
Pe marginea unei recente plenare a C.J.E.F.S. Dîmbovița, consacrate analizării activității sportive de masă

REALIZĂRILE MERITORII OBȚINUTE
POT FI Șl MAI MULT ÎMBUNĂTĂȚITE

Recenta plenară a C.J.E.F.S.- 
Dîmbovița a avut ca scop princi
pal analiza activității sportive de 
masă din ultimul an. raportată la 
planul de măsuri elaborat în luna 
martie a.c. cu prilejul conferinței 
județene. Raportul, discuțiile și ela
borarea noului plan de măsuri au 
ținut seama și de ultimele Docu
mente de partid ale căror principii 
și recomandări privind îmbunătăți
rea activității politico-ideologice și 
cultural-educative se extind și în 
domeniul educației fizice și sportu
lui.

Plenara a apreciat că s-au înre
gistrat succese în domeniul spor
tului de masă școlar, fiind angre
nate unitățile de toate gradele, 
urmărindu-se practicarea conști
entă, cu consecințe recreatiV-edu- 
cative, a exercițiilor fizice și spor
tului, folosindu-se forme adecvat» 
vîrstei : gimnastica de înviorare și 
cea zilnică, turismul în multiple

forme, campionate ale școlii, ser
bări cultural-sportive. S-a ținut cont 
în organizarea campionatelor de 
alegerea ramurilor sportive speci
fice și tradiționale din școlile res 
pective. Aceste acțiuni au fost corn 
pietate de inițiative ca Leaota '71 
(turism), „Cupa Ghiocelul" (volei). 
„Cupa Chindia" (baschet). „Cupa de 
vară" (fotbal). Cu prilejul 
tenarului partidului, elevii 
goviște. Găești, Pucioasa, 
au organizat demonstrații 
nastică și au participat la 
sportive de atletism- handbal, volei, 
fotbal. Ștafeta ciclo-turistică efec
tuată cu aceeași ocazie a angrenat 
120 de unități școlare (peste 5 000 
de participanți) Se situează pe 
locuri fruntașe în angrenarea co 
piilor spre terenurile de sport, uni
tățile de pionieri din școlile Tată- 
răni. Runcu. Bezdead, Crovu, Pot- 
logi. Titu Tirg. Ghergani și Viișoara. 
Trebuie, de asemenea, semnalată

preocuparea unor unități școlare 
(din păcate, încă, puține la număr) 
de a-și forma arbitri din rîndul ele
vilor, care contribuie cu succes la
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Azi, in Sala Palatului, la ora 16,30, gala laureafilor sportivi, urmata de spectacol revuistic

Nicolae Dobrin, cîștigătorul „Trofeului revistei Fotbal
„TROFEUL REVISTEI FOTBAL 71", 
atribuit în urma unei largi anchete 
celui mai bun fotbalist român al 
anului. Alegerea a fost făcută 
din circa 8 000 de răspunsuri.

Gala laureafilor sportivi va 
continua cu premierea celor mai 
buni sportivi pe ramură de sport, 
desemnați de federații și cu atri
buirea „TROFEULUI FAIR-PLAY" 
fotbalistului IOSIF LERETER.

Un program revuistic care cu
prinde pe cele mai populare ve
dete ale revistei, cîntecului și 
dansului, va încheia prima gală 
de amploare a laureaților spor
tivi români.

„Gala" va fi urmată de concer- 
tul-spectacol „Duminică fără fot
bal", în care vor apare cei mai 
populari cîntăreți și actori ai tea
trului nostru de estradă, la rîndul 
lor... laureați ai cîntecului și ai 
voioșiei.

Astăzi după amiază, cu înce
pere de la ora 16.30, celor mai 
buni sportivi români ai anului 
1971 li se vor decerna trofeele, în 
fața unei săli arhipline care aș
teaptă să primească sărbătorește 
pe campionii români care au în
vins în această tradițională în
trecere de sfîrșit de an.

Principalii învingători ai anche
telor făcute de ziarul „SPORTUL" 
și revista „FOTBAL" sînt ILIE

NASTASE, cel mai bun sportiv ro
mân al anului 1971 și NICOLAE 
DOBRIN, cel mai bun fotbalist 
român al anului. Ancheta ziarului 
„Sportul" a servit de criteriu Con
siliului Național pentru Educație 
fizică și Sport care a confirmat 
această alegere și va decerna 
lui Ilie Năstase prețiosul trofeu 
oferit de conducerea mișcării 
noastre sportive. De asemenea, 
NICOLAE DOBRIN va primi

am început pregă- 
retur și pentru 

Am efectuat și vom 
această săptămină

nespe- 
pentru 
a Re- 
viteză,

altor și altor mari victorii. Răstimp 
în care Ilie Năstase rămîne dispo
nibil (e drept numai pentru cîteva 
zile) să se întîlnească doar cu pu-

Flori, zimbete șt mare admirație 
pentru Ilie Năstase, strălucitul nos

tru sportiv
Foto l Theo MACARSCHI

Fotbal — scurtă vizită la terenul Chencea

Ieri dimineață, animație pe te
renul Ghencea, mai ceva ca în toiul 
pregătirii pentru un meci : Valen
tin Stănescu, „principalul" steliști
lor, a venit cu o oră mai devreme 
de începerea antrenamentului, iar 
secundul" Constantin nu maj pri

didește cu instructajul jucătorilor. 
Se fac recomandări de ultim mo
ment, medicul mai împarte, încă, 
sfaturi... Totul intră, apoi, pentru 
10 minute, în liniște. In cabina are 
loc o ședință fulger. Se mai pun 
la punct cîteva amănunte ale an
trenamentului de azi. Ușa se des
chide, crampoanele și mingile lo
vite de pămintul încă înghețat se 
fac auzite. întregul lot începe an
trenamentul. Doar Iordănescu, ne
restabilit încă după accident, lip
sește. Găsim momentul pentru a 
obține de la antrenorul Stănescu 
cîteva știri despre echipa sa.

