiuri). Dintr-un 
carnețel de 50 de bilete • 
exemplu — la telecabină se . ,
șează 4 bilete, La telescaune 3 bi
lete, la telescht unul. Nu mai este 
nevoie de casieri la fiecare insta
lație. se evită cozile, se ameliorea
ză circuitul, fluxul urcărilor. Stocul 
de bilete Cumpărat și neepuizat poate 
fj valabil de la o duminică la alta. 
Sugestia devine realizabilă și prin 
faptul că toate mijloacele mecanice 
din țară au ttecut în subordonarea 
unei singure întreprinderi și deci 
aceleași bilete ar putea fi valabile 
chiar și. în stațiuni diferite.

2. Instalațiile mecanice trebuie să 
funcționeze din plin în sezon. Nu 
este de conceput ca deschiderea se

e deta-^P^

C. S. S. BUCUREȘTI TRAKIA PLOVDIV 176,40-174,80
Ieri dimine'ață, în sala Tineretu

lui din Capitale a avut loc tra
diționala întâlnire amicală dintre 
echipele feminine de junioare C.S. 
Școlar București și Trakia din 
Plovdiv. La capătul unei întreceri 
spectaculoase, cu multe exerciții 
originale', presărată cu elemente de 
mare dificultate (am remarcat sal
tul cu șurub executat de Doina 
lacob Ia sol) victoria a revenit,

gimnastelor bticu-destul de greu,
reștence. Iată, de altfel, clasamen
tul la individual compus : 1. Li
liana Brekner (C.S.S.) 35,95, 2. 
Maia Neskova (Trhkia)
Doina laeob (C.S.S.) 35,50,
Smaranda Marinescu (C.S.S.) 
Reni Dumitrova (Trakia) 35,35, 6. 
Galia Ianeva (Trakia) 34,60 
echipe t 1 C.S.S. 176,40, 2. Trakia 
Plovdiv 174.80.

35,90, 3.
4—5.

Și

Pe

zonului să găsească instalații Speci
fice de tractare pe zăpadă nerepa
rate, fără cîteva piese uzuale de 
schimb, fără baterii de rezervă, fără 
revizii tehnice obligatorii. In acest 
sens, un exemplu negativ îl consti
tuie schilifturile din Btrcegi (Virful 
cu dor și Furnica) sau chiar cele 
de la Predeăl, a căror construcție 
sau reparație (din vina T.R.C. Bra
șov, Uzinei Steagul roșu etc.) a fost 
inadmisibil întârziată.

3. Programul funcționării instala
țiilor mecanice în zilele de sfirșit de 
săptămână (sîmbătă și duminică) tre
buie să corespundă zilei-himină. Iar 
acolo unde sint piftii iluminate 
(Predeal, Poiana) chiar .și după că
derea întunericului, și in măsura 
solicitării. Bineînțeles, efortul supli
mentar al personalului trebuie să 
găsească o retribuție corespunzătoa
re. întreruperile pentru masă sau în 
virtutea unui program fix de vară, 
ori al regulii celor 8 ere stinjenesu 
evident fluxul turistic permanent, 
de sezon și mai ales, de sfirșit de 
săptămînă.

4. Accesibilitatea prețurilor lă in
stalațiile mecanice. Un schior face 
3—4 urcări cu telecabina, 10—15—20 
cu schiliftul într-o singură zi de 
schi. Trebuie avut în vedere acest 
aspect la fixarea preturilor de către 
B.T.T.C. Brașov. Duminica, solici
tările sînt mai mari și, în mod 
paradoxal, tocmai în aceste zile. Ia 
Poiana — de pildă — costul bilete
lor la telecabină este mai mare decît 
în zilele săptâmînii. Adică atunci 
cind vin studenti, elevi, muncitori, 
funcționari, în ziua tor de odihnă. 
Nu mai spunem că elevii, copiii, 
sportivii in pregătire ar trebui să 
beneficieze de un regim de reduceri, 
iar maeștrii sportului în schi, instruc
torii. concttrenții echipei naționale, 
chiar de gratuități. In fond, aceștia 
îndeplinesc, alături de competiții, un 
rol publicitar și de atracție...

PÎRTIILE DE SCHI
1. In primul rind, organizatoric- 

administrativ, deținătorul mijloacelor 
mecanice de urcare trebuie să în
grijească (vara), apoi să întrețină 
și să pregătească (iarna) pirliile de 
schi. Nu este exclus ca o parte a 
costului urcării să fie concepută și 
rezervată tocmai acestui scop, în
tregind un fond anual de întreținere. 
I’irtiiie sint stadioanele iernii, și ca 
orice bază sportivă și turistică au 
nevoie de amenajări și întreținere 
permanentă. Actuala formă organi
zatorică nu poate servi ideea și gra
dul înalt de prestații turistice pe 
care-1 datorează stațiunilor monta
ne. Unii (titularii instalațiilor me
canice) numai 
administratorii 
există, ca de 
șov) cheltuiesc 
federație, ori 
de Ministerul

2. Amenajarea mecanică a pîrtiiior 
(eu mașini) este o posibilitate reală. 
Există mașină la Poiana și chiar Ia 
Predeal. Soluții organizatorice urmea
ză să se găsească, fixîndu-ne un 
program conducătorului mașinii, 
răspunderi, obligații,

3. O disciplină elementară a pif
tiilor difuzată prin avize, marcaje, 
indicatoare,. este, bine să fie dublată 
și de un sistem de prim ajutor și 
evacuare cu maximum de operativi
tate a piftiei prin oameni special 
pregătiți.

incasează, iar alții — 
pîrtiiior (acolo unde 
exemplu A.B.S. Bra- 
din banii acordați de 
periodic și ocazional 
Turismului.

Un aspect din timpul concursului: evoluează Smaranda Marinescu
Fctoi VASILE BAGEAG

Mihai BRATU

CLASAMENTUL TRĂPAȘILOR NOȘTRI
Anul hipic oare s-a încheiat a cu

prins, In oele 37 de reuniuni, 300 de 
alergări, dintre care 180 pentru caii 
de trei ani și mai vîrstnici și 120 
pentru mînji. Cum la trăpași stabili
rea clasificării in ierarhie se face pe 
baza recordurilor, vom proceda în a- 
cest sens la redactarea clasamentelor, 
pe generații. Specificăm doar faptul 
că, îneepînd cu caii de trei ani, vom 
menționa In paranteză ameliorările 
aduse de către unii dintre ei — în 
secunde și zecimi — vechilor recor
duri cu care au început stagiunea. In 
felul acesta, cititorii rubricii î?i vor 
da mai ușor seama de progresul mar
cat de fiecare dintre trăpașii noștri 
fruntași.

Cai de 5 ani : Furiș 1.26.9 (0.2).
Cai de 4 ani: Gind 1.24.2 (0.6). Ra-— (0-1), 

(1.4), 
127.8 
1.28.3

port 1.25.8 (1.6), Habar 1-27 
Olănița 1.27.2 (1-8). Cuc 1.27.3 
Nepoțel 1.27.6 (—), Nicușor 
(—), Valența 1.28 (1.5), Mira 
01.7), Merișan 1.28.8. (—) etc.

Cai de 3 ani : Senior 1.27-4 
Torpedo 1.28 (3.6), Soprana 1.28.4 
Renta 1.28.7 (0—7), Hibrid
(4—2), Rosalin 1.29.3 (5.1), Iuta 
<8—3), Jofra 1.29.4 (5—0), I™ 
1.29.8 (0.9), Rigla 1.29.8 (8.2) etc-

Cai de 2 ani : Senzația 1.28.8, Sil
via 1-29.9. Caliopa 1,30, Formula 
1.30-3, Nectar 1-31.1, Hoțoman 1.31.3, 
Somnoroasa 1.31.4, Madrigal 1.31.7, 
Kilowat 1.319. Ricuța 1.32.2, Tgsalia 
1.32.3, Frezor 132.4, Tantal 1.32.S, Ve
lodrom 1.32.7, Gabarit 1.32.9 etc-

Ce concluzii sumare se desprind 
din lectura acestor clasamente 7 Va
loarea generației patru anilor n-a pu
tut satisface decît parțial ; și asta în 
primul rîfid fiindcă tuturor ,le-a ră
mas încă proaspătă în memorie ge
nerația de anul trecut, cînd ne îneîn- 
tau evoluțiile lui Talion, Talaz, Se

(2.8),
(3.3).
1.29.2
1.29.3 

Herod ian

ceri? șl care era, în fond, o generație 
da vtrf. Sînt însă șl factori valabili 
care explică foarte bine situația.

Firește, pentru noi toți, a fost o 
mare mulțumire, iar pentru cei ee 
se ocupă cu oreșterea trăpașilor, un 
motiv de îndreptățită mîndrie — pre
țuirea pe care străinătatea o acordă 
valorii crescătoriei noastre naționale. 
Dar prin plecare în Canada a unor 
elemente, forța de afirmare a gene
rației n-a mai rămas aceeași. Necesi
tățile întocmirii programelor însă dai 
De aici, s-a ajuns foarte ușor la su
prasolicitare. De aceea, Gînd va 
concura și-n anul viitor, fiind de aș
teptat să dea un randament superior.

Tn rîndurile trei anilor au avansat 
Senior și Torpedo, în timp ce fosta 
liberă. Renta, pare oarecum că s-a 
plafonat. Interesantă este poziția lui 
Rosalin, care a progresat serios și a 
cucerit 7 victorii. Același număr 
de victorii a obținut și Semeț, dar. 
deși și-a îmbunătățit recordul cu 6,7 
secunde, nu a izbutit să-și facă loc 
între primii 10. Este cert că, în 1972, 
reprezentanții acestei generații ne 
vor oferi multe motive de satisfac
ție. In orice caz, trebuie menționat 
că elementele fruntașe pot șl trebuie 
să nu aibă soarta lui Senior din acest 
an : 26 de alergări în opt luni. Cam 
mult!...

Cît privește mînjli, Senzația este 
o mică mașină care aleargă repede 
și spectaculos 1 Toți mînjii sînt, fi
rește, în faza evolutivă, dar rolul ei 
pare aparte. în orice caz. este inte
resant de remarcat că primele patru 
locuri în ierarhie le dețin lepele.

într-un număr viitor vom comenta 
clasamentul Ia antrenori, driver! și 
apranti.

Niddy DUMITRESCU

TIMIȘOARA A REALIZATUNIVERSITATEA

CAMPIONATULUI:SCORUL

mare scot 
Au mav-

11. Vidican 5. Voicu 6, 
Horvath 2 t<entru clujeni, 
Georgescu 21, Pîrșu 16,
11. Cernaț 4, Rotaru 2

a IX-a a divi- 
baschet s-au în-

Jocurile etapei 
zici masculine de 
cheiat cu rezultate scontate. Dato
rită victoriei realizate ieri. Steaua 
se menține în fruntea clasamentu
lui, cu mari șanse de a încheia 
acest tur pe primul loc în disputa 
celor mai bune echipe din țară.

STEAUA — I.C.H.F. 69—64 (34— 
27). Primul meci al cuplajului din 
sala Giulești a ținut încordată a- 
Sistență, datorită scorului foarte 
strîns pe toată durata partidei. în
ceputul întrecerii a fost dominat 
de elevii antrenorului M. fonescu 
care au condus, la diferente mini
me este adevărat, pînă în min. 16, 
cînd Steaua a reușit egalarea prin 
Savu. De aici, bașchetbaliștii pre
gătiți de Vasile Popescu au avut 
în permanență conducerea pe ta
bela de scor. în ultimele minute, 
l.C-H.F. are o revenire, diferența 
fiind de un coș. dar două ratări 
ale lui Bulat au făcut ca victoria 
să rev’tîă. pe merit, stei iști lor. din 
rîndul cărora s-au detașat Tarău. 
Savu și Oczelak. Au înscris : Tarău 
23, Oczelak 17, Savu 16, Baciu 8, 
Gheorghe 3. Dumitru 2, respectiv, 
Barău 16, Chiciu 14, Bulat 9. Cîm- 
peanu 7. Mălușel 6. Dikay 6. FI. Ni- 
culescu 4 și Tudosi 2. Au condus 
bine N. Iliescu și P. Pasăre (P. Iv.)

trundere a băieților lui AI. Fodor 
să scadă văzînd cu ochii, iar scorul 
să se mai echilibreze. Dar cu toată 
revenirea din ultimele minute a 
echipei Mureșul, rapidiștii nu mai 
pot fi întrecuți și realizează un 
succes meritat. S-au remarcat Cr. 
Popescu, Vintilă, Ivan și Tursu- 
gian de la învingători, respectiv 
Bugariu și Nagy. Au arbitrat dr. 
I. Știrbu (Cluj) și E. Niculescu 
(București). (P, O.)

POLITEHNICA CLUJ — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 70—81 
(39—43). A fost un joc rapid, cu 
preocupări pentru ofensivă din 
partea ambelor formații. Bucureș- 
tenii, cu un „trio" (Popa, Pîrșu, 
Georgescu), care domină jocul sub 
panouri și recuperează multe ba
loane, reușesc să se detașeze în 
fina] și să obțină victoria. Au în
scris : Roman 15 Banu 14 Barna 
13, Antal 
Moisin 4, 
Popa 27, 
Anastasiu
pentru învingători. Au condus bine 
V. Radar și G. Berekmeri. (P. RAD- 
VANI, — coresp.)

Alin Savu (Steaua), în zbor, într-un moment premergător aruncării la coș.
Tudoș (i.C.HF) a intirziat o fracțiune de secundă...

Foto : B. VASII.E

RAPlD — MUREȘUL TG. MU
REȘ 78—66 (45—27). Fercrviarii au 
început deciși meciul lor cu mu
reșenii și după 10 minute condu
ceau cu 30—10. Ei au continuat să 
Joace bine iar la pauză aveau un 
avantaj substanțial : 45—27. Elimi
narea Iui VVifilă (pentru 5 greșeli 
r^rSonale) a făcut ca forța de pă-

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA' 
— I.E.F.S. 130—89 (57—33). A fost 
o dominare categorică a gazdelor 
care au realizat cel mai 
al actualului campionat, 
cat: Cîmpeanu 28, Viciu 24. Czmor
21. Ionescu 10. Minius 10, Roxin 
9, Mănăilă 8, Chrrluță 6, Weber 1, 
respectiv Romen 24. Braboveanu
22, Hegheduș 15. Ioneci 12, Barbut 
.10, Raeovițan 6. Au arbitrat foarte 
bine E. Hottya și G. Dutka. (G. 
CREȚU — coresp)

METALUL

CONSTANȚA, 26 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). După una 
rece, antrenorii combinatei bucnreș- 
tene Metalul + Rapid (1 Stoianovici 
și Th. Niculescu) ne-au oferit și una 
caldă, schimbînd o parte din boxe
rii care au evoluat nesatisfăcător în 
partidă cu craiovenii. Această ma
nevră a dat un plus de vigoare și 
siguranță echipei aliniate fn fața 
formației găiățene Constructorul. E- 
forturile acestora din urmă n-au pu
tut fi încununate de succes, speran
țele lor prăbușindu-se o dată eu în
vingerea lui Sănăteseu de către Co- 
jocaru.