ALMANAHUL

SPORTUL 72
de vinzare

la chioșcurile de ziare

și debite, la care

se vor

noi

Cu

primi zilnic

cantități

15 lei,

o lectură pasionantă

Ș’ eventualitatea

unei excursii gratuite

la Jocurile Olimpice

de la Miinchen
Cuponul de participare de 

la pag. 287 vă dă posibilita
tea să vă jucați șansa la tra
gerea la sorți. Trimiteți cupo
nul completat pe adresa zia
rului nostru, sir. Vasile Conta, 
16, pînă la 25 ianuarie 1972,

Verificați la cumpărare cu
ponul de participare.

— De vineri, 
tirfle pentru... 
„Cupa cupelor", 
continua toată 
(uneori cite 2 pe zi) antrenamente 
de pregătire fizică generală și spe
cifică. Văd că timpul ni se arată 
prieten, așa că o modificare a 
programului inițial, vizînd și exer
sarea unor elemente de tehnică, 
am considerat-o necesară.

Ne-am apropiat de teren, 
rat de uscat și de însorit, 
această zi de... avancronică 
velionului. Mai notăm, în 
amănunte despre voiațul de iarnă 
al steliștilor; nu sînt definitivate 
încă cele două jocuri din Maroc, 
programate la 8 și 9 ianuarie. Dacă 
aceste meciuri nu vor mai avea 
loc, pe data de 11 sau 12, lotul e- 
chipei Steaua va pleca pe ruta 
Fraga — Paris — Lisabona — Ca
racas — Quito spre Peru. Aici, pe 
data de 15 ianuarie. Steaua va în- 
tîlni echipa Universitario din Lima. 
După această partidă va fi preci
zat, în amănunt, programul tur
neului. (R. T.).

.Profesorul" Constantin le expune jucătorilor tema antrenamentului 
Foto t V. BAGEAC

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI

Al ANULUI 1971
Ancheta tradițională a zia

rului „SPORTUL" printre ci
titorii săi pentru desemnarea 
celor mai buni 10 sportivi ro
mâni ai anului 1971 a desem-

nat următoarea
cu un punctaj (de la 10 la 1 
pentru fiecare răspuns) rezul
tat din circa 2 000 de răspun
suri primite la redacție :

ordine finală,

1. ILIE NĂSTASE
2. GHEORGHE GRUIA
3. ION TIRIAC
4. CAROL CORBU
5. NICOLAE DOBRIN
6. MARIA ALEXANDRU

7. CORNELIA POPESCU
8. ION PANȚURU
9. ANA PASCU

10. NICOLAE MARTINESCU

primite la redacție :

18 381
11 655
8 577
6 329
5 805

(Steaua)
(Steaua)

tenis 
handbal 
tenis 
atletism 
fotbal 
tenis de 
masă 
atletism 
bob 
scrimă 
lupte

După cum s-a anunțat, pri
mul sportiv de pe această lis
tă va fi declarat cel mai bun 
sportiv al anului 1971 și va 
primi „CUPA CONSILIULUI

5 471
4 479
3 535
2 421 
2156

NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICA Șl SPORT". Ilie Năsta
se obține acest invidiat titlu 
pentru a treia oară consecu
tiv, în ultimii trei ani.

(Steaua)
(F. C. Argeș)

(S.B.C. Sinaia) 
(Steaua) , 
(Dinamo)

III

Și a fost Sao Paulo... și a fost 
Charlotte.....și a fost Parisul... Ra
cheta „de aur" a lui Făt-Frumos a 
fost abandonată pentru cîtva timp 
— sau mai curînd a fost urcată 
în vîrful unei noi rampe de lan
sare, de unde va pomi în cucerirea

Miercuri după-amiază, începînd 
de la ora 16, cu ocazia inaugurării 
noii săli a sporturilor din Ploiești, 
Ilie Năstase, Ion Țiriac, Petre Măr- 
mureanu și Sever Dron vor susține 
meciuri demonstrative în fața pu
blicului din localitate.

țini dintre prietenii și admiratorii 
săi.

Luni, fericiții suporteri care I-au 
avut printre ei pe campionul cam
pionilor au fost elevii Liceului 
„George Coșbuc" din Capitală. De 
parcă ar fi fost „zi — plină" de 
școală, amfiteatrul în care a avut 
loc dialogul era într-adevăr plin. 
Emoționat, poate mai emoționat 
decît l-am văzut pe ecranele tele
vizoarelor în primele schimburi de

mingi cu Stan Smith, Ilie a renun
țat cu bună știință la aura de 
campion, răspunzînd tirului de În
trebări ale copiilor.

„De cîte ori joacă tenis, tata mă 
la cu el la teren și mă pune să-i 
adun mingile" — i s-a confesat o

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a) NICOLAE DOBRIN

Elisabeta Polihroniade, Ion Panțuru, Gheorghe
Fazekaș, Victor Sotirescu, Elena Ballo și Aurel Popa

cîștigători ai „Cupei Federației44
Intre 23 — 25 ianuarie, la Cluj

Sportivi din trei continente prezenți la campionatele
ale României

In 1972, cei mai important eve
niment pentru lumea tenisului de 
masă îl constituie 
europene care vor 
Rotterdam (Olanda), 
aprilie. Dar, pentru 
anul viitor anunță o competiție de 
anvergură încă din prima lună. 
Intre 23 șj 25 ianuarie, orașul Cluj 
va găzdui campionatele internațio
nale ale României.

întrecerile sînt programate la 
toate cele șapte probe clasice i 
echipe femei și bărbați (conform 
formulei „Cupei Corbillon."), simplu

campionatele 
avea loc la 

între 15 și 22 
sportivii noștri

fete și băieți, dublu feminin și 
masculin, dublu mixt.

In vederea participării la întîl- 
nirile de la Cluj, forul nostru de 
resort a lansat invitații la 15 fe
derații naționale. Pînă acum (ul
tim termen de înscrieri : 31 decem
brie) au răspuns afirmativ 9 fede
rații i dm R. P. Chineză, Ungaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană. Iugo
slavia, Polonia. Bulgaria, Anglia și 
Cuba. în general, se contează pe 
un număr de aproape 100 de con
curență Lotul țării gazdă va cu
prinde 30 de sportive și sportivi.

Concursu] va fi deosebit de dens, 
întrucît prima zi este rezervată 
probelor pe echipe. în celelalte 
două unnînd să se dispute meciu
rile individuale.

Pentru buna organizare a compe
tiției a fost asigurat un corp 
oficiali, printre care și 24 de 
bitri.

Așadar, reprezentanții noștri
la sportul cu mingea de celuloid 
vor lua un start rapid șj consistent 
în anul care vine. Faptul nu poate

de 
ar-

de
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CAROL CCR3U SE DESTĂINUIE
Obiectivele lui ’72: recordurile lumii la triplu salt
titlul de campion european și medalia de aur la J. 0.!

Carol Corbu este astăzi, indiscuta
bil, cel mai valoros dintre atleții ro
mâni, unul dintre fruntașii mondiali 
ai probei de triplu salt, omul de care 
se leagă atîtea și atîtea speranțe 
pentru viitorul sezon de concursuri 
ale anului olimpic. O discuție cu a- 
cest tînăr — de vîrsta lui Năstase t 
— este totdeauna o plăcere pentru 
orice reporter, deoarece Carol este 
un interlocutor amabil și spiritual.

Avem în față un l’Equipe-athle- 
tisme cu bilanțul mondial din 1971. Ca
rol și noi îl știm aproape ,pe de rost. 
Și totuși, privirile urmăresc coloana 
de cifre ale probei săritorilor de tri
plu : 
17.40 
17.29 
17.12 
16.93 
16.89 
16.82 
16.79

m Perez (Cuba)
m Saneev (U-R.S.S.)
m Corbu (România^ 
m
m
m
m

Drehmel (R.D- Germană) 
May (Australia) 
Prudencio (Brazilia) 
Gill Singh (India)

Schenk (R.D. Germană)
Besonov (UR.S.S)
Sauer (R F. a Germaniei) 

Craft (SU.A.)
Privirile urmăresc această coloană, 

tncerclnd să scruteze viitorul și să

16.68
16.64

m 
m

descopere dintre cei 11 „canguri” 
cei trei care vor urca pe podium la 
Jocurile de la Munchen, căci este 
greu de presupus — dar nu imposibil ! 
— ca 1972 să scoată la lumină și alte 
candidaturi la medaliile olimpice. Tri
plu saltul nu este o cursă de fond și 
nici aruncarea suliței 1 Este o probă 
In care valorile se decantează după 
cîțiva ani de activitate-..

Anul preolimpic a fost, orice s-at 
spune un an bun pentru campionul 
nostru și.
departe, Carol 
tisfăcut de el.

— Sezonul 
două sezoane 
'71 au înseninat 
performantei. Am îndeplinit obiectivul 
propus, dincolo de granița celor 11 
metri, am ieșit învingător în majori
tatea concursurilor internaționale lr 
care am participat, am obținut dou 
medalii, argint și bronz, la campiona 
tele europene de sală, la Sofia, și, res

Romeo VILARA

totuși, 
nu

sau 
de

(Continuare in pag. a 4-a)

PATINAJ ARTISTIC

2—4. Flo-
Bucureșii), 
(Conslruc- 
Alexandra 
București) 
’ ' i Ti-

1. ION PANȚURU (S.B.C. Si
naia), 2. Ion Zangor (A.S.A. Bra
șov), 3. Dumitru Focșeneanu 
(S B.C. Sinaia), 4. Dumitru Pascu 
(Voința Sinaia), 5. Dragoș Panai- 
tescu (A.S.A. Brașov), 6. Nicolae 
Stavarache (A.S.A. Brașov), 7. Vic
tor Papadopol (S.B.C. Sinaia), 8. 
Virgil Stoian (S.B C. Sinaia), 9. 
Eugen Bogdan (S.B C. Sinaia), 10. 
Constantin Vulpe (Voința Sinaia).