Gala a fost echilibrată: fiecare spor
tiv a luptat pînă la epuizare pentru 
victorie, iar evoluția pugiliștilor a 
fost la înălțime. Marea majoritate a 
întîlnirilor au fost caracterizate de 
schimburi dure de lovituri, remar- 
cîndu-se la acest capitol Ganea Co- 
jan și Amăzăroaie de la învinși, res
pectiv Mageri, Horloșan și M. Constan- 
tinescu. Foarte gustate de publicul 
spectator au fost partidele Ganea — 
Crîstea, Amăzăroaie — Ivanciu. Ho- 
deșan — Moraru și Constantinescu — 
Florea, în care primii și-au adjude-

Mari surprize î» „Cupa Federației"

+ RAPID BUCUREȘTI Șl A.S.A. CLUJ

cat victoria prin precizia cu care 
și-au expediat loviturile și prin apă
rarea mai sigură cu care au răsouns 
replicilor adversarilor lor, care ră
mîn, totuși. învinși merituoși.

Arbitrajele prestate de brigada : I. 
Boamfă, D. Vasiliniuc (ambii din 
Brașov). C. Tudose. Gh. Sibana și 
C Dobrotă (toți din Constanța) și 
FI. Piroiu (București) au fost la 
înălțimea disputelor, lată rezultatele, 
în ordinea categoriilor (primii fiind 
sportivii bncttresteni) : Gh. Cristea 
p.p. P. Ganea, D. Giugea p.k.o. 1. A. 
Cojan, 1. Lungu b.p. P. Inga. R. 
Ivanciu p.p. O. Amăzăroaie. I. Mar- 
geri b.ab, 1. N. Deicu, N. Paraschiv 
b.p. C. Gutui, I. Hodoșarr b.ab. 2. D. 
Moraru, C. Nicolae m.n. cu V. Bute. 
V. Tecuceanu p.p C. Cojocaru. M, 
Constantinescu b.ab. 2. M. Florea și P. 
Cojocaru b.p. I. Sănătescu. Scor fi
nal : 13-9.

Prin această victorie
Metalul + Rapid și-a asigurat par
ticiparea la finala competiției care 
va avea Ioc lă 29 decembrie în sala 
Florcasca din București.

combinata

Cornel POPA

DEȘI CONTINUĂ SĂ RESIMTĂ LIPSA UNEI BAZE SPORTIVE

CORESPUNZĂTOARE PENTRU JOCURI Șl ANTRENAMENTE

ȘTIINȚA PETROȘANI S-A IMPUS CA REVELAȚIA
SEZONULUI

Situarea echipei știința Petroșani pe 
locul întll la încheierea turului cam
pionatului de rugby a apărut unora 
ca o veritabilă surpriză. Și, într-un fel, 
trebuie să recunoaștem cu toțU că 
această performantă a studenților rug- 
byști din Valea Jiului constituie, în- 
tf-adevăr, o surpriză dintre cele mai 
plăcute. Nu numai din cauză că ne-am 
obișnuit să vedem întotdeauna în frun
tea ierarhiei echipele bucureștene, dar 
pentru că formația din Petroșani — 
lipsită, în general, de nume sonore șl 
despre care știam mai mult că întîm- 
pină anumite dificultăți în activitatea 
el — nu părea totuși — să ne fie 
Iertată neîncrederea — capabilă, în ciuda 
unei comportări remarcabile șl in cam
pionatul trecut, de un asemenea tur 
de forță ca acela din sezonul de toamnă 
cînd, după 
mers apoi 
întrecînd pe

im Început mal slab, a 
din victorie in victorie, 

. . , toate cele trei „mari- din 
Capitală (pe Dinamo și pe Grivița chiar 
pe terenurile acestora).

Elementul surpriză dispare Insă, in 
mare măsură, pentru cel ce încearcă 
să cunoască mai bine această meri
tuoasă echipă studențească, pentru cel 
ce pătrunde cît de cit în intimitatea ei.

O recentă vizită la clubul știința 
Petroșani ne-a oferit șl nouă posibili
tatea să aflăm unele detalii deosebit 
de interesante din viața echipei de 
rugby, care explică ma' bine succesele 
sale din ultimul sezon șl îi pun mal 
mult în evidență meritele. Aceste deta
lii ne-au fost furnizate cu multă ama
bilitate, în cadrul unei discuții deose
bit de agreabile purtate cu tovarășii 
conf. unlv. dr. Ing. Nicola» Ilias, pro
decan al Facultății de mine, președinta 
al clubului Știința, Aurel Suciu, lector 
la catedra de științe sociale, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid pe 
institut șl președinte al secției de 
rugby, Gh. Irlmie, asistent la catedra de 
educație fizică și sport, secretar al clu
bului, șl Teodor Szilaghl, șeful aceleiași 
catedre.

Interlocutorii noștri au ținut să sub
linieze, mal întii, înțelegerea deplină pe 
care clubul petroșenean o găsește din 
partea Ministerului învățămîntului. Sub
vențiile acordate de acest for sint, 
intr-adevăr, vitale pentru menținerea 
echipei de rugby, deoarece — din mo
tive pe care le vom arăta în continuare 
— veniturile din încasări ale secției se 
mențin încă la un nivel foarte scăzut. 
Un sprijin care îl este, de asemenea, 
necesar vine și din partea conducerii 
institutului, ca șl a catedrei de educație 
fizică. De altfel, atit din conducerea 
clubului, cît șl din cea a secției de 
rugby fac parte cadre universitare cu 
funcții de răspundere in Institut, Despre 
biroul secției, dar mal ales despre pre
ședintele acestuia, nl s-a vorbit în 
termenii cel mal elogloșl. Tovarășul 
Aurel Suciu pune mult suflet tn înde
plinirea atribuțiilor sale, participă la 
toate antrenamentele șl jocurile echipei, 
rezolvă cu promptitudine problemele 
care se ivesc șl care sînt de compe
tența sa, exercită un control riguros al 
întregii activității. Pe de altă parte, se 
cuvin — după cum nl s-a spus — sub
liniate șl meritele antrenorului. Venit la 
Petroșanj tn august 1970 (cu contract 
pînă în decembrie 1973), Teo .or Rădu- 
lescu a imprimat procesului de pregă
tire o notă de 
ce avea să se 
joc al echipei, 
sa generală.

Preocuparea atentă șl plină de răspun
dere a factorilor menționați s-a mani
festat insă nu numai pe planul asigu
rării unor condiții cît mai bune de des
fășurare a activității echipei, al ridi
cării calitălU procesului de pregătire șl

sporită exigență, ceea 
reflecte în nivelul de 
cît și în comportarea

ÎN FINALA COMPETIȚIEI

RUGBYSTIC DE TOAMNA

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). Mare sur
priză în semifinala din localitate din 
cadrul „Cupei F. R. Box“. Echipa 
A.S.A. Cluj, pregătită de maestrul 
sportului IOsif Mihalik. a repurtat o 
nesperată victorie în fața experimen
tatei formații din Constanța, care 
pornea mare favorită în această con
fruntare. Prezentîndu-se foarte bine 
pregătiți, pugiliștii clujeni au reușit 
să elimine din competiție una din
tre formațiile pretendente la pri
mul loc i*n „Cupa F. R. Box". Elevii 
lui Mihalik au demonstrat mult mai 
multe cunoștințe tehnice, au avut o 
pregătire fizică superioară, reușind 
un rezultat favorabil care Ie face 
cinste. Reuniunea a oferit dispute 
spectaculoase', tinete de un bun ni
vel tehnic. De aprecieri deosebite 
s-au bucurat meciurile N. Szoldsi —
O. Badea și C. Lică — A. Iliescu 
în care experimentați! boxeri de pe 
malul mării au părăsit ringul în
vinși ! O surpriză de proporții s-a 
înregistrat în partida lacob — M. 
Dumitrașcu in care constănțeanul a 
pierdut prin k.o., precum și în me
ciul C. Lică — A. Iliescu. încheiat 
cu un _ verdict de egalitate. înain
tea ultimei partide scorul era egal > 
10—10. Au urcat în ring „greii" Al. 
Mureșan (A.S.A.) și Al. Gheorghe 
(Farul). După 7 minute, timp în care 
Al. Gheorghe a lovit de nenumărate 
ori ncregulamentar arbitrul timișo
rean Ilievici l-a trimis la colț descali- 
ficîndu-1 pe bună dreptate și consfin
țind victoria echipei A.S.A. Cluj. 
Iată rezultatele, In ordinea catego
riilor (primii sînt sportivii clujeni) t 
C. Maxim b.p. Mustafa Iuseim, D. 
Grigorian p.ab. 3. Aurel Mihai, N. 
Szolosi b.p. O. Badea. V. Morea p.p.
P. Manole. lacob b.k.o. 1. M. Dumi
trașcu. C. Lică m.n. cu A. Iliescu I. 
Fuicu b.p. _A. Simionescu. I. Mihoc

Borbely

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ 58—67 (26— 
36). La începutul partidei. Voința 
s-a simțit într-adevăr „ca acasă" 
și consecințele apar pe tabela de 
scor: 10—0 (min 4). 18—10 (min 8). 
Numai că universitarii nu acceptă 
rolul de' victimă și. atacînd sus
ținut. egalează (20—20 în min 12). 
înscriu 11 puncte în două mi
nute șj conduc ațoi confoit.i'ol. 
pînă la sfîrșitul meciului. Atuul 
principal al clujenilor s-a numii 
Demian, excelent realizator și recu
perator. A arbitrat foarte bine cu
plul M. Aldea — I. Dinescu.

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA GALAȚI 103-82 (59— 
39). Deși în minutele 12 și 17. ex- 
celenții — pînă atunci — Diaco- 
neșcu (entorsă) și Săuca (cinci gre
șeli personale) părăsesc suprafața 
de joc. frumusețea spectacolului 
oferit de dinamoviști nu scade cw 
nimic. Dragomirescu, Vizner și 
Chivulescu creează faze nu numai 
spectaculoase, aplaudate la scenă 
deschisă, dar și de mare eficaci
tate. Astfel că din prima repriză 
se conturează „suta" finală în fa
voarea dinamoviștilor. Atacurile 
scurte ale acestora, terminate cu 
coșuri, dau. însă, și oaspeților po
sibilitatea de a acționa, ei reali
zed. la rîndul lor. destul de multe 
puncte. Tn repriza a doua, contu
rile sînt încheiate, așa că intere
sul ambelor echipe pentru Joo 
scade simțitor. (Rd. T.)

Fuicu b.p. A. Simionescu.
m.n. cu Gh. Pușcașu V ____ „
p.ab. 3 AI. Tîrboi, Al. Coroianu p.p.
P. Pîrvu, Al. Mureșan b. deso. 3 
Al. Gheorghe. Scor final t 12-10.

Constantin CREȚU

CLASAMENT
1. Steaua 9 8 1 «47-578 17
2. Dlnamo 9 7 2 754—614 18
3. Pollt. Buc. 9 6 3 750—633 15
4. Unlv. Timiș. 9 8 3 744-860 15
5. „U“ Cluj 9 6 3 619—553 15
6. I.C.H.F. 9 5 4 571—561 14
7. Rapid 9 4 5 602—645 13
8. Pollt. Cluj 9 4 5 590—638 13
0. Voința București 9 2 7 523—609 11

10. Pollt. Galați 9 2 7 669—755 11
11. I.E.F.S. 9 2 7 603—713 11
12. Mureșul 9 2 7 641—759 11

jocului prestat, dar și in direcția creă
rii unui climat de disciplină și de res
ponsabilitate, a formarii și consolidării 
la jucători a unei concepții sănătoase 
despre muncă și viață.

In această ordine de idei, este de 
menționat că — în pofida unei fluc
tuații inerente, determinate de începerea 
Și Încheierea studiilor, care implicit an 
de an venirea sau plecarea unor jucă
tori — lotul rugbyștilor din Petroșani 
se distinge prin omogenitate și coeziune. 
In marea lor majoritate studerițl, com
ponența acestui lot sint puternic in
tegrați în viața înslituiuiui. Inu dintre 
ei (Florin Constantin, anul li Electro
mecanică, Constantin Roșea și Ion Mo- 
romele, ambii anul V facultatea de 
mine, Sergiu Bărgaunaș, anul IV Topo
grafie) sini fruntași la învățătură, ofe
rind pilduitoare exemple de perfectă 
îmbinare a sportului cu studiile supe
rioare. Din lotui actual — a cărui medie 
de virstă este de 24 de ani — mai fac 
parte și foști absolvenți ai Institutului, 
cum sint inginerul Mircea Orteiecan 
sau lectorul Ion Dijmarescu, care au 
rămas atașați — nu numai prin profesie 

Văii Jiului ci și echipei de rugby de 
aici, precum și doi elevi de liceu, 
Mircea Beianu și Emil Neagu.

Pentru a nu se stinjeni in nici un 
fel activitatea profesională, antrenamen
tele echipei se fac pe grupe, singura 
dată cind lotul se reunește in plen fiind 
miercurea după-amiază. Ni s-a părut, 
de asemenea, semnificativ pentru men
talitatea sănătoasă care domnește în 
acest colectiv șl faptul că în ultima 
parte a campionatului — cind ii aștep
tau încă grele confruntări cu adversari 
puternici — studenții rugbyștl din Pe
troșani n-au ezitat să pătrundă în mină, 
să lucrez» la lopată timp de două săp
tămâni (cît a durat practica lor profe
sională). Intens solicitați fizic în această 
perioadă, el n-au mai putut face antre
namente, ceea ce nu i-a împiedicat, 
totuși, să se prezinte la înălțime și să 
obțină victorii prețioase in jocurile 
oficiate programate.

Performanța echipei de a se clasa pe 
locul întîl la sfirșltul turului campiona
tului (furmzlnd — totodată — cițiva 
jucători reprezentativei naționale) ne 
apare cu atît mai demnă de respect 
cu cît nici în acest ultim sezon stu
denții sportivi din Petroșani n-au fost 
scutiți de unele dificultăți create — In 
mod paradoxal — chiar pe plan local. 
Astfel, din cele 5 partide pe care le 
aveau 
putut 
după 
chiar 
duri 
teren ___ . . . ..
se face cu greu, din care cauză numă
rul spectatorilor n-a depășit 20—30 (în 
timp ce la Petroșani — cînd populariza
rea jocurilor este făcuta din timp 
se scontează pe cel puțin 1 000).