RACHETOMODELISM

1. ELISABETA POLIHRONIADE 
(Electronica București), 
rin Gheorghiu (I. T. 
2—4. Victor Ciocâitea 
torul București), 2—4. 
Nicolau (Constructorul 
5. Suzana Makai (Medicina 
mișoara), 6. Gertrude Baumstark 
(Medicina Timișoara), 7—8. Theo
dor Ghițescu (Constructorul Bucu
rești), 7—8. Margareta Teodores- 
cu (Constructorul București), 9. 
Dumitru Ghizdavu (Universitatea 
București) 10. Margareta Juncu 
(C.S.M. Cluj).

PATINAJ VITEZĂ

1. GHEORGHE FAZEKAȘ (Di 
namo București), 2. Elena Moiș 
(I E.F.S.), 3. Mircea Ion (Șc. sp. 2 
București), 4. Doina Mitricicâ 
(A S P.C.M. București), 5. Octavian 
Goga (I.E.F.S.), 6. Atanasie Bulele 
(Șc. sp 2 București), 7. Rodica 
Dida (I.E.F.S.), 8. Anca Tănase 
(Șc. sp. 2 București), 9. Adriana 
Preda (Constructorul Bucureș'i) 
10. Gabriela Voica (I.E.F.S.).

AEROMODELISM

mai bine zis cele 
concursuri ale lui 

mult, sub aspectul

veți vedea mai 
este pe deplin sa-

Mihai 
Roxana 
Ștefan 
Zoltan

1. VICTOR SOTIRESCU (Dina
mo), 2. Crista Tracher (Dinamo 
Brașov), 3. Maria Tașnadi (Dina
mo Buc.), 4. Andrei Okos (Dinamo 
Brașov), 5. Alexandru Boier (Di
namo Brașov), 6. Ladislau Coros 
(Mureșul Tg. Mureș), 7. 
Bărbulescu (Dinamo), 8. 
Salade (C.S.M. Cluj), 9. 
Simon (C.S.M. Cluj), 10. 
Sandor (Dinamo Brașov).

ELENA BALLO (Voința 
Deva), 2. Gheorghe Băcăuanu 
(Metalul Tirgoviște), 3. Șerban 
Gardon (Metalul Tirgoviște), 4. 
Horia Mihu (Voința Sibiu), 5. Ion 
N. Radu (Astronautica Tirgoviște), 
6. Val. Constanlinescu (Chimia 
Buzău), 7. Iosif Kokossy (Sani
tarul Deva), 8. Viorel Popovici 
(Străduința Suceava), 9. Ion Guzu 
(Chimia Buzău), 10. Daniel Ca- 
zacio (Astronautica Tirgoviște).

1. AUREL POPA (Voința Tg. Mu 
reș), 2. Alexandru Csoma (Plastica 
Oradea), 3. loan Rădoi (Grivița 
Roșie București), 4. Ștefan Purice 
(Grivița. Roșie București), 5. Geor
ge Craioveanu (Grivița Roșie 
București), 6. Crîngu Popa (AVIA 
București), 7. Eugen Holtier (Gri
vița Roșie București), 8. Mircea 
Radu (Victoria Bacău), 9. Otto 
Hintz (Voința Tg. Mureș), 10. 
Gheorghe Neagu (Grivița Roșie 
București).
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SIGURANȚA-UN DEZIDERAT MAJOR AL STAȚIUNILOR DE
SPORTURI DE IARNĂ Șl ĂL TUTUROR AMATORILOR DE SCHI
Aglomerările din ce în oe mai mari 

ale stațiunilor de sporturi de iarnă șl 
In speță a pîrtiilor de sedii conduc une
ori șl la riscuri și consecințe neplă
cute : ciocniri, accidente, loviri etc. 
Unele se datoresc turistului schior care 
nu respectă cîteva elementare noțiuni 
de conduită pe pîrtie. Altele, adminis
trației stațiunilor sau a pîrtiilor care 

.jnu atrag atenția schiorilor și turiștilor 
E asupra gradului de dificultate a pîrtii- 
por, asupra unor eventuale pericole șl 
? obstacole. Faptele de mal sus, prin 
■. frecvența lor șl prin urmările de ordin 
’■'Civil șl penal, au făcut să apară în 
țările Europei centrale — foarte bine 
dezvoltate sub raportul practicării tu
ristice și de competiție a schiului — o 
ramură nouă a dreptului, intitulată 
„DREPT MONTAN" ALPIN"

temei at pe soluțiile diferitelor instanțe 
Judecătorești, deci pe jurisprudență (de
altfel unitară în mai multe state). Dar, 
cum înainte de a trage la răspundere 
pe cineva, se cuvine a face cunoscute 
public anumite norme de conduită și 
reguli de comportament, F.I.S. și după ea 
federațiile naționale de schi, ca șl or
ganizațiile de turism au luat inițiativa 
stabilirii unor reguli. Respectarea lor 
asigură o disciplină a muntelui, a pîr
tiilor yf exonerează de orice răspundere 
pe cei care respectindu-le, au fost totuși 
antrenați într-un accident. Se instituie, 
deci o răspundere asemănătoare cu cir
culația pe drumurile publice. Normele 
obligatorii pentru schiori sînt incom
parabil mai simple și mai puține. Ele 
se reduc de fapt, la citeva principii e- 
lementare, care, unanim respectate ar

asigura o securitate personală pe oare 
și-o dorește flecare dintre noi. Pro
blema este de mare actualitate șl pen
tru principalele noastre stațiuni de iarnă 
Predeal, Sinaia, Poiana, Păltiniș etc., șl 
de aceea, publlcînd normele de com
portament șl organizatorice reciproce 
credem că facem un serviciu real tu
turor celor care într-un fel sau altul 
au vreo legătură (chiar temporară) cu 
stațiunile de sporturi de lamă, eu schi
ul. Problema este cu atît mai impor
tantă cu dt, la noi, majoritatea pârtii
lor sînt comune pentru competiții șl 
pentru turiștii români șl străini care 
ne vizitează țara, obligațiile șl răspun
derile fiind astfel sporite. Iată pentru 
început cîteva...