De asemenea, ca și colegii lor 
dub, fotbaliști, rugbyștii Științei 
desfășoară antrenamentele la Petrila, 
condiții foarte grele, pe un teren
aproape Impracticabil, Iar cînd plouă
— șl dnd acest teren devine de nefolo
sit — chiar pe dealurile din jurul insti
tutului.

In perspectivă, Clubul studențesc din 
Petroșani va beneficia de o bază spor
tivă proprie, la care lucrările au început 
din toamnă. Va £1 o bază complexă
— situată la 700 m altitudine — cu 
teren de fotbal (pe care se va putea 
juca nestînjenit șl rugby), cu terenuri 
de handbal, volei și tenis. Pentru ca 
această bază sportivă — extrem de 
necesară în peisajul orașului, unde nu 
există deocamdată decit un singur sta
dion (cei al Jiului), vechi de «0—30 de

ani — să poată fl gata la un 
rtlai apropiat, petroșenenli au 
de un sprijin mal substantial 
jugat din partea Ministerului ____
uitatului, C.N.E.F.S. și chiar a Mi

nisterului Minelor, Petrolului și Geolo
giei.

Pînă atunci, se impune o mat bună 
înțelegere reciprocă și o mai strinsă 
colaborare Intre cele două cluburi din 
Petroșani — Jiu) și știinta — pentru 
folosirea singurului teren existent.

tn discuția noastră cu factorii respon
sabili ai clubului Știința, aceștia șl-au 
exprimat, de asemenea, opinia că ar 
fi necesară înființarea unei secții de 
rugby pe lingă Școala sportivă din lo
calitate, care să devină o adevărată 
pepinieră de tinere talente pentru toate 
echipele din Valea Jiului.

O altă doleanță a lor vizează fede
rația de specialitate, in privința unul 
sprijin pentru perfectarea unui turneu 
în străinătate. Socotim ca îndreptățită 
această solicitare, nu numai pentru 
meritele de netăgăduit ale echipei în 
campionat, dar și din considerentul că 
— spre deosebire de alte formați pro
vinciale, care au beneficiat mal des de 
asemenea turnee — Știința Petroșani a 
efectuat o singură deplasare peste ho
tare (în 1965, în Polonia) și 1 s-a oferit 
un singur meci internațional pe teren 
propriu (cu R. C. Toulon, în 1969).

tncorcînd să le aflăm părerea asupra 
perspectivelor echipei în returul cam
pionatului. gazdele noastre s-au dovedit 
destul de rezervate. Ele apreciază că 
va fi mai greu tn primăvară, deoarece 
sesiunea de examene din februarie va 
stânjeni 
cadrul 
cîteva 
orașe, 
găsesc : 
toare.

Oricum, petroșenenli admit că echipa 
lor are mari șanse de a deveni campi
oană, obiectiv care îl va face pe jucă
torii Științei să se mobilizeze la maxi
mum șl In flecare partidă din retur.

termen 
nevoie 

șt con- 
învăță-

i — inevitabil — pregătirile. In 
cărora vor trebui eusținute șl 
jocuri de verlfloar» prin alte 
tntructt în Valea Jiului nu se 
parteneri de valoare corespunză-

IN LINIȘTEA RECONFORTANTA
A BUȘTENILOR

(Urmare din pag. 1)

pina, București chiar (pentru cei 
care nu l-au vizitat pînă acum) și ac
tivitățile de club rămîn principalele 
forme de divertisment și odihnă ale 
oaspeților liniștitului orășel. Doar din 
cînd în cind. cîteva săniuțe rebele mai 
apar printre bătrînele vile și doar 
cîțiva temerari schiori, desigur înce
pători. încearcă, pe propria 
tăria zăpezii de prin Valea Albă.

— Asta nu înseamnă de loc — a- 
flăm de la responsabilul comisiei 
sport-turism. studentul la I.E.F.S. 
Liviu Teodorescu — că „sedentaris
mul” este definitoriu taberei studen
țești din Bușteni. 305 din numărul to
tal de 700 de studenți locuiesc la Za
mora, aflată in afara orașului. Acolo
— unde condițiile sint cu mult mai 
propice — activitățile sportive de iar
nă sint pe primul plan. Cel doi in
structori sportivi, Tache Panait (ASE 
București) șl Franclso Demele (Fizică
— Timișoara) nu se pot plînge de 
inactivitate.-.

piele,

de susținut acasă, numai 3 le-au 
disputa pe terenul din Petroșani, 
multe iutervențU, unele tăcute 
la nivel județean. Deci două me- 
au avut loc la Lonea, pe un 
mic, unde deplasarea publicului

★
Sala de club a Casei de cultură din 

Bușteni nu este pustie. Atâta doar că 
oricărui nou venit 1 se cere să păs
treze liniște : au început fazele pre
liminarii ale campionatului de șah pe 
tabără. Tot cu această ocazie se va 
forma si selecționata studențească a 
orașului Bușteni, care va susține în
tâlniri amicale cu reprezentativele ce
lorlalte tabere studențești din împre
jurimi. Ne apropiem acum de unul

Constantin FIRANESCU

Atunci cind timpul se arată osttl ar-tivită'ilor in aer liber, vacanta stu
dențească are alte puncte de atracție, printre care șahul se află la loc 

de frunte

dintre primii învingători și facem 
repede cunoștință. Este Dan f.npescu, 
student la Facultatea de filologie din 
Craiova.

— De ce a! preferat Buștenii, altor 
localități 7

— Pentru că am mai fost aici — 
sint in anul V — și mă simt cel mai 
bine. îmi place să mă plimb mult, să 
discut cu colegii și prietenii. du>>ă 
cum vedeți, să joc șah și, in fine. îmi 
place peisajul : mă reconfortează. De 
asta am nevoie cel mai mult acum, 
căci, fiind in ultimul an. mă așteaptă 
examene foarte grele, Ia care se a» 
daugă și cel de diplomă.

I-am dorit studentului craiovean 
numai note mari la ultimele examene 
de student din viata Iul și am pătruns 
într-o altă încăpere, unde toate amă
nuntele ne-au condus spre concluzia 
Imediată că se pregătea o interesantă 
seară de poezie clasică, contemporană 
șl. bineînțeles, originală- însoțitorul 
nostru, directorul taberei. Petru An- 
dea, student la Facultatea de Elec
trotehnică a Institutului politehnic 
Timișoara, ne pune în temă șl cu alte 
amănunte.

— Concursuri „Cine știe, cîștigă" cu 
premii, din diferite domenii — litera
tură, muzică, artă, sport — o intîlnire 
cu un actor cunoscut, un concert al 
orchestrei de muzică ușoară din loca
litate vor deschide serile de dans din 
următoarele zile. Ne bucurăm de fap
tul că organele administrative locale 
răspund prompt Ia toate solicitările 
noastre.

Am găsit așadar. Ia Bușteni, o cu 
totul altă ambianță de vacantă stu
dențească. de loc lipsită însă de far
mec și mai ales de consecințe favo
rabile pentru odihna și reîmprospă
tarea forțelor în vederea celui de al 
doilea semestru al anului universitar 
în curs. Considerăm cu această oca
zie cît se Doate de binevenite cuvin
tele tovarășului losif Urs, directorul 
coordonator al taberelor studențești 
de pe Valea Prahovei : „Am căutat să 
respectăm și în acest an tradiția fie
căreia dintre localilătile-gazdă- De 
asemenea, am considerat că este cel 
mai bine ca studenții veniți în tabere 
să se organizeze singuri, să-și aleagă, 
din proprie Inițiativă. modalitățile șl 
mijloacele de a se simți cît mai 
bine".

★
Părăsim Buștenii — „orașul vacan

ței liniștite" — șl o dată eu el Valea 
Prahovei. Rămînem convinși că cele 
cîteva zile de vacanță rămase — al 
căror gust 1 am cunoscut si noi în 
timpul vizitei — vor fi cel nuțin tot 
atât de interesante și plăcute.
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La „U“ CLUJ CÎND ANTRHIAMENTH.E
Șl JOCURLE NU MAI SÎNT ÎN ACTUALITATE

ECHIPE IN ASCENSIUNE, ECHIPE STAȚIONARE, ECHIPE IN REGRES
După sezonul da toamnă al cam

pionatului, evoluția grupului de 18 e- 
chipe divizionare A poate fi catego
risită divers, prin raportare la ierar
hia anului precedent și la calitatea 
jocului prestat In turul abia încheiat. 
Vom încerca o sistematizare, vom În
cerca în dreptul fiecărei echipe o suc
cintă mențiune asupra cauzelor care 

au determinat plasarea ei într-o sec
țiune sau alta.

Se poate vorbi mat întîl de grupa 
echipelor în ascensiune, a echipelor 
remarcate nu numai pentru locul ono
rabil deținut în succesiunea stabilită 
după primele 15 etape, ci și pentru 
capacitatea lor de Joc, pentru poten
țialul relativ constant, pentru expri
marea într-o manieră oarecum pro
prie- In această grupă întră U.T.A., 
S-C. Bacău. „U“ Cluj și F.C. Argeș.

ARĂDENII au avut un sezon exce
lent. obținînd în paralel tot ce-și poa
te dori o echipă : primul loc în cam
pionat și intrarea în sferturile de fi
nală ale competiției europene oficiale 
în care sînt angajați. Și acestea, cu 
tot handicapul unui lot minim, cu 
toată licitarea continuă a acelorași ju
cători. Acolo unde antrenorul și fot
baliști! au ajuns la un stil, de acțiune, 
acolo unde subtilitățile metodice nu 
sînt doar o expresie neologistică, aco
lo unde se realizează amendarea ur
mărilor unor eforturi mari și unde 
toți jucătorii se conformează rigorilor 
în baza unui elan și a unei voințe 
omogene, acolo e posibil să realizezi, 
cit a realizat U.T.A. într-un singur 
sezon.

SPORT CLUB BACĂU a uimit des
tulă lume- Dinte-o echipă care plutea 
de multă vreme în stratul superior al 
mediocrității, iat-o, dintr-o dată, ju- 
cînd excelent și punînd grele proble
me tuturor adversarilor. Credem că 
această explozie se datorește într-o 
măsură considerabilă antrenorului

1 ' 1 ! ■■■ 1 'I1 I- I 111 ' " ............................1 —l.l.l... , ■ —......................................

„ÎN 19Î1, AM ÎMBĂTDlNIT CU MAI MULTI ANI“
(Vrmart din pag. 1)

tru niște examene care ar fi putut 
fi date într-un timp mai scurt, 
îmi reproșez faptul că am făcut 
prea puțin pentru redresarea lui 
Dumitrache, considerînd că numai 
clubul Dinamo are responsabilități 
ferme într-o asemenea situație.

— în afară de criticile presei, 
ce alți factori v-au determinat să 
renunțați la vechea tactică in fa
voarea actualei strategii, animată 
de un pregnant spirit ofensiv ?

— Toate cele trei meciuri din 
această toamnă ale națioțnalei tre
buiau cîștigate. In această conjunc
tură, deveneau obligatorii accentua
rea spiritului ofensiv și o mai mare 
operativitate în pregătirea acțiuni
lor de atac. în plus, tricolorii asi
milaseră bine principiile jocului 
colectiv, așa îneît era timpul să 
fie depășit un anumit stadiu.

— Eșecul de la Bratislava a con
tribuit și el ?

— Acolo am înregistrat ultimul 
semnal de alarmă. Devenise foarte 
clar pentru mine că Dumitra și 
Anca nu înțelegeau, In contextul 
expresiei tactice valabile atunci, 
obligația lor de a participa Intens 
la acțiunile ofensive. De fapt, șl 
alți jucători ezitau, tn momentul 
trecerii pe poziții de atac, să par
ticipe cn elan maxim. Se observa 
ia ei un soi de conservatorism. Nu 
le plăcea riscul, preferind să păs
treze dispozitivul defensiv de frica 
eșecului.

— Echipa s-a dezvățat greu de 
vechile stereotipuri, trecerea de la 
o manieră la alta s-a realizat ane
voie ? _

— Nu, fiindcă jucătorii valoroși 
înțeleg ușor și repede, iar spiritul 
ofensiv și modalitățile de acționare 
consecutive acestuia se potrivesc 
tricolorilor mai bine decît orice 
altceva. M-am temut că, o dată ca 
schimbarea profilului da Joc și ca 
sporirea implicită a vitezeL să na 
scadă precizia execuțiilor, in alta 
meciuri așa se întîmpla, pierzîn- 
du-se într-o parte ceea ce se cîș- 
tiga în cealaltă. Dar acum precizia 
s-a menținut satisfăcătoare chiar și 
Ia o turație... accelerată,

— Care au fost jucătorii cu cel 
mai mare randament in echipa na
țională, după opinia antrenorului 
principal, pe toată întinderea anu
lui 1971?

— Dumitru, Radu Nunweliler, 
Dinu, Lupescu, Dembrovschi șl 
Lucescu. Dobrin și Deleanu au 
contat mult, dar au apărut numai 
în ultimele meciuri.

— Cum a evoluat anul acesta re
lația dintre valoarea fotbalului ro
mânesc în ansamblu și valoarea 
echipei naționale ? Constatați dimi
nuarea distanței sau persistența 
decalajului ?

— Apreciat global, fotbalul nos
tru nu s-a apropiat da cppaiytgtea 

Costică Rădulescu. tip de mare ener
gie profesională, care după un an și 
jumătate de învestitură și-a ridicat 
oamenii și echipa acolo unde nu mai 
fuseseră niciodată.

UNIVERSITATEA CLUJ seamănă 
cu S.O. Bacău- Păstrînd și ea aproxi
mativ aceiași jucători din sezonul pre
cedent (doar Fanea Lazăr s-a întors 

de unde plecase), echipa studenților 
s-a întîlnit probabil cu un antrenor 
foarte potrivit pentru ea. Ștefan Oni- 
sie a relansat niște talente ignorate 
(Lică, de pildă), a redat Universității 
o parte din entuziasmul ei tradițional 
și a croit o tactică adecvată. întîlnirea 
s-a soldat excelent pină in prezent și 
pentru antrenor și pentru echipă, 
ambii termeni realizînd împreună mai 
mult dccit erau creditați.

F.C. ARGEȘ e un caz mai ciudat 
După conflictul Ozon — Dobrin, după 
plecarea antrenorului si înlocuirea lui 
cu Halagian, echipa piteșteană a rea
lizat un marș eficace, puțin scontat- 
Dobrin a avut un sezon fericit, de- 
monsitrînd tuturor, dar mai întîi lui 
însuși, că de cîte ori se pregătește și 
duce o viață corectă, e capabil de rea
lizări spectaculoase. E posibil ca tînă- 
rul Halagian să fie un antrenor inte
ligent și abil, în stare să conducă o 
echipă, dificilă, ca material uman, cu 
tot deficitul său de experiență. Ori
cum, în sezonul de primăvară, F-C. 
Argeș, va arăta exact cum vor arăta 
relațiile dintre antrenorul și jucătorii 
ei. Dacă și după trecerea entuziasmu
lui inițial, fotbaliștii din Trivale, și 
în special Dobrin, vor accepta în con
tinuare autoritatea lui Halagian, 
atunci totul va fi bine.

în grupa aceasta, a echipelor în as
censiune, putem încadra fără nici o 
ezitare și pe A.S.A. TG. MUREȘ. 
Conduși de un antrenor cu merite re
cunoscute, Tiberiu Bone, mureșenii — 
la reapariția lor în prima divizie —

echipei reprezentative. Decalajul 
valoric se menține. Doar unele echi
pe de club au avut comportări șl 
au obținut rezultate convergente 
cu naționala. Mă gîndesc In primai 
rind la U.T.A., singura posesoare a 
unei concepții de joc perfect con
cordantă cu posibilitățile jucători
lor. în timp ce atîtea formații cu 
loturi puternice sînt mereu în cău
tare, dar nu găsesc.

— Acceptați drept întemeiate re
proșurile unor antrenori de la clu
buri, care explică evoluția palidă 
a echipelor conduse de către ei 
prin aceea că jucătorii le pleacă în 
loturile reprezentative de unde se 
întorc obosiți și puțin cam infa
tuați ?

— Nu pot da un răspuns cate
goric. Intre noi, tehnicienii, trebuie 
să existe mai multă înțelegere. Tre
buie să ne conjugăm eforturile și 
să nu ne jenăm reciproc. Să nu 
fim egoiști, să nu uităm că și na
ționala și echipele de club întăresc 
sau scad deopotrivă prestigiul ge
neral al fotbalului nostru. Cred că 
se pot obține rezultate bune pe am
bele fronturi. Cu mai mult discer- 
nămînt și abilitate metodică. Cînd 
revin de la loturi, jucătorii trebuie 
tratați Individualizat tn toate sen
surile. Și în sensul efortului și în 
sensul atitudinii față de ei. Se obiș
nuiește să fie luați tare de către 
cel de la cluburi, chipurile pentru 
* le scurta din nas. Așa se ajunge 
imediat la conflicte. Procedeul na 
ml se pare bun. Și cînd vin de la 
echipe la lot, există aceleași pro
bleme. Dar obișnuiesc să acord fot
baliștilor o zi de adaptare, nu-i 
Jignesc tn nici un fel și apoi în
cepem treaba într-o stare de spirit 
convenabilă.

— Sîntețl Iubit de Jucători ?
— Sînt convins că cei mai mulți 

dintre tricolori se simt atașați de 
mine. Judec astfel după cum au 
răspuns la apelurile mele. După 
recenta conferire a titlului de maes
tru emerit al sportului, cîțiva din
tre el au venit să-mi mulțumească.

— Cum a fost colaborarea dintre 
președintele F. R. Fotbal și antre
norului naționalei ?

— Am lucrat întotdeauna foarte 
bine și foarte serios cu tovarășul 
Mircea Angelescu, președintele fede
rației. înaintea fiecărei acțiuni ana
lizăm împreună, cu mult discernă- 
mînt, ca doi tehnicieni, toate latu
rile ei. Apoi hotărîm șl acționăm, 
fără să ne desolidarizăm ulterior, 
niciodată. O colaborare bazată pe 
principialitate și pe sentimentul 
responsabilității, care ne-a adus, 
sper, amîndurora, satisfacție.

— Care sînt echipele naționale 
cu evoluția cea mai frapantă in 
anul fotbalistic 1971 ?

— Reprezentativele Belgiei și 
Ungariei s-au regăsit, intrînd din 
nou în grupa celor mai puternice 
selecționate de pe continentul nos
tru. M-a impreșjonaț maturitatea 

au avut o comportare mal mult declt 
remarcabilă, dovedindu-se deosebit de 
redutabili nu numai pe teren propriu, 
dar și la jocurile susținute în depla
sare. acumulînd un bagaj de puncte 
superior altor formații cu o mai mare 
experiență-

STEAUA are o situație aparte. 
Camparîndu-i zestrea de puncte cu 
cea din iarna trecută, ea a realizat 
cu unul mai mult. S-ar zice că echipa 
e în genere staționară, cu o producti
vitate ușor mai ridicată. Dar amintin- 
du-ne de imaginea și de randamen
tul Stelei în perioada martie-iunie 
3971. sintem îndreptățiți să afirmăm 
că echipa a fost într-un oarecare re
flux în această toamnă, apărut în a 
doua jumătate a turului. Cauzele sînt 
greu de precizat. Avînd în vedere va
loarea si tinerețea majorității jucăto
rilor care o compun, Steaua ar fi tre
buit să se depășească pe ea. cea din 
primăvară- Poate unele reforme ini
țiate dc Valentin Stănescu să fi pro
vocat un fel de criză de adaptare. 
Poate să fi fost vorba de a banală 
criză de formă sau de altceva. Ori
cum, returul va fi perioada de eluci
dare a acestor echivocuri.

Printre echipele cu o situație ceva 
mai bună decît au avut la sfîrșitul 
sezonului 1970 figurează și JIUL. For
mație întotdeauna fără mari veleități, 
situată onorabil pe locul 10. cu 15 
puncte, echipa. din Petroșani a 
obținut cîteva rezultate surprin
zătoare. Cu niște Jucători necu
noscut! (Mulțescu, Stoian), alături de 
vechii oameni ai formației, care știu 
că numai un travaliu extrem îi poate 
menține la suprafață, precum și cu 
noul antrenor, Eugen Iordache. Jiul 
izbutește să se sincronizeze si să păs
treze un echilibru satisfăcător.

Alături de Steaua și de Jiul, altă 
formație care nici n-a urcat, nici n-a 
coborît spectaculos este STEAGUL 
ROȘU. Ea a repetat performanța ex
trem de meritorie din toamna anului 
trecut, acumulînd 17 puncte Si pla- 
sindu-se pe poziția a cincea. O serie 
de jucători tineri, consacrațl la Bra
șov și nu în altă parte, au reușit mai 
mult decît niște loturi cu nume de 
care te temi. Nicolae Proca, pentru 
prima oară antrenor principal, obține 
la sfîrșitul anului 1971 o consacrare 
fermă.

Grupa echipelor în regres cuprinde 
7 nume : DINAMO, RAPID. PETRO
LUL. POLITEHNICA, FARUL. „U” 
CRAIOVA si C.F.R. CLUJ. Deși au 
valori diferite, le anropie aceeași tra
iectorie descendentă. Fiecare a re
prezentat acum mai puțin, prin com
parație cu perioada etalon (campio
natul precedent). în proporții varia
bile, dar oricum mal puțin.

La Politehnica a contat conflictul 
dintre jucători și Gil Mărdăwscu, 
stins, după cîte se pare, de curînd. La 
Farul, o criză de valori, mascată de 
multă vreme prin ingeniozitatea Iui 
Cosmoc și Hașoti, dar. în sfîrșit, ajun
să în stadiu manifest. Pentru C.F.R. 
Cluj, formație cu un potențial miti
tel. au fost de ajuns cîteva ușoare 
perturbări ca situația să devină criii- 
că. Pregătire începută mai tîrziu, ple
carea si revenirea ulterioară a unor 
jucători, blazarea consecutivă prime
lor insuccese, toate acestea au dis
trus echilibrul fragil în care se men
ținea. de cînd a intrat în divizia A, 
cea de a doua echină a Clujului.

E mai greu să fie inventariate cau
zele care u declanșat coborîrea lui 
Dln.amo. Raoid. „U” Craiova și Pe
trolul. în cazul lui Dinamo nu putem 
să ne oprim la motivația că ea a 
luptat și în Cuna Campionilor, snsfi- 
nînd cu oameni si echipa națională. 
Trebuie menționat acest aspect, dar 
explicația se cuvine lărgită. Se întîm-

formației vest-germane, capabilă să 
învingă cu 3—1, în meciul cu Po
lonia, disputat la Varșovia. Brazi
lia, tn schimb, parcă s-a dezechi
librat, cîștigînd un singur meci (îm
potriva Cehoslovaciei), dintr-o sui
tă de partide amicale jucate îm
potriva unor echipe naționale din 
Europa și America de Sud. Zagalo 
face probabil tatonări, încearcă ju
cători tineri, reconstruiește forma
ția.

— Angelo Niculescu nu face ta
tonări ?

— încerc și eu, dar cu oarecare 
timiditate. Oricum, nu vreau să 
invit jucătorii la echipa națională, 
ci aștept ca ei să se impună. Tur
neul din iarna aceasta va însemna 
perioada de verificare a portarului 
Ștefan, a lui Crețu și Uifăleanu 
(toți de la Universitatea Cluj), pre
cum și a lui Sătmăreanu II. Voi în
cerca, de asemenea, reconsiderarea 
lui Dumitrache. După cum vedeți, 
voi încerca și eu.

— Ce sentimente crezi că nutrește 
publicul de fotbal față de antre
norul naționalei ?

— Cred că nu mă iubește pentru 
că nu sînt spectaculos. Sper însă 
că mă stimează pentru că am con
tribuit la obținerea unor rezultate 
apreciate. Cam tot așa se întîmplă 
cu Dobrin și cu Dembrovschi. Pri
mul e adulat pentru spectaculozi
tate. Sobrietatea celuilalt e doar 
respectată»

— Ce adversari sînt preferabili 
pentru echipa României tn sfertu
rile de finală ale Campionatului eu
ropean ? Care dintre echipe ne-ar 
indispune ?

— Aș vrea să nu cădem cu Belgia 
sau cu Italia. Particularitățile lor 
nu convin echipei noastre. Aș pre
fera echipele Iugoslaviei, R. F. a 
Germaniei, Angliei și chiar a 
U.R.S.S. Ne acomodăm bine cu 
ele sau, mai bine spus, ele nu se 
acomodează cu stilul nostru.

— După anul acesta cu rezultate ■ 
bune nu vă amenință, pe dumnea
ta, pe Jucători, primejdia destin
derii și mulțumirii exagerate ?

— De loc. Eu și Jucătorii nu sîn- 
tem acum, la capătul etapei, nici 
prea relaxați, nici mal puțin realiști 
ca de obicei. Dar mi se pare ciudat 
că de această dată, conducătorii 
noștri par să fie cuprinși de un sen
timent de linișje, cam periculos.

— Știam că v-ar fi expirat con
tractul cu echipa națională. 11 veți 
reînnoi ? Cînd ? Pentru ce interval?

— Sincer să fiu, aș cam vrer să 
mă retrag. Să nu mai închei un 
nou contract. Am stat 4 ani, a- 
junge 1 Poate ar fi mai bine și pen
tru mine și pentru viitoarele evo
luții ale tricolorilor să cedez locul. 
Cred că s-a plictisit și lumea să 
mă tot știe în această funcție.

— Ceva oferte din străinătate ?
— N-am nici una. Intenționez 

să mă îndrept spre catedra de fot
bal de la l.E.F.S, 

plă Ia această echipă, de vreun an de 
zile, o degradare a valorilor. Eroziu
nea a început cam din prima lună a 
lui 1970 și pină acum nici conducătorii 
secției, nici antrenorii (din sezonul 
trecut și de acum) n-au reușit s-o 
oprească. O autoritate, obținută prin 
profesionalitate și nu prin constrîn- 
gere, se pare că lipsește. Indulgență 
în locul fermității, acțiuni pe termen 
scurt, în loc de măsuri cu perspecti
vă. un sistem de ioc convenabil mai 
ales resurselor limitate ale unor ju
cători, decît ceva menit să sporească 
puterea echipei prin solicitarea maxi
mală a calităților individuale, toate 
există și se sumeză.

Rapid s-a manifestat diferit în cam
pionat și în Cupa U.E.F.A. In compe
tiția internă a realizat numai cu 2 
puncte mai puțin decît în turul din 
1970. Diferența în sine n-ar fi un su
biect, în schimb, jocul echipei a fost 
cam decolorat, nu prea taie în față și 
nu prea rezistă în fazele dc apărare. 
De multe ori giuleștenii au cîștigat 
chinuit, în ultimele minute, printr-un 
gol, nemaisperat în primul rînd 
de către ei. E posibil ca frămîntările 
de astă vară să fi dezechilibrat într-a- 
tît graficul pregătirilor incit consecin
țele să fi fost resimțite pină în de
cembrie. In Cupa U.E.F.A., Rapid a 
mers frumos pînă în turul trei, făcînd 
victime de marcă (A.C. Napoli. Le- 
gia), dar a fost îndoită de Tottenham, 
echipă net mai puternică decît ea.

Pe tobogan a venit și Universitatea 
Craiova, echipă care după 3 ani de 
prosperitate a cunoscut o toamnă de 
năduf. Noul antrenor, C. Ccrnăianu, 
motivează lipsa de formă prin tur
neul făcut astă vară în Franța, prin 
scurtarea perioadei de pregătire se
rioasă datorită acestuia. El speră că 
returul va fi îmbelșugat.

PETROLUL a plonjat de Pe locul 
doi (iarna 1970) pe locul 14. O cădere 
în gol foarte neplăcută pentru Ilie 
Oană și Mircea Dridea, noul cuplu, de 
antrenori. Versiunea cea mai auzită, 
argumentează prin dezechilibrul pro
dus de către remanierea bruscă și ge
nerală a echipei. Cu o formație in- 
corporînd multi jucători tineri. Petro
lul s-a clătinat, demoralizîndu-se du
pă primele eșecuri. Norocul formației 
ploieștene au fost Crișul și C.F.R. 
Cluj. Acestea din urmă dau celorlalte 
echipe cvasl-certitudinea că nu 
vor retrograda. La adăpostul celor 
două orfeline (dacă nu le vom ve
dea pornind vreo ofensivă la primă
vară), formații în reconstrucție, cum 
e Petrolul, de pildă, pot să-și vadă, 
într-o relativă liniște, de treburile 
lor. Iar priceperea lui llie Oană este 
în măsură să scurteze durata unei 
crize de creștere.

A mai rămas CRIȘUL. Ea nici nu 
se poate consola cu ideea că se află 
în regres. N-a fost mai bună nici mai 
Înainte, ci a rămas așa cum a fost. 
Coidum a încercat să rupă inerția 
echipei, dar o parte dintre jucătorii 
și conducătorii ei n-au construit un 
mediu prielnic și totul a avut un final 
clasic, adică schimbarea antrenoru
lui și a lui Horia Cosma, unul din 
cei mai dotați președinți de secție 
de fotbal din ciți am cunoscut.