Mai sînt cîteva momente pînă la start. Va fi prima plecare oficială a actualului sezon, și fiecare concurent 
își dorește o comportare cit mai bună.. Foto : Dragoș NEAGU

OPINII TEHNICE LA PRIMUL CONCURS DE SCHI AL ANULUI
Prin condițiile concrete de des

fășurare, concursul inaugural de la 
Predeal a fost mai curînd o de
monstrație a elitei schiului, o pri
mă luare de contact cu publicul. 
Fiind vorba totuși de o competiție 
oficială, se pot trage și cîteva con
cluzii de ordin tehnic.

Slalomul n-a fost o probă grea, 
deși numărul de porți (54 la băieți 
și 42 la fete) ar fi putut să-i con
fere această calitate. Dar, înclina
ția redusă a pantei Clăbucet (23 
grade) și mai cu seamă sistemul 
aranjării porților, au micșorat difi
cultățile cursei. Virajele au fost re
duse ca amplitudine, necesitînd u- 
neori simple schițări de ocolire, 
realizate din aplecarea corpului 
sau jocul muchiilor schiurilor. De
sigur, obligînd concurenții la o 
coborîre mai liniară, dinamismul 
întregii curse a avut de ciștigat. 
Spectacolul a fost mai gustat prin 
viteză și aerodinamism. Dar facili
tatea probei — impusă și de carac
terul ei propagandistic, demonstra
tiv — nu trebuie să devină însă o 
regulă, o condiție permanentă a 
antrenamentelor. Dimpotrivă, p<rin 
numărul mare de porți, prin variațiile 
pantei și ale sistemului de aranjare 
a acestora, trebuie să se verifice 
diferitele trepte obligatorii ale mă
iestriei, pe care nu trebuie să le 
ocolească schiorii noștri. La Pre
deal duminică, dificultățile reale, 
obiective, au venit de la starea pif
tiei (gheață) și a vremii (ceață). 
In aceste condiții, nu era ușor să 
faci ce vrei cu schiurile, în mi
nimum de timp. Și dacă la seniori, 
Dan Cristea și Iudith Domery au 
ciștigat detașat, semnalînd o supe
rioritate evidentă, în schimb, la 
juniori, relativa apropiere de forțe 
garantează pentru viitor, întreceri 
foarte disputate. Iar ceea ce este 
îmbucurător este că diferența 
valoare între juniori și seniori 
micșorat vizibil.

La fond, cursa a fost privită 
mult interes și responsabilitate 
către schiori și antrenori. Ei do
reau să verifice stadiul pregătirii 
și, mai ales, să se compare public, 
în mod individual, cu rivalii. Deși 
reușit ca întrecere, testul de la 
Predeal n-a putut (totuși) răspunde 
integral la întrebările puse de an
trenori și sportivi. Mai întâi, pen-

tru că toate probele (88 de con- 
curenți) s-au desfășurat simultan, 
pe o singură buclă de 5 km. Și 
dacă pentru spectatori era intere
sant sa t—--------- -----
„de pluton1 
concurenții 
desfășoare, 
ritm alert 
permanent, 
deopotrivă
șițj și al celor ce depășeau. în plus, 
starea pîrtiei n-a fost prea gro
zavă. Călcată în picioare de pu
blic, deci cu găuri, ea nu asigura

urmărească frămîntările 
i“ ale luptei, în schimb, 
l nu aveau spațiu să se 

nu puteau stabili un 
pe care sâ-1 mențină 

. Depășirile influențau 
și tempoul celor depă-

o priză perfectă a schiurilor, mai 
ales în urcuș. Marcarea ei prin 
pădure, cu curbe și ondulații, a 
pus multe probleme de tehnică al
pină. Și cu toate că nu vrem să 
generalizăm, socotim că aici există 
unul dintre capitolele asupra cărora 
fondiștii trebuie să insiste. A fi 
fondist înseamnă a alerga, a urca, 
a coborî și ocoli în orice condiții 
de pantă și teren. Fondul 
seamnă numai parcurgerea 
țelor.

nu în- 
distan-

Mihai BÎRĂ

CONCURSURILE DE LA BISTRIȚA

REGULI MINIMALE DE SECURITATE 
ÎN CENTRELE DE SPORTURI 

DE IARNĂ
1. Schiorii vor trebui Informați în

stațiile de plecare-sosire ale instala
țiilor mecanice de urcare (teleferice) 
asupra gradului de dificultate al pîrtii- 
lor de coborîre. Culorile balizelor (sem
nelor) vor fi, în ordinea crescîndă a 
dificultăților : ---------- -----------------
ROȘU, NEGRU.