★
Această Primă prospectare analitică 

a jumătății din toamnă a campionatu
lui, în care fiecare echipă a fost con
fruntată cu imaginea ei din trecutul 
apropiat, impune concluzia că numă
rul formațiilor în curs de ameliorare 
este mai mic decît al celor cu o evo
luție descendentă. Dacă Dinamo. Ra
pid. Petrolul, Politehnica, Farul și 
Universitatea Craiova și-ar fi păstrat 
capacitatea de anul trecut (nu mai 
vorbim de cazul unui spor de valoare 
colectivă), iar întrecerea s-ar fi dat 
între ele și U.T.A., S.C. Bacău. „U” 
Cluj și F.C. Argeș, aflate în forma 
din această toamnă, atunci am fi asis
tat la un campionat aprig, echilibrat 
farmaceutic, seînteietor și poate fără 
precedent. Dar așa, s-au ridicat unele, 
au slăbit altele, pe undeva nimic nu 
s-a pierdut, nimic nu s-a cîștigat față 
de ediția anterioară. Lipsa de formă 
a unor echipe cu valențe reale a 
menținut nivelul campionatului sub 
pragul peste care începe fotbalul de 
mare tensiune și frumusețe. Desigur, 
cauzele succint menționate de noi au 
dedesubtul lor alte cauze asupra că
rora se va mai reveni în comentariile 
ulterioare, deși ele sînt în primul 
rînd de competenta fiecărui club sau 
depind de structurile organizatorice 
ale fotbalului nostru

Remus BOGDAN

BAZINUL ACOPERIT FLOREASCA -
0 ȘCOALĂ A NATATEEI

UN EXPERIMENT INTERESANT:
în aceste zile de iarnă, care au 

adus copiilor aromele de brad ale 
vacanței, patinoarele Bucureștiului 
au fost luate cu asalt de cei mai 
tineri locuitori ai Capitalei, iar 
ochii zglobii au început să privea
scă tot mai des spre înaltul cerului, 
în așteptarea... materiei prime pen
tru săniuș I Cu toate acestea, am vi
zitat zilele trecute, nu oglinzile de 
gheață și nici viitoarele derdelușe, 
cl un bazin de înot — cel de la 
Floreasca.

Și nu întîmplător am preferat 
patinoarului, bazinul, ci pentru că 
aflasem despre o frumoasă iniția
tivă...

★

încă de la intrarea în incinta pis
cinei, larma atît de caracteristică 
școlarilor din clasele mici ne-a 
anunțat că nimerisem bine. într-a- 
devăr, pe marginea bazinului am 
văzut cîteva grupe de copii abia 
depășind 7 ani ! Cu toții, executau, 
la comanda antrenorilor, diferite 
exerciții pregătitoare de învățare a 
înotului. Pe unul dintre culoare 
observăm și cîțiva „avansați" — 
de aceiași vîrstă — parcurgînd 
stîngaci primele lungimi și rîzînd 
ștrengărește, cu mare satisfacție, 
atunci cînd atingeau peretele bazi
nului.

îl interpelăm pe unul dintre an
trenori — prof. Mircea Olaru — 
rugîndu-1 să ne pună la curent, în 
amănunt, cu toată această activitate 
desfășurată de cîtva timp la Flo
reasca.

Că natația este cel mai complex 
sport, cu influențele cele mai bune 
asupra organismului, nu reprezintă 
o noutate. Ea este cunoscută de 
multă vreme, enunțată și susținută 
cu argumentele de necontestat ale 
testelor reușite. La fel de cunoscut 
este și faptul că, în ultimii ani, 
marile performanțe mondiale în 

• 140 de felicitări de la... Remus 
Cîmpeanu • Fetelor, luați-vă gîndul 
de la Dan Anca I • Pretențiile ,,se
cundului" Băluțiu și aspirațiile lui „U"

Ca să închegi un reportaj ai ne
apărat nevoie de un personaj, „pie
să" pe care acum, cînd stadioanele 
sînt mute, îl descoperi greu, mai 
ales că vacanța fotbalistică se su
prapune peste cea universitară, iar 
„U" are o mulțime de studenți care, 
în data de 14, după consumarea 
ultimului seminar, au luat drumu
rile care încotro.

De unde, atunci, un personaj ? Să 
luăm, însă, ca în atîtea alte dăți, 
mult bătuta cale a clubului din 
Piața Păcii nr. 2.

Evrica 1 Remus Cîmpeanu, reținut 
pe loc de treburi de serviciu (pe 
cnre-1 prestează Ia „U"), se mai 
află, încă, în biroul său, camuflat 
fiind de un vraf de scrisori pe care 
le franchează, zîmbind, nuanțat, la 
fiecare operație, în funcție de na
tura raporturilor cu destinatarul.

— Felicitări de Anul Nou ! 140. 
Și lista nu este încă epuizată — 
mă informează el, confirmîndu-mi 
în același timp că „U“ ține la pro
tocol și la popularitatea inițialei 
care tronează în colțul de sus al 
corespondenței.

— Toată lumea a evadat din 
Cluj?

— „Străinii". Au plecat in fami
lii. Iordache, Lică, frații Mocanu 
la București, Ion Munteanu la Ba
cău, Pexa și Anca la Turda...

Ultimul — reflectez eu, gîndin- 
du-ină la mijlocașul naționalei — 
trebuie că mai trăiește încă emoția 
acelui DA pe care l-a rostit, în

IERI, ÎN SALA DINAMO

APLAUZE EA SCENĂ DESCHISĂ
Frumoasa șl lfludabila inițiativa a 

clubului Dinamo de a organiza o partidă 
de minl-fotbal în sală, a fost primită 
cu mare satisfacție de Iubitorii sportu- 
lui-rege. Ieri, la ora prinzulul, sala din 
șos. ștefan cel Mare a devenit nsîncăpă- 
toare (sute de spectatori au rămas pe 
dinafara arenei) pentru cel ce doreau 
să asiste la partida dintre Dinamo șl 
o selecționată ad-hoc, alcătuită din : 
Ivan — Popa, Ungurolu (Ene II), Pa- 
vlovici (Eftimie), Pircălab, Frățilă, Du- 
mitriu Et.

în acest meci (s-au jucat două re
prize a cite 30 minute, Iar echipele erau 
alcătuite din cîte 7 jucători) dinamo- 
vlștil au prezentat următoarea formație : 
Sever Dron — Deleanu, Dinu, Radu 
Nunweliler, Sălceanu, Dumitrache, Lu- 
cescu.

Cel 16 fotbaliști au oferit o partidă de 
un Înalt nivel tehnic șl spectacular. Fa
zele de mare finețe și pasele date cu 
măiestrie au fost aplaudate la scenă 
deschisă. Au impresionat slalomurile 
Iui Pircălab, ca in zilele lui de glorie, 
dar făcute cu mai multă convingere șl 
fără teamă, față de cum îl cunoșteam 
noi (aceasta fiind o remarcă chiar a 
fostului său antrenor, D. Nlcolae-Nlcu- 
șor), tenacitatea și plasamentul funda
șului Popa, o primă repriză excelentă... 
a portarului Ivan, intrevențiile salutare 
ale goal-keeper-ului dlnamovist, tenlsma- 
nul Sever Dron, fentele Iul Niki Duml- 
trlu, decizia Iul Dinu, cursele lui Luce— 
seu, reluările spectaculoase cu capul 
ale Iul Dumitrache, eficacitatea Iul Fră- 
țllă șl Sălceanu,' care au înscris îm
preună o duzină de goluri. Dar n-au 
lipsit nici... protestele la deciziile ar
bitrului (scenă regizată ou mult taot 1) 
șl nici buclucașul cartonaș galben pe 
care conducătorul acestui joc, balerinul 
Victor Vlase, l-a arătat Iul Deleanu 
în min. 30 pentru un fault „mal tare" 
asupra Iul Pircălab. Și, astfel, a luat 
sftrșit o partidă agreabilă, in care pe
rioadele de dominare au alternat (în 
prima repriză a dominat selecționata, 
in cea de a doua Dlnamo) cu goluri 
multe, frumoase șl un scor de... hand
bal : 13—11 (4—6) pentru Dlnamo. prin 
punctele înscrise de Dumitrache (1), 
Sălceanu (6), R. Nunweliler (3), Dinu 
(1), Unguroiu (autogol). Lucescu (1), 
respectiv Frăț’Jă (6), Deleanu (autogol). 
Dumitriu n (1), Pircălab (1), Eftimie 
(1), și Luceseu (autogol).

Aurel PĂPĂDIE

ORELE DE EDUCAȚIE FIZICĂ -

această disciplină au fost obținute 
de copii între 13—15 ani.

De la aceste premise a pornit și 
Inițiativa Inspectoratului școlar al 
municipiului București, care a ho- 
tărît ca orele de educație fizică ale 
unor școli generale din Capitală să 
se desfășoare sub forma unor lecții 
de înot la bazinul acoperit Flo
reasca. Și, astfel, piscina bucu- 
reșteană a devenit școală de înot 
pentru cîteva mii de elevi. Incepînd 
de la 1 octombrie, Inițiativa a prins 
viață, sarcina de a lucra la bazin cu 
cei mai mici școlari ai Bucureștiului 
revenind harnicului colectiv de pro
fesori ai catedrei de natație de la 
Șc. sp. 1, alcătuit din Olga Crișan, 
Mihai Vasile> Dan lonescu și Mir
cea Olaru.

încă din primele zile ale experi
mentului, elevii au arătat un deose
bit interes față de ora de educație 
fizică sub noua ei formă de desfă
șurare. Pornit inițial cu elevii Șco
lilor generale nr. 10 și 15, experi
mentul s-a extins curînd, angrenînd 
și elevi din alte școli (17, 24 etc), 
urmînd ca în anul viitor acțiunea 
să capete o și mai mare amploarei 
atrăgînd toți elevii din București. 
Cursul de înot început la 1 octom
brie se va încheia odată cu anul 
școlar, orele destinate inițierii și 
perfecționării în acest sport fiind 
numai orele de educație fizică pre
văzute în programa școlară — oa
recum suficiente pentru a da bune 
rezultate: Astfel, de la inaugurarea 
acestui prim curs și pînă în prezent, 
un sfert dintre elevii claselor I—IV 
au deprins, elementele esențiale ale 
înotului.

Experimentul reușește nu numai 
să atragă un mare număr de copii 
în practicarea înotului, dar asigură 
în același timp și o excelentă bază 
de selecție pentru secțiile de per
formanță. De altfel, deși au trecut 
abia două luni de la deschiderea 

prima zi a vacanței fotbalistice, în 
fața ofițerului stării civile, care a 
decretat închegarea unei noi fami
lii : Dan și Floarea Trandafir-Anca 
(apreciata baschetbal istă a echipei 
A.S.A. Cluj), spulberînd astfel visu
rile atîtor clujence romantice.

— Ceilalți ? — continui eu dia
logul cu căpitanul alb-negrilor.

— Profitînd de cîteva zile libere 
— venite după o campanie care 
ne-a solicitat atît de intens —, fa
miliștii (Uifăleanu, Adam, Pexa, 
subsemnatul...) caută să compen
seze „restanțele" de acasă : avariile 
ivite în instalațiile tehnice, necesi
tățile de aprovizionare, spectacole 
și vizite și să ofere copiilor măcar 
un tiinp echivalent cu... două eta
pe. Cit îi privește pe „bătrînii" 
echipei, aceștia fac in continuare 
antrenamente. De întreținere! Par
teneri pentru „miuțele" pe care Ie 
încingem de două sau trei ori pe 
săptămină ne sînt foștii „U“-ițtl 
Ivansuc, Petru Emil, Costin și ex- 
clujeanul Neșu, cel care nu s-a 
lepădat de vechea lui iubire — Uni
versitatea Cluj — revenind la ea 
ori de cîte ori timpul i-o permite 
și pe care s-a decis să n-o înfrunte 
niciodată, într-un meci direct, chiar 
dacă necesitățile actualei sale echi
pe, Crișul Oradea, i-ar cere-o cu 
stringență.

Legat de partenerii ocazionali ai 
„U"-iștilor, să notăm două vești bune 
venite din culise i prima — Ivan
suc revine la echipa mare I Nu, nu 
ca jucător, deși reflexele sale n-au 
adormit și nu i-au iertat încă an
trenorului Teașcă prematura lor 
trecere în rezervă. Vine ca medic 
al primei echipe, în locul dr._ Ale
xandru Pop. retras la propria sa

Nîmes contra Dinamo! Sau Pircălab contra Deleanu. Fără surprinsă de 
fotoreporterul nostru Vasile Bageac in partida dcz mini-folbal, de ieri, 

din Sala Dinamo din Capitală

MARȚI, LA SALA PALATULUI
(Urmare din pag. 1)

care nu vor mal găsi bilete, că gala 
de marți nu va rămîne un privilegiu 
al celor 3 000 de spectatori care vor 

DESTINATE PRACTICĂRII ÎNOTULUI

cursului experimental, cei dintîi 
copii cu aptitudini au și intrat 
în raza de observație a antrenori
lor de la Șc. sp. 1.

O altă consecință notabilă a ex
perimentului este și realizarea per
manentă a legăturii antrenorului 
cu școala, posibilă prin însăși pre
zența profesorilor de educație fizică 
și a învățătorilor, împreună cu 
elevii lor, la bazin.

★
...La bazinul acoperit Floreasca 

pot fi Intîlnițl zilnic, între orele 
10—12, o sumedenie de prichindei 
care., cu slipurile ude și cîrlionții 
ieșind de sub căștile de baie, au 
început deja să vorbească despre... 
recordurile pe care le vor dobori. 
Nu ne-am mirat cînd i-am auzit și 
nici n-am zîmbit de fala lor căci, 
— repetăm — în ultimii ani înotul 
a devenit o componentă a ocupației 
copiilor, iar unele performanțe au 
fost realizate de sportivi aflați încă 
la vîrsta jucăriilor... I

Horia ALEXANDRESCU 
T. RADU Iată urări Ia care ne rallem cu 

toții 1

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT NR. 52,

ETAPA DIN 26 DECEMBRIE 1971
1. Atalanta — Torino 0—0 X
2. Catanzaro — Napoli 0—0 X
3. Fiorentina — Internazionale 0-0 X
4. Juventus — Mantova 2-1 1 ■
5. Lanerossi — Cagliari 0-1 2
6. Milan — Verona 2—0 1
7. Roma — Bologna 1—0 1
8. Sampdoria — Varese 2-0 1
9. Como — Palermo 1-0 1

10. Novara — Reggiana 0-0 X
11. Perugia — Catania 1-0 1
12. Reggina — Foggia 0—0 X
13. Taranto — Lazio

Fond de premii : 319 983
0—0 

lei.
X

solicitare. A doua i Petru Emil, re
venit la clubul-mumă, antrenează 
echipa piticilor de la Centrul de 
copii și juniori al Universității.