2. Pîrtiile vor 
sau „închise" în 
canice.

3. Schiorii Vor __ _____________
ricolelor (evidente) de avalanșe.

4. Pericolele greu _
semnalate pe pîrtii prin balize (semne) 
triunghiulare galbene, cu' un semn de 
exclamație.

5. Pirtiiie vor fi „deschise" sau „în
chise" de către responsabilii de pîrtie. 
Aceștia se vor asigura că nici un schior 
n-a mai rămas pe pîrtie. Intre deschide
rea și închiderea piftiilor, serviciile de 
securitate (prim ajutor) vor funcționa 
în permanență.

6. Pirtiiie principale vor fi balizate în 
așa fel incit coboririle să se poată efec
tua normal. F.I.S. recomandă ca ba
lizele (semnele) să fie numerotate în
cepînd din vale.

7. Serviciul de securitate (prim ajutor) 
pe pîrtie va trebui organizat și asigu
rat de îndată printr-un personal com
petent și c.u un material adecvat.

8. Evacuarea răniților de pe pirtii tre
buie organizată în vederea intervenției 
cit mai rapide a corpului medical.

Stațiunile de sporturi de iarnă care 
îndeplinesc aceste condiții minimale de 
securitate vor putea să se prevaleze de a- 
nunțul „Serviciul pîrtiilor conform 
normelor de securitate F.I.S.".

★
Iată în continuare și cîteva norme 

comandate de F.I.S., intitulate,.
REGULI DE CONDUITĂ 

ALE SCHIORULUI
Schiul este un sport și ca orice sport, 

comportă anumite riscuri și anumite 
responsabilități civile și penale.

1. Respectul celorlalți : orice schior 
trebuie să se comporte în așa fel îneîț 
să nu pună pe nimeni în pericol sau 
să-i aducă vreun prejudiciu.

2. Stăpînirea vitezei și a comporta
mentului : orice schior trebuie să-și a- 
dapteze viteza și comportamentul capaci
tăților personale, ca și condițiile gene
rale de teren și tinip.

3. Stăpînirea direcției : schiorul aflat 
mai sus pe o pîrtie (amont) și a cărui 
poziție permite alegerea traiectoriei, tre
buie să prevadă o direcție care să a- 
sigure securitatea schiorului aflat mai 
Jos (aval).

4. Depășiri : depășirea nu se poate e- 
fectua pe deaspra sau pe dedesubt, pe 
la dreapta sau pe la stingă, dar pe o 
traiectorie cît mai largă pentru a pre
veni evoluția schiorului depășit.

5. Obligații ale schiorului și încrucișări: 
orice schior care pătrunde pe o pîrt’e 
sau traversează un teren de exercițiu 
trebuie să se asigure, privind în sus și 
în jos, că se poate angaja fără pericol 
pentru el sau altul. La fel se proce
dează și după orice staționare,

6. Staționări : orice schior trebuie să 
evite staționarea fără necesitate pe 
pîrtii și mai cu seamă in pasajele strim
te sau fără vizibilitate. în caz de căză
tură, schiorul trebuie să degajeze pîrtia 
cî1 mai repede posibil.

7. Urcarea : schiorul care urcă nu poa
te utiliza decît marginea pîrtiei și nu 
trebuie să se depărteze de ea în caz de 
vizibilitate scăzută. La fel va proceda și 
schiorul care coboară cu piciorul.

8. Respectul 
schior trebuie să respecte semnalizările.

9. în caz de accident : orice persoană 
trebuie să acorde ajutor.

10. Identificare •_ orice persoană, mar
tor, ori parte responsabilă sau nu a unui 
accident, este obligată să-și facă cunos
cută identitatea.

Respectați principiile enunțate mai sus 
și nu veți avea (și mici noi) nici o sur
priză, nici o neplăcere.

M. B.

VERDE, ALBASTRU, 

fl Indicate „deschise" 
stațiile instalațiilor me- 

fi avertizați asupra pe- 

previzibile vor fi

PĂLTINIȘ {prin telefon, de la tri
misul nostru). — Mă aflu în creie
rul munților Cibin, la 1450 de me
tri în cea mai înaltă stațiune cli
materică cu regim permanent din 
țară... Aici, la Păltiniș, ninge în 
răstimpuri, primenind continuu 
stratul de zăpadă care depășește o 
jumătate de metru. Se înțelege, 
prilej de bucurie pentru cei aproa
pe 300 de elevi din Ploiești și Satu 
Mare, Reșița și Cluj, București șl 
Rm. Vîlcea și din alte 15 orașe ale 
țării. Sînt cei mai destoinici repre
zentanți ai școlilor sportive și al 
liceelor cu program de educație 
fizică, mulți dintre ei pentru prima 
oară în această pitorească stațiu
ne de munte.

Dialog ad-hoc cu Magda Bulboacă, 
elevă în clasa a VIII-a, a Li
ceului nr. 5 din Ploiești, gimnastă 
la Școala sportivă din orașul au
rului negru.

— Spune-mi Magda, care au fost 
primele tale impresii la venirea în 
tabără?

Magda, o fetiță zveltă, cu ochii 
tăciune este vădit stingherită, 
caută răspunsul:'

— Primele impresii? Evident plă
cute! Păltinișul ne-a primit cu ză
padă multă, un fel de invitație pe 
pirtii, la schi și săniuș.