Dar, pentru că revelionul cade 
tot în vacanța fotbalistică, să son
dăm cum îl vor petrece „U“-iștii.

— Sînt două tabere — mă pune 
la curent „secundul" Băluțiu. Pe 
de o parte clujenii — majoritatea 
capi de familie — care rămîn în 
oraș și-l vor petrece împreună, pe 
de alta „străinii" (n.r. prin asta de- 
sfemnînd pe cei distanțați spațial 
de „U", iar nu sentimental), care 
revin la Cluj în 29 decembrie și 
vor pleca în grup la Sîngeorz-Băi. 
Bucureștenii îl vor aduce cu ei ți 
pe rapidistul Codrea, după cum, 
de la Constanța, va veni pentru Re
velionul clujean fostul nostru ju
cător, Oprea.

*— Aflîndu-ne la răscrucea dintre 
doi ani, spuneți-mi, ce-și dorește 
„secundul" Băluțiu de la apropiatul 
1972 ?

— In nici un caz locul „principa
lului" Onisie. „Umbra" e o poziție 
care-mi convine nu pentru că e 
scutită de primele responsabilități, 
ci pentru că e plină de învățămin
te, ea fiind generată de prezența 
unui comandant priceput cum este 
antrenorul Onisie. Nu ezit, însă, 
să-mi exprim dorința ca „tineretul", 
de care mă ocup în mod deosebit, 
să reediteze performanța din anul 
acesta.

— După cum, cred, echipa mare 
își dorește confortabilul loc 3 ocu
pat după terminarea turului.

— Nu locul 3, ci unul din pri
mele trei locuri — mă corectează 
interlocutorul meu, exemplifieîn- 
du-mi că aspirațiile nu sînt lipsite 
de suport, ele fiind susținute de 
un lot valoros, de un antrenor pri
ceput și de un program competițio- 
nal ce-i distribuie lui „U“, acasă, 
opt din cele mai dificile partide.

Nușa DEMIAN

lua Ioc în fotoliile Sălii Palatului. El 
va fi filmat în întregime și retrans
mis la Televiziune în seara zilei de 
duminică, 2 ianuarie.

Formația cintăreților cuprinde pe 
Margareta Pîslaru, Mihaela Mihai, 
Anda Călugăreanu, Corina Chiriac, 
Olimpia Panciu, Sergiu Cioiu, Mihai 
Constantinescu, Cornel Constantiniu 
etc- iar echipa de comedie numără, prin
tre alții, pe Ștefan Bănică. Radu Zaha- 
rescu, Ciupi Rădulescu, Dumitru Fur- 
dui, Sebastian Papafani etc., cunos- 
cuți atît din activitatea lor de pe 
scenă, cit și prin aceea de pe... sta
dioane, ca suporteri entuziaști ai di
feritelor echipe.

Ei nu și-au uitat rolul de supor
teri nici în timpul repetițiilor. Intr-a
devăr, discutînd despre cei mai buni 
sportivi, dacă sînt cu toții de acord 
că locul prim este rezervat lui Ilie 
Năstase, cînd este vorba de cel mal 
bun fotbalist, aici se vede pasiunea 
fiecăruia pentru echipa sa favorită, 
pentru jucătorii ei. Ciupi Rădulescu, 
de pildă, care, într-un timp, ceruse 
să i se spună Ciupi Rădulescu-Rapid, 
„merge" cu Lupescu și Dumitru. în
focat stelist, Radti Zaharescu nu vede 
un fotbalist mal bun decît Iordă- 
nescu. In schimb, Ștefan Bănică are 
inimă largă, preferințele lui îndrep- 
tindu-se spre Dobrin. Dumitru, Dem- 
brovschi șl Lupescu

Dar, să vă spunem șl urarea ce 
se face sportului nostru, în acest 
spectacol:

Mal vrem Inc-o mie de Năstase, 
Să ne aducă titluri glorioase. 
Mai multi Dobrinl, mai multi Florini 

Gheorghiu, 
Mai multi ca Gruia, Lia Manoliu. 
Am vrea ca o codană din Galati 
S-arunce sulița peste Carpati ! 
Am vrea ca un -boxer din Odorhci 
Să-1 bată măr pe Cassius Clay.
Am vrea ca un puștan din Măgurele 
Să fie mai celebru decît Pele !



(Urmare din pag. 1)

începutul partidei a fost favo
rabil baschetbalistelor românce 
care, bine coordonate de Ileana 
Gugiu și Suzana Szabados (acestea 
aveau să fie cele mai bune jucă
toare ale lotului român, ec 
decisiv, prin clarviziuna 
citate, la succesul final), 
dus cu 10—3 (min. 4). 
partenerelor a fost, însă, 
și, în continuare, tabela de scor a 
indicat un tot mai sensibil echili
bru. Mai mult chiar, în min. 18, 
oaspetele au avantaj (42—41), dar 
pentru puțină vreme, deoarece tea- 
mul român a preluat inițiativa și 
a încheiat prima repriză cu un 
plus de două coșuri.

în continuare, după o scurtă 
perioadă de dominare a reprezen
tativei țării noastre (56—50 în min. 
23, 57—52 în min. 24), sportivele 
din R. P, Chineză, excelent conduse 
de Tian Wen Hui și Hu Si Ling 
și avînd în Zao Yu Ling și Li 
Mo Zhen realizatoare redutabile, 
egalează și iau apoi un avans de 
trei puncte '34—61 și 68—65 în min. 
30). Reinli ducerea în teren a 
Ilenei Gugiu și a Gabrielei lCiocan 
determină revenirea selecționatei 
române. Aceasta izbutește să ega
leze și să conducă din nou. Finalul 
es’e de-a dreptul palpitant. Româ
nia are permanent avantaj, dar 
numai de două-trei puncte, deoa
rece reprezent^ntantele R. P. Chi
ne™ insistă și sînt la un pas de 
a ’■’stabili echilibrul pe tabela de 
marcaj. Experimentata Li Shi Hua 
își împinge permanent coechipie
rele spre coșul formației române, 
înscrie ea însăși din acțiuni indi
viduale, dar sportivele noastre fac 
un v' im ef t și, prin contraa
tacuri fulgerătoare, obțin un plus 
de șapte puncte care, pînă la urmă, 
se vor dovedi suficiente pentru a 
lr asigura succesul. Deci, învingă
toare echipa României, dar, repe
tăm, valoroasele baschetbaliste 
oaspete au prestat și ele un joc 
foarte bun, mult am’eciat de public 
și de tehnicienii prezenți în sala 
Floreasca.

Cele 171 de puncte ale întrecerii 
au fost înscrise de Ileana Gugiu 
2' Suzana Szabados 16, Ecaterina

■ontribuind 
V și efica- 

au con- 
Replica 

promptă

Savu 6, Ana Popov 11, Gabriela 
Nicola 15, Gabriela Ciocan 6, An
gela Tita 10 (a mai jucat Doina Ifti- 
mie) pentru România, respectiv Zao 
Yu Ling 20, Bao Xiang Mei 2, Tian 
Wen Hui 4, Hu Si Ling 11, Li Shi 
Hua 7, Zhan Feng Qi 10, Li Mo 
Zhen 22, Ren Huan Zhen 2, Guy 
Yun Lai 4.

Arbitrii G. Chiraleu și A. Ata- 
nasescu au condus bine o partidă 
în care misiunea lor a fost spriji
nită de atitudinea perfect sportivă 
a componentelor ambelor selecțio
nate.

OASPEȚII AU AVUT 
RESURSE FIZICE

SUPERIOARE
Cei aproape 2 000 de spectatori 

care au asistat ieri, în sala Flo- 
reasca, la ultima partidă susținută 
în țara noastră de reprezentativa 
masculină de volei a R. P. Chineze 
au fost răsplătiți printr-un joc 
presărat adesea cu faze de toată 
frumusețea, aplaudate la scenă 
deschisă. De altfel, nici una dintre 
formații nu a pus rezultatul 
acestei întîlniri prietenești mai pre
sus de orice. Partenera de între
cere a oaspeților, echipa noastră 
campioană, Steaua, a făcut un joc 
bun, deși i-au lipsit trei jucători i 
Gyula Bartha. Marian 
(componenți ai lotului 
Petre Duduciuc, aflați 
de tratament.

După circa două 
echipa R. P. Chineze

Stamate 
național) și 
în perioadă

de joc, 
terminat

ore 
a 

învingătoare cu scorul de 3—2 (—7, 
13, 6, —11, 5). Ca și în partidele 
precedente, oaspeții s-au încălzit 
mai greu, ceea ce a făcut ca Steaua 
să domine primul set. mai ales 
datorită apărării ferme la fileu și 
atacurilor eficace ale, ridicătorului 
Giinthcr Christiani și ale trăgăto
rilor Octavian Crcțu și Romeo 
Enescu. După schimbarea terenuri
lor, voleibaliștii chinezi au trecut 
la un joc mai variat, impus de 
excepționalul coordonator Yuan 
Wei-ming, care le-a adus victoria 
în set și egalarea situației pe ta
bela de marcaj. Virtuțile oaspeților

— a. v. —

care nu spune prea 
nici un caz nu poate fi 
pentru antrenorii din

Lupu (B) 2:23,3, D. Ko- 
2:25,6, N. Petrov (S) 
m liber; A. Vițelariu

E. Decev (S) 2:12,2, S.

CHINEZ!
au fost etalate mai pregnant 
setul al treilea, pe care l-au cîștigat 
de o manieră categorică. în această 
parte a întîlnirii, jucătorii chinezi 
au utilizat mai mult atacurile din

Țuo Ția-ming trage peste blocajul efectuat de Rauch și Enescu. tl du- 
Wei-ming.blează Yuan

pase la întîlnire, din 
fileu sau din pase 
care asigură un plus 
Toată lumea se aștepta ca Și setul 
al patrulea să revină oaspeților, 
ale căror resurse fizce erau în cres
te re, în timp ce campionii noștri 
dădeau semne de oboseală. Dar an
trenorul Tănase Tănase a modificat 
structura sextetului său și jocul s-a 
reechilibrat. Cu Traian Antonescu 
mai decis în fazele de finalizare, 
Steaua s-a desprins hotărîtor de la 
scorul de 11—11. Din nou egalitate.

încrucișări Ia 
„fugite", cele 
de eficacitate.

S-A INAUGURAT SEZONUL DE SCHI

însă, în setul decisiv, voleibaliștii 
români n-au mai rezistat ritmului 
impus de parteneri, mereu proas
peți, și au cedat fără drept de 
apel, dar neabandonînd lupta.

Au fost folosite următoarele lo
turi 1 R. P. CHINEZA • YUAN 
WEI-MING, WANG ZĂ-SU, TUO 
TIA-MING, Wang Sengtuan. 
SAN FU-MING, Yuan Litf-ping 
(Dăng Yuo-cen, YANG SIAO-FAN). 
STEAUA i Antonescu, CREȚU, 
Iorga, ENESCU, Rauch, CHRIS
TIANI (Rotaru, Marinescu, State).

Au arbitrat foarte bine R.
© lintineanu și N. Mateescu.

Echipa R. P. Chineze, care 
părăsi țara noastră miercuri, a
ținut în total patru partide, dintre 
care a cîștigat trei i două în fața 
selecționatei divizionare române 
(3—1, 3—2) și pe cea cu Steaua, 
pierzînd doar una (cu 2—3), in fața 
selecționatei divizionare.

Bo-

va
sus-

(Urmare din pag. 1)

lizaseră același timp, doi de la 
A.S.A. Brașov aveau aceleași re
zultate cu alți doi de la alte aso
ciații. Dar marea atracție a consti
tuit-o, desigur, duelul între cei trei 
„olimpici" (Dan Cristea, Virgil 
Brenci și Gh. Vulpe) reîntorși din- 
tr-o perioadă de pregătire peste ho
tare și rivalii care îi așteptau să-și 
desfășoare forțele. Dovedind o au
toritate care aproape că nu mai 
poate fi contestată, a învins și de 
această dată Cristea (Dinamo Bra
șov) urmat de D. Munteanu („U" 
Brașov) și M. Focșeneanu (S.B.C. 
Sinaia). Ceilalți doi schiori „olim
pici", Brenci și Vulpe, fie din cauza 
oboselii (trei zile de călătorie cu 
trenul), fie din cauza neacomodării 
cu pîrtia, nu au putut tranșa în fa
voarea lor rivalitatea sportivă cu 
Munteanu, Focșeneanu, Bobiț. Văi- 
deanu etc. Deși slalomul de la 
Predeal n-a fost prea tehnic, lung 
și dificil, spre a constitui un crite
riu obiectiv, hotărîtor, pentru se-

Astfel, la semnalul de 
prezentat 15 seniori, 
14 fete (senioare 4- 

12 cluburi și asociații

locurile frun- 
categoria fe- 
de la Liceul 

au reușit să

BUCUREȘTI - SOFIA 181-125 
in întrecerea înotătorilor juniori

Scorul general de 181—125 în 
favoarea gazdelor reflectă destul 
de concludent diferența de valoare 
dintre selecționatele de juniori ale 
orașelor București și Sofia care 
s-au întrecut timp de două zile la 
bazinul „23 August". Dacă în pro
bele feminine, aliniind o echipă 
puternică, foarte apropiată de va
loarea celei naționale, bucureșten- 
cele au dominat net, cîștigînd cu 
101—52, selecționata masculină, 
încropită cu destulă greutate, a în
vins la un scor strîns (80—73) o 
formație modestă, care nu a putut 
exprima adevărata valoare a îno
tului bulgar. Așadar, o victorie da
torată mai mult unor eforturi in
dividuale (A Groza, A. Georgescu, 
A. Vițelariu, Gh. Lupu, E. Hempel, 
O. Resler), 
mult, și în 
liniștitoare 
Capitală,

REZULTATE TEHNICE — JU
NIOARE, 200 ni delfin: Anca Groza 
(B) 2:41,9, Camelia Vîjeu (B) 2:57,3, 
Liubov Lozeva (S) 3:09,3 ; 
bras: Anca Georgescu (B) 
Liliana Burlacu (B) 3 06,4, 
Nicolova (S) 3.08,3 ; 200 m 
Svetla Lincova 
Parușeva (S) 
gâreanu (B) 
Lucia Radu 
I’upăzan (B) 
(S) 2-35,1 ;

Groza (B) 2:51,4, Camelia Vîjeu (B) 
2:52,5, Nina Netcova (S) 2:58,3; 
4x100 m liber: București 4:46,3, 
Sofia 4:50,2.