Magda, o virtuoză gimnastă., a 
urmat exemplul colegelor ei și în
demnul profesoarei Rozalia Popes
cu, fiind nelipsită de la lecțiile de 
inițiere în sportul pe tălpice de 
lemn. Plecarea spre pîrtii se face 
în fiecare dimineață, cu o preci
zie matematică, la ora 8, sub con
ducerea neobositului profesor de 
educație fizică, Dumitru Popeșcu- 
Colibași, acest veteran al schiului

de
îșl

re-

semnalizărilor : orice

de
s-a

cu
de

La Bistrița-Năsăud a avut loc 
concursul interjudețean de haltere 
și culturism, pentru echipe de ju
niori. După desfășurarea dispute
lor, clasamentul final la haltere se 
prezintă astfel : 1. 
Oțelul Tg. Mureș : 
ța ; 4. Horia Alba

La categoria 90
(junior cat. a Il-a), a realizat la 
smuls 100 kg, la aruncat 135 kg, 
iar la total 335 kg. Gheorghe Ol
teanu la cat. 52 kg și Zoltân Râd

C.S.M. Cluj; 2. 
3. Dacia Bistri- 
Iulia.
kg, loan Lăszlo

la cat. 110 kg, ambii de la Oțelul 
Tg. Mureș, au corectat recordurile 
județului Mureș Ia juniori, obținind 
rezultatele de 220 kg și respectiv 
250 kg la total. în concursul de 
culturism, sportivii mureșeni au ob
ținut rezultate bune. Astfel la cat. 
peste 168 cm, loan Lăszlo s-a cla
sat 
168 
pat

pe primul loc, iar la cat. sub 
cm, Gheorghe Olteanu a ocu- 
locul trei.

Ion PAUȘ, coresp. județean.

FĂT FRUMOS POVESTEȘTE COPIILOR...
(Urmare din pag. 1)

mică admiratoare. „Foarte bine 
din partea tatălui tău că procedează 
așa — i-a răspuns Ilie Năstase. în
seamnă că vrea să devii și tu jucă
toare de tenis. Eu cînd aveam șase 
ani adunam mingile fratelui meu 
Costel. Mai adunam mingi chiar și

cu 
„Nu, nu m-am descura- 
întotdcauna pierd primul 
ce ați fost atît de calm 
ripostat la cele cîteva e- 

cu
„Mingea circulă cu viteză

SPORTIVI DIN TREI CONTINENTE

(Urmare din pag. stadiului de pregătire a sportivilor 
români cu trei luni înaintea „euro
penelor" ca și în privința măsurilor 
eventuale de ameliorare a 
struirii.

INTENSĂ ACTIVITATE ORGANIZATORICĂ
ria Alexandru — campioană 
țională, 2. Magdalena Lesai, 3. 
na Zaharia, 4. Maria Korodi, 5. Iu
dith Krejec, 6. Monica Hariga, 7. 
Victoria Babiciuc, 8. Mariana Ba
ciu. Din cauza insuficientei activi
tăți competiționale interne — parti
cipare doar la campionatele repu
blicane individuale — Eleonora 
Mihalca-Vlaicov și Carmen Crișan 
nu au fost clasate.

Seniori: 1. S. Doboș! — campion 
național, 2. A. Rethi, 3. T. Gheor
ghe, 4. S. Nicolae, 5. Gh. Naftali, 
6. S. Luchian, 7. A Antal, 8. M. An
cei, 9. D. Giurgiucă, 10. N. Danie- 
lis, 11. V. Sîndeanu, 12. A. Ova- 
nez ; junioare : 1. Monica Hariga 
— campioană națională, 2. Elena 
Condicaru, 3. Lidia Ilie, 4. Nicoleta 
Spiridon, 5. Ligia Lupu, 6. Ana 
Lunțeanu, 7. Maria Sinteoan, 8. Dl- 
via Căruceru ; juniori: 1. Gh. Naf
tali — campion național, 2. M. Bo- 
bocică, 3. C. Popovici, 4. M. Firănes- 
cu, 5. M. Colțescu, 6. I. Buga, 7. 
V. Domnaru, 8. D. Bîldea.

• Perioada de transferări a în
ceput la 15 decembrie și va lua 
sfîrșit la 15 ianuarie. La juniori, 
termenul de închidere este 31 de
cembrie, avînd în vedere competi
țiile amintite pentru sportivii de 
la, această categorie de vîrstă.
'• Pentru prima oară după mai 

bine de un deceniu, 
republican pe echipe 
în 1972, după sistemul 
concura opt formații 
zece masculina.

decît să folosească. „Internaționa
lele" de la Cluj vor avea darul să 
furnizeze date suficiente asupra

Paralel cu desfășurarea unor 
competiții interne (în prezent au 
loc întrecerile campionatului de ca
lificare pentru echipele de seniori, 
apoi, între 3—5 ianuarie : campio
natul de calificare al juniorilor, iar 
în zilele de 7—9 ianuarie i turul 
campionatului republican al echi
pelor de juniori), se organizează și 
analizele comisiilor județene 
nis de masă. La nouă dintre 
ședințe (Timiș, Mehedinți, 
doara, Alba, Cluj, Vîlcea, 
Prahova și București) a participat 
și secretarul general al F.R.T.M., 
Sever Dăneț, iar la alte două (Arad, 
Buzău) a asistat și antrenorul fe
deral Ella Constantinescu.

• Cu ocazia ședinței ținută in ca
drul comisiei municipale București, 
s-a procedat și la o reorganizare, 
președintele acestei comisii fiind 
acum tov. Jean Văleanu, membru 
al biroului federal.

• La 13 februarie se va ține șe
dința Comitetului federal. Cu aceas
tă ocazie, pe lîngă problemele cu
rente va fi luat în discuție și pla
nul privind obiectivele de perfor
manță pînă la 31 decembrie 1975.

• Comisia de competiții șl cla
sificări din cadrul federației de 
specialitate a alcătuit clasamen
tele celor mai bune jucătoare (și 
jucători) pe anul 1971. Această or
dine ierarhică va fi luată în consi
derație la stabilirea tablourilor cu 
tragerile la sorți pentru competi
țiile din 1972. Iată configurația a- 
cestor clasamente : senioare: 1. Ma-

de te- 
aceste 
Hune- 
Gorj,

i ri

na-
Doi-

campionatul 
se va juca, 
diviziei. Vor 
feminine și

ca și al handbalului și rugbyulul. 
începătorii se grupează pe pîrtia 
eu pantă dulce de la Schit, In timp 
cq avansații pornesc către vîrful 
Oncești, unde se profilează viitoa
rea pîrtie olimpică a sportivilor si- 
bienl. O completare: în aceste zile 
o echipă da ingineri face probele 
instalației telefericului, care ur
mează să fie dat în folosință chiar 
în primele zile ale anului viitor. 
Este o realizare frumoasă care va 
impulsiona, de bună seamă, activi
tatea sportivă de iarnă din munții 
Cibinului.

Cele cîteva ore petrecute pe pîrtie 
sînt un prilej de glume, de vese
lie pentru toată lumea, mai ales 
atunci cînd cristianiile sînt reu
șite, sau cînd micii schiori impro
vizați iau în brațe cîte un brad. 
Oricum, la înapoiere, sala de mese 
este luată cu asalt, cu un apetit 
care ar minuna pe Gargantua și 
Pantagruel. După amiază, din nou 
pe pîrtii: schi, săniuș, pregătire fi
zică generală pentru atleti (cei din 
Brașov, Reșița și Rm. Vîlcea) și 
pentru fotbaliști (elevii Liceului 38 
București), sau chiar de pregătire 
tehnică. Aceasta se realizează pe 
un teren de volei și baschet bitu- 
ininizat, pus la dispoziție de con
ducerea stațiunii. în zilele urmă
toare, acest teren va fi transfor
mat într-un patinoar natural. Tim
pul este propice, —8°, iar prognoza 
indică valori,: și mai joase.

★
Elisabeta Mihai, Mariana Loghln 

Si Victorița Rabasi, gimnaste la 
Școala sportivă 1 București, sînt 
nedespărțite. Trei Ilene Cosînzene 
modeme, reliefate parcă și mai 
mult în frumusețea de basm a Păl
tinișului. Fete despre care profe-

soara Ioana Năstăsoiu, antrenoareâ 
lor, afirmă că reprezintă niște mo
dele de conduită pentru întreaga 
tabără. Aceste calificative mi le 
confirmă și ceilalți profesori. Cele 
trei sînt și eroinele unui spectacol 
pentru seara de Revelion. Apropo 
de acest eveniment — care se pre
gătește chiar sub conducerea dlretx 
torului taberei, prof. Teodosie Mihu 
— în seara de Revelion, cei 300 
de elevi din Păltiniș vor prezenta 
un frumos program, alcătuit din 
cîntece, recitări, concursuri „C- 
știe cîștigă" și alte numere 
priză. Iar premiile își așteaptă 
tigătorii...

,Cine 
sur- 
cîș-

★
La Păltiniș se află și 150 de 

denți, în marea lor majoritate, re
prezentanți ai Centrului universitar 
Cluj. Directorul taberei, tov. Ion 
Reghini, asistent la Facultatea de 
drept, este încîntat de tot ceea ce 
a găsit aici, de la condițiile de ca
zare pînă la... materie primă — 
zăpada abundentă, pentru schi șl 
săniuș. Am conversat și cu cîțiva 
dintre studenții Ion Binda (Facul
tatea de educație fizică — volei
balist), Mircea Elekeș (aceeași fa
cultate — atlet) și Mihai Bădescu 
(Chimie — baschetbalist). Pentru 
toți, ca și pentru colegii lor, mo
mentul Păltiniș al vacanței este un 
excelent prilej de bucurie, de re
împrospătare a forțelor.

★
Intre atîtea preocupări, cele mal 

multe cu un pronunțat caracter 
sportiv, timpul trece foarte repede 
în tabără. Și toți regretă acest Iu-* 
cru. Au mai rămas doar cîteva 
zile...

stu-

Tiberiu ST AM A

Pe pîrtie, animația este mare : vacanța este atit. de scurtă ! Trebuie profitat, așadar, 
Foto

de fiecare clipă
i Vasile BAGEAG

în 1959, pentru Țiriac, și nu mi-e 
rușine să mărturisesc acest lucru". 
„Nu v-ați descurajat după ce ați 
pierdut primul set în meciul 
Smith ?“ 
jat. Cam 
set". „De 
și nu ați
rori de arbitraj din meciul 
Smith ?“ 
foarte mare și în acele momente 
mă gîndeam că în astfel de condi
ții greșelile arbitrilor sînt, intr-un 
fel, scuzabile. Și apoi, trebuia să 
mă concentrez pentru a putea juca 
bine în continuare". „Care a fost 
cel mai greu meci pe care l-ați ju
cat ?“ „Toate meciurile sînt grele..,".

întrebări prin care copiii vor să 
afle cit mai multe din tainele te
nisului. Răspunsuri pe care marele 
campion