JUNIORI — 200 m delfin: E. 
Dobroslovschi (S) 2:28,6, T. Stoicov 
(S) 2:29,9, T. Nicolae (B) 2:32,5,
P. Ghindaru (B) 2:40,2 ; 200 m bras : 
O .Resler (B) .2:44,3, E. Hempel (B) 
2:44,3, R. Todorov (S) 2:52,5 ; 200 m 
spate : Gh. 
larov (S) 
2’25,7 ; 200 
(B) 2:10,9,
Gheorghiev (S) 2:15,5, T. Nicolae 
(B) 2:20,1 ; 200 m mixt; D. Kola- 
rov (S) 2:26,9, E. Hempel (B) 2:27,2, 
E. Manolescu (B) 2:31,0, N. Petrov 
(S) 2:31,0; 4x100 m liber: Sofia 
3:58,0, București 4:03,3.

200 m 
2:59,2, 
Totca 

spate :
(S) 2:45,8, Silva 

2'50,1, Mădălina Măz- 
2:50,4 ; 200 m liber : 
(B) 2:29,4, Adriana
2:29,7, Savina Ganeva 
200 m mixt: Anca

SCRIMERII DE LA
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTORI LA GLIWICE 

(POLONIA) CU 5-3
Universitate Bu-Scrimerii de la 

curești au concurat la Gliwice (Po
lonia) în compania selecționatei 
orașului terminînd învingători cu 
scorul general de 5—3 deși au fost) 
lipsiți de aportul lui T. Mureșan 
(floretă) și I. Budahazi (sabie). De 
remarcat, totodată, că scrimerii din 
Gliwice au folosit o garnitură foarte 
puternică în frunte cu o serie de 
componenți ai lotului prim polo
nez : Gonsior, Maitveev, Zeglinskî 
(spadă), Majewski, Jerkowskj (sa
bie).

în probele individuale, scorul a 
fost de 3—1 în favoarea bucureș- 
tenilor. Iată clasamentele finalelor i 
floretă fete : 1. Elisabeta Doară 61v ; 
2. Manuela Chira 51; Ana Halchiri 
4v. Floretă băieți: 1. Habala 6v. 
Spadă: 1. Matveev 4 v; 2. Chifor 
3v ;. 4. Cerea 2v ; Sabie: Manoliti 
6v; 2. Lupuțiu 5v.

în întîlnirile pe echipe s-a reali
zat scorul de 2—2, astfel i floretă 
fete : Universitatea — Gliwice 11—5 
(Doară, Nilcă. Chira — cîte 3v, 
Ștefan — 2 v); floretă băieți: Gli
wice — Universitatea 12—4 (Cos-< 
tescu — 2v, A. Budahazi — 1 v< 
A. Ionescu lv); spadă : Gliwice — 
Universitatea 11—5 (Chifor — 2v, 
Țintea — lv); sabie: Universita
tea — Gliwioe 10—6 (Manoliu —* 
3v, Lupuțiu —: 3v, Zăinescu — 3v, 
Turcu — lv).

BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL 
PENTRU BOXERII SOVIETICI

MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 
Primele meciuri pentru selecția 
boxerilor sovietici la Olimpiada de 
la Munchen 
februarie în 
tivei S.U.A. 
americani se 
la 9 februarie, la Jdanov la 12 fe
bruarie și la Erevan la 15 februa
rie.

La sfîrșitul lunii februarie, orașul 
Minsk vă găzdui un turneu inter
național cu participarea unor bo
xeri fruntași din Polonia. Româ
nia, Mexic, Zambia, R. D. Ger
mană, Kenya. Uganda și alte țări.

în luna mai, pugiliștii sovietici vor 
evolua în R. D. Germană. Olanda, 
și Polcnia.

vor avea loc în luna 
compania reprezenta- 
Pugiliștii sovietici șt 
vor întîlni la Moscova joe invito

SE PREGĂTEȘTE INTENS

RIKILA ABCBE FACE DECLARAȚII

lecția echipei naționale, totuși el 
a declanșat o luptă de o rară fru
musețe angajată ieri, dar care va 
fi purtată de-a lungul întregii ierni. 
. N-au fost prea mulți concurenți 
cu toate că amatori s-ar fi găsit cu 
sutele. Dar F.R.S.B., concepînd com
petiția mai mult ca o demonstrație 
de virtuozitate cu efecte propa
gandistice, a selecționat pentru a- 
cest start numai pe cei mai repre
zentativi schiori la fiecare catego
rie de vîrstă. 
pornire s-au 
17 juniori și 
junioare) din
sportive de pe tot teritoriul țării, 
în ansamblu, concursul a fost 
foarte reușit. Remarcabil este a- 
saltul tineretului spre 
tașe și în special la 
telor. unde junioarele 
sportiv din Predeal
atragă atenția specialiștilor și a 
publicului asupra .schiului feminin, 
uitat într-o i 
ultimul timp... 
fost reduse ca 
gimile clasice, 
momentul de 
dar și dificultatea reală de a 
trasee corespunzătoare și de 
gime potrivită, prin pădurea 
Valea Poliștoaca. La startul 
cursului s-au aliniat toți schiorii 
fondului românesc (cei maj buni și 
mai reprezentativi). Schiorii vîrst- 
nici. împovărați de titluri, au tre
buit să suporte asaltul noii gene
rații. Și după cum prevedeam în 
avancronica de ieri (anunțînd un 
posibil schimb al generațiilor) pro
ba de 10 km a seniorilor a fost 
cîștigată de un reprezentant al ti
neretului. un alergător specializat 
pentru biatlon. V. Papuc, de la Di
namo Brașov. întrecerea în sine — 
foarte disputată și cu rezultate 
strînse — a fost îngreunată și de fap
tul că pe același traseu (o buclă

oarecare măsură în 
. Probele de fond au 
distanță față de lun- 
avîndu-se în vedere 
debut al sezonului, 

găsi 
lun- 
din 

con-

de 5 km) au trecut 88 de ccncu- 
renți. Depășirile au produs scoateri 
din ritm, iar pîrtia călcată în pi
cioare de public a fost realmente 
un impediment serios pentru toți 
concurenți i, 
scuză totuși 
un biatlonjst 
lor probelor 
probele alp'ne, ceie 6 senioare. 24 
junioare, 10 seniori și 48 de juniori 
din 12 cluburi și asociații au de
monstrat o apropiere a forțelor, o 
egalizare de ordine valorică care a 
constituit deliciul concursului și va 
fi marea atracție a sezonului. Ne 
aflăm la primul concurs oficial 
din această iarnă. Socotelile nu 
s-au încheiat. Dimpotrivă, 
de-abia începe.

REZULTATE TEHNICE î 
LOM SPECIAL (seniori) 
manșe, 54 de porți) : 1. Dan 
tea (Dinamo Brașov) 76,7. 
Munteanu („U“ Brașov) 
Marin Focșeneanu (S.B.C. 
81,6. Juniori: 1. Marian 
(S.B.C. Sinaia) 86,8, 2.

impediment care nu 
victoria obținută de 
asupra reprezentanți- 

clasice. Dar. ca și la

Aurelian BREBEANU

In prezent se află în vizită la Pa
ris fostul dublu campion olimpic de 
maraton etiopianul Bikila Abebe. 
Deși starea sănătății sale s-a amelio
rat oarecum, celebrul atlet continuă 
să păstreze scaunul de paralatic, în 
care este transportat. De trei ani de 
zile el este imobilizat. în urma ac
cidentului de automobil suferit.

Intr-un interviu acordat ziarului

TELEX©TELEX

parizian ,.L’Equipe“, Bikila a spus 
printre altele : „Am convingerea că 
maratonul de la Mfinchen va fi cîști
gat de un etiopian. Probabil că Ma
nio Wolde la 38 de ani va reuși to
tuși să se impună și să reediteze 
victoria din 1968“.

In legătură cu Mamo Wolde, zia
riștii etiopieni remarcă în cronicile 
lor că acesta este în mare formă. 
Wolde a declarat ziariștilor că ma
ratonul va ti cîștigat cu un timp în
tre 2h09 și 2hl2. El a confirmat că 
are timp suficient să obțină o formă 
excelentă și că înaintea maratonului 
de la Munchen va participa la nu
mai 4 sau 5 curse.

Campionul mondial de box la cat. 
grea, americanul de culoare Joe ,• 
Frazier, se pregătește intens la >
Philadelphia în vederea reintrării, 
programată la 15 ianuarie la New 
Orleans. După cum se știe, la a- 
ceastă dată Frazier își va pune 
titlul în joc în fața lui Terry Da
niels. un „greu" de mîna a doua, 
învins înainte de limită de George 
Foreman și George Chuvalo. Se 
știe că Frazier nu este încă dispus 
să-i acorde revanșa fostului cam
pion al lumii, Cassius Clay. Fra
zier a declarat că a început să-și 
accelereze pregătirile pentru a re
veni la o formă excelentă. în a- 
fara programului pentru obținerea 
unei bune condiții fizice, Frazier 
lucrează în fiecare zi la mănuși 
cu sparring-partener-ii săi Ray 
Anderson. Mike Bosewell și Billy 
Williams. Frazier și-a menținut, 
declarația că probabil va lupta cu: 
Clay în primăvara anului 1973.

greul

SLA- 
(două 
Cris- 

Dorin 
3.

Federația internațională de schi a decis 
ca proba de coborîre din cadrul con
cursului internațional de la Sestriere 
(Italia), anulată din cauza lipsei de ză
padă, să fie reorogramată la 14 ianua
rie la Kltzbuehel (Austria). La 15 
ianuarie pe aceeași pîrtie va avea loc 
proba de coborîre pentru Cupa mon
dială, iar la 16 ianuarie se va desfă
șura „slalomul- contînd pentru „Trofeul 
Hahnenkarr.m“

Vasile Papuc, felicitat după fru
moasa sa victorie de Marcela 
Leampă câștigătoarea întrecerii se

nioarelor.

2.
79,2.
Sinaia) 
Burchi 

Nandor 
Szabo (Dinamo Brașov) 89,5, 3. Ni- 
colae Stinghe (Viitorul Brașov) 89,9. 
Senioare (2x44 porți): 1. 
Tomory (Dinamo) 74,4, 2. 
Sindilaru („U" Brașov) 79,3, 
Simion (Sc. sp. Predeal).
3 km junioare : 1. Elena Bășea (Di
namo) 13:12, 2. Maria Pătruțiu
(S.B.C. Sinaia) 14:33, 3. Lămîița 
Gheorghesi (Dinamo) 14 :38. 5 km 
Juniori : 1. N. Cristoloveanu (A.S.A. 
Brașov) 17:40, 2. Ferenz Foriko 
(Șc. sp. Brașovia) 17 :45. 3. Sa- 
moilă Domoș (Steagul roșu) 17,50. 
5 km senioare : 1. Marcela Leampă 
(Dinamo) 20 : 17. 2. Lucia Barabaș 
(Tractorul) 22 :15, 3. Adriana Bara
baș (Tractorul) 22 :45. 10 km se
niori : 1. Vasile Papuc (Dinamo) 
33:17, 2. Nicolae Sfetea (A.S.A. 
Brașov) 33:25, 3. Petre Dinu (Di
namo) 33 :48.

Iudith 
Ghizela 
3. Nela
FOND

Campionatele republicane de scrimă ale juniorilor mari

0 FINALA Df ÎNALTA CLASA LA FLORETA - FETE
CAMPIOANĂ: VIORICA DRAGĂ (S.S. 1-BUCUREȘTI)

Cu un bogat buchet de trăgătoare 
(32 de concurente) și ou o finală de 
un remarcabil nivel tehnic, proba 
feminină de floretă a constituit un 
final frumos pentru campionatele 
republicane de scrimă ale juniorilor 
mari ca și pentru cele șapte zile de

S-A DESCHIS SEZONUL DE PATINAJ VITEZĂ
(Urmare din pag. 1)

3:18,7, 3. Eva Markos (Șc. sp, M. 
Ciuc) 3:27,2. în „Cupa 30 Decembrie" 
— seniori 500 m : 1. V. Sotirescu (Di
namo Buc ) 45,5, 2. L. Koros (Mure
șul Tg. Mureș) 47,1, 3. D. Lăzărescu 
(Din. Buc.) 47,8; 1500 m : 1. V. Soti
rescu 2=35,1, 2- L. Koros 2:44,9. 3. Al. 
Boer (Din. Brașov) 2:46,1.

Cîștigătorii celorlalte probe — ju
niori 17—18 ani : 500 și 1500 m — E.

Imecs (Agronomia Cluj) 49,1 și 2:45,7; 
junioare 17—18 ani : 500 și 1000 m — 
Sanda Frum (Șc. sp. Sibiu) 55,4 și 

1000 m — Z. 
47,7 și 1:51,3; 
m — Eva Szi- 
55,1 și 2:09,3;

2:05,2; juniori 500 și
Sandor (Din. Brașov) 
junioare 
geti (Șc. 
copii I : 
(Șc. sp-
(Constructorul Buc.). 53,5 ; copii 11:100 
m — Tereza Costache (Constructorul
Buc.) 13,6. I. Opincaru (Șc. sp. Si
biu) 12,7 — record egalat. întrecerile 
se încheie luni.

II 500 și 1000
sp. M. Ciuc)

500 m — Carmen Dragoman 
Sibiu) 55,3, N. Terzeanovici

REUȘITE SPECTACOLE DE PATINAJ ARTISTIC
LA POIANA BRAȘOV Șl MIERCUREA CIUC

In prima zi a turneului feminin de 
baschet de la Shaerbeek (Belgia), 
organizat cu prilejul aniversării a 30 de 
ani de la înființarea clubului ,,Canter" 
din localitate, echipa olandeză „White 
Stars" a Învins cu scorul de 70—39 
(39—19) formația Maccabi Tel Avlv, 
Campioana Franței, echipa U. C. Cler
mont, a 
formația 
fenberg.
O
In ziua 
de baschet, care se desfășoară la Ma
drid. cunoscuta formație Real Madrid a 
invins cu scorul de 89—80 (41—35) echipa 
Juventud Badalona,

surclasat cu 118—24 (59—15)
vest-germană Turverein Gra-

a doua a turneului masculin

In prezența a numeroși spectatori la 
Dakar au început întrecerile celei de-a 
6-a ediții a campionatului Africii la 
baschet masculin. In partida Inaugurală 
s-au întîlnit selecționatele Senegalului 
șl Nigeriei. Jucînd excelent, baschetba- 
liștii senegalezi au obținut victoria 
cu scorul de 101—30 (45—14). In cel mal

Majoritatea membrilor lotului național 
de patinaj artistic au participat dumi
nică dimineața la o reușită demon
strație la Poiana Brașov. In ciuda ceții, 
care a stînjenit într-o oarecare măsură 
vizibilitatea, patinatorii din lot, cărora 
li s-au adăugat o serie de „speranțe" 
din București șl Brașov, au prezentat 
frumoase execuții în care s-au relevat, 
în egală măsură, creșterea valorică și 
gratia, precum șl frumusețea costuma
ției. Spectatorii prezenți pe patinoarul 
din Poiana au răsplătit cu vii aplauze 
evoluția sportivilor din rîndul cărora 
ne face plăcere să amintim de Doina

Mitricică, o patinatoare deosebit de 
talentată, Gabriela Votca, Anca Tănase, 
Silvana Suclu, Cornelia Pleu, Atanasie 
Bulete, Bogdan Kruti, Claus Schgu șl, 
mai ales campioana tării 
stra sportului Elena Molș, 
lat demonstrația cu un 
program.

pe 1971, mae- 
care a înche- 
foarte reușit

la eare s-au 
din localitate,

Tot Ieri, seara, lotul, 
adăugat și cîțiva sportivi 
a prezentat un frumos program și pe 
patinoarul artificial din Miercurea Ciuc.

C GRUIA — coresp. județean

eonfruntărl ale speranțelor noastre 
în acest sport.

In primul tur, s-au impus concu
rentele din București (cu 9 calificate 
în episodul următor, printre care 4 
capi de serie : Bartoș, Niculescu, Os- 
tafi și Gîrbea), Satu Mare (cu 4 tră
gătoare. din care două lidere : Garda 
și Lazăr), Oradea (3), Constanța și 
Galați (cîte una). Cele trei serii ale 
turului următor au fost dominate de 
Maria Lazăr (Olimpia), Aurora Crișu 
(Viitorul), Doina Priscorniță (I.E.F.S.). 
Aceasta din urmă a reeditat și în 
semifinale buna comportare (toate 
cele 5 asalturi cîștigate), precedînd 
Pe Ostafi și Bartoș (ambele cu cîte 
3v). In cealaltă semifinală au ter
minat pe primele locuri : Crișu — 
4v, Fenyes — 4v și Draga — 3v.

Finala a reunit, așadar, trei trăgă
toare de la Viitorul București (Crișu, 
Ostafi și Bartoș), Draga (Sc. sp. nr. 1 
București), Priscorniță (I.E.F.S.) și o 
singură sportivă din provincie : Fen
yes (Crișul Oradea). Cu fiecare asalt, 
s-a văzut tot mai limpede 
că titlul de campioană va fi 
decis de confruntarea dintre Cri
șu care dispusese de Bartos (4—2), 
Ostafi (4—3), Fenyes (4—0) șl Pris
corniță (4—0) și de Draga, realizînd 
și ea 4 victorii, la Bartoș (4—1). Os
tafi (4—2), Fenyes (4—2) și Priscor- 
-niță (4—1).

Cele două trăgătoare au furnizat un 
asalt demn de categoria senioarelor, 
cu multe faze spectaculoase și bine 
gîndite. Draga a dat dovadă, totoda
tă de mai mult calm și, ou toate că 
a fost condusă 
șit să întoarcă 
sa cîștigînd «u

Clasamentul
Draga (Școala ____  -
rești; antrenor C, Pelmuș) . 
Aurora Crișu (Viitorul București) 4 vi 
3. Mariana Ostafi (Viitorul) 3_ v; 
Ecaterina Fenyes (Crișul 
2 v | 5. Doina Priscorniță 
1 v | 6. Magdalena Bartoș 
rul) a v.

cu 2—0 și 
rezultatul 
4—3.

finalei: 
sportivă nr.

1.

Ion F.

favoarea
Viorica

1 Bucu-
5 v ; 2.

4.
Oradea) 

(I.E.F.S.) 
(Viito-

BACIU

echilibrat meci al zilei, reprezentativa 
Mali a întrecut cu 65—45 (31—23) for
mația Tunisiei. Intr-un alt joc, Came
run a dispus cu scorul de 82—45 (35—23) 
de selecționata Madagascar.
■
„Palatul Sporturilor" din Gând (Belgia) 
a găzduit un concurs internațional 
ciclist, la startul căruia au fost prezenți 
sportivi din mai multe țări europene. 
Proba de viteză a fost cîștigată de olan
dezul Leijn Loeveseyn, secundat de bel
gianul Robert van Lancker șl Italianul 
Giordano Turrini. In cursa americană 
victoria a revenit cuplului Patrick 
Sercu (Belgia) — Peter Post (Olanda), 
care a parcurs într-o oră 49.549 km.

Jim Hines, campion olimpic șl co-re- 
cordman mondial in proba de 100 m 
plat (9,9), șl-a reluat antrenamentele. 
Hines însă nu va mai practica atle
tismul, pe care, după cum se știe, l-a 
abandonat de 2 ani. El a semnat un 
contract ca jucător de fotbal american 
cu echipa Oakland Raiders.

Turneul Internațional de tenis (rezer
vat juniorilor), dotat cu trofeul „Orange 
Bowl", a continuat la Miami Beach cu 
disputarea partidelor de simplu din turul 
trei. Iată cîteva dintre_ principalele, re
zultate înregistrate :

— Ca uj oile (Franța) 
Barazzuti (Italia) — 
6—0, 6—0 ; Gasparini

• (Israel) 3—6, 6-4, 6—3 , _
— Concolino (Italia) 6—4, 3—6, 6—3.

Grobish (S.U.A.) 
6—3. 2—6, 6—4 ;
Dlttmar (S.U.A.) 
(Italia) — Porgcs 
; Joubert (R.S.A.)

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ1
Concursul internațional de sărituri 

cu schiurile, desfășurat la Strbske 
Pleso, a fost cîștigat de sportivul 
cehoslovac Zbynek Hubac, care a 
totalizat 229,4 puncte. Cele mai 
bune două sărituri ale învingătoru
lui au măsurat 80 m și. respectiv 
77,5 m. Pe locul doi s-a clasat Rai
ner Schmidt (R. D. Germană) — 
226,1 puncte iar locul trei a fost 
ocupat de cunoscutul campion ce
hoslovac Jiri Raska, cu 221,8 
puncte.

Patinatorii de viteză norvegieni își 
continuă pregătirile în vederea par
ticipării la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Sapporo. Recent, ei au 
luat startul într-un concurs de ve
rificare care s-a desfășurat la Ha- 
mar.

Li proba de 1000 m, pe primul 
loc s-a clasat Gronvold, cronome
trat în 1:21,8, urmat de Eriksen

— 1 : 22,8. Cursa de 500 m s-a îh* 
cheiat cu victoria lui Bjorang, erori 
nometrat cu timpul de 39,93.

în concursul feminin, cele mat 
bune rezultate au fost realizate de 
Sundby — 45,96 pe 500 m și Berg
— 1 :34,6 pe 1 000 m. j

j
Un mare număr de concurenți au 

luat startul în tradiționala cursăl 
de schi-fond organizată în împre- 
jurimile Moscovei de ziarul ..Vecer- 
naia Moskva". La masculin, vie-1 
toria a revenit lui Anatoli Akentiev, 
cronometrat pe distanța de 12 km 
cu timpul de 36 :09,0. Pe locurile 
următoare s-au clasat Vladimir 
Voronkov — 36 :28,0 și Fedor Si- 
mașov — 36 : 47,0. Cursa feminină, 
disputată pe un traseu în lugime 
de 6 km. s-a încheiat cu victoria 
Ninei Seliunina — 20 : 04,0 urmată 
de Nina Grigorieva — 20129,0 și 
Ludmila Dulova — 20 l 41,0.

J.S.K. Bpartak 1—0, Dunav Rus
Slavla 

______ Botev 
Ceardafon 3—0, 

1—0. Poziția prl-

BULGARIA : ULTIMA ETAPA 
A TURULUICAMPIONATE

Milan — Verona 8—0 (Bigon 3), Roms
— Bologna 1—6 (Franzot), Sampdoria
— Vareaa 2—0 (Suarez din llm, Cristln).

CAMPIONATE
ITALIA, DOAR 9 GOLURI...

Etapa de duminică a campionatului 
italian a fost săracă in goluri, in cele 
opt intttniri portarii fiind nevolțl să 
scoată doar de nouă ori balonul din 
plasă. Trei meciuri s-au terminat cu 
scoruri albe : Atalanta — Torino, 
Catanzaro — Napoli șl Fiorentina — 
Internazlonale.

Rezultatele înregistrate sint normale, 
singurul succes în deplasare fiind ace
la obținut de Cagliari la Vicenza in 
fața modestei Lanerossl. Prin victoriile 
realizate ieri, Juventus șl Milan se dis
tanțează în fruntea clasamentului, do- 
vedindu-se la ora actuală cele mal în 
formă echipe ale fotbalului peninsular.

Iată și celelalte rezultate precum și 
autorii golurilor : Juventus — Mantova 
2—1 (Anastasi 2. respectiv Nuti), Lane
rossl Vicenza — Căgliari 0—1 (Riva),

Clasamentul

1. Juventus
2. Milan
3. Florentina
4. Torino

după 11 etapa 1

Pe ultimele locuri se află Bologna 
Catanzaro cu cite 6 și Varese cu 4.

In clasamentul golgeterilor conduc 
Bettega (Juventus) și Bigon (Milan) cu 
cîte 8 goluri, urmați de Beninsegna 
(Inter) și Riva (Cagliari) cu cîte 7 go
luri.

ȘTIRI • REZULTATE
Federația Chilians de fotbal a publicat 

un comunicat prin care interzice cu 
desăvîrșire, cu începere de la 1 ianua
rie 1972, transferul de jucători în stră
inătate. Oficialitățile sportive chiliene 
au motivat această hotărîre arătind că. 
pentru preliminariile campionatului 
mondial, echipa statului Chile trebuie 
să fie alcătuită din cei mai buni 
cători al țării.

iu-

Cesare TRENTINI

ghiari, cea mai bună reprezentativă a 
Ungariei pe anul 1971 ar avea urmă
toarea componență : Geczl (Ferencva- 
ros), Nosko (Dozsa), Pancsics (Fe
rencvaros), Vidats (Vasas), P. Juhas 
(Dozsa), Juhasz II (Ferencvaros), Szucs 
(Honved), Szoekc (Ferencvaros), Bene 
(Dozsa), Duna! II (Dozsa), și Zambo 
(Dozsa).

echipei maghiare, 
a anunțat că

20 ianuarie cei
se vor pregăti 

avea

Ru- 
în- 

20 
în 

loc 
în-

Antrenorul 
dolf Ilovski, 
tre 1 șl 
de selecționablll 
Spania. La 12 ianuarie va 
și un meci de verificare la Madrid 
tre selecționata acestui oraș șl repre
zentativa maghiară, care va juca sub 
titulatura orașului Budapesta. Apoi, 
fotbaliștii maghiari își vor continua 
pregătirile în America de Sud, unde 
vor susține 8 meciuri în Brazilia, Peru 
și Columbia.

In urma unul referendum la care au 
participat cronicarii italieni de fotbal, 
premiul „Oscar" pentru cel mal bun 
antrenor din Italia a fost acordat ce
lebrului Helenlo Herrera. Un alt pre
miu „Oscar" a fost decernat de ziariști 
jucătorului Altafinl (Neapole).

După Anglia, se pare că și echipa de 
fotbal a R.F a Germaniei nu va par
ticipa la „mlnl-cupa mondială", pro
gramată în cursul lunii iunie la Rio de 
Janeiro. Un purtător de cuvînt al fe
derației vest-germane de fotbal, Her
man Jock, a arătat că din cauza 
calendarului internațional încărcat, 
chlpa R. F. ~ ~----------
deplasa în

în urma ___  _______ ___
in rîndul cronicarilor de fotbal ma-

e- 
a Germaniei nu se poate 
acea perioadă în Brazilia, 
unei anchete întreprinse

Stmbăta șl duminică s-a desfășurat 
etapa a 17-a (ultima a turului), in care 
s-au Înregistrat rezultate normale. Li
derul clasamentului, Ț.S.K.A., a dis
pus in deplasare cu 1—0 de Laskov. 
consol!dîndu-șl astfel poziția, iar Loko
motiv Sofia a dispus — la Plovdiv — 
de Lokomotiv cu 2—0, Celelalte rezul
tate : Levski Spartak — Marek 1—0,

Aflat la Paris, celebrul jucător 
fotbal Pelă a făcut noi declarații 
cadrul unei conferințe de presă. „ 

. la neagră" a specificat că nu va juca 
in echipa națională care va evolua in 
campionatul lumii din 1974. întrebat 
care au fost cei mai buni fotbaliști pe 
care l-a văzut în cariera sa, Pel<5 
l-a citat pe următorii : Gilmar (Bra
zilia), lașin (U.R.S.S.), Facchetti (ita
lia), Santamaria (Spania), Beckenbauer 
(R. F. a Germaniei), Zito (Brazilia). 
Eusebio (Portugalia), Kopa (Franța) și 
Planton! (Franța).

decembrie
1.

z.

3.

4.
5.

10
17
14
14

17 11 4 1 36-13 
17 11 3 3 34-13 
17 10 2 5 29—19
17 10 2 6 32—24 
17 7 6 4 20—16
17 7 3 7 31—23

Akademlc Sofia I—1, 
Beroe I—1, Spartak Pleven 

2—2, Cemo More — 
Cemomoreț — Trakla 
maior clasate a

1. Ț.S.K.A.
2. Levski Spartak
3. Slavla

4. Beroe
6. Lokomotiv Sofia
6. J.S.K. Spartak

CH

preliminariile olimpic.

(0-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-1) 
(1—0) 
(0-0)

(0-0)
(0-0)

TO 
TO
TO 
TO
TO 
TO 
TO
CE 
CE

0—2 
2—1 
1—1 
1—1 
2—0 
2—1 
2—0 
1—0 
C—0 
2—1 
1—0

Medelln : Brazilia — Chilo 
Call : Argentina — Bolivia 
Bogota : Uruguay — Venezuela 
Bogota : Columbia — Paraguay

7. Bogota : Columbia — Brazilia
Bogota : Peru — Argentina

8. St. Denis - - - - ■
9. Bogota :

Bogota : (
11. Bogota : 

Bogota : ,

LEGENDA — TO 
CE .................

i : Franța — Austria 
Brazilia — Argentina 
Columbia — Peru 
Brazilia — Peru 
Argentina — Columbia

_____________ turneului
preliminariile campionatului Europei.

Filtpov — portarul echipei Ț.Ș.K.A. lidera campionatului Bulgariei 
salvează un nou gol

fișier ANUL INTERNAȚIONAL 1971 (viii)

Atena : Grecia — Anglia 
Amsterdam : olanda — Scoția 
Bogota : TT—*-----  ~
Bogota : Columbia
Call î Argentina - 
Call ; Bolivia - “
Teheran : iran 
Bogota : Peru 
Bogota ; Venezuela 
Sofia : Bulgaria — 
Izmir : Turcia —

Uruguay — Paraguay 
------’a — Peru

— Chile 
Ecuador

Kuweit
Uruguay
— Paraguay 
Franța 
Polonia
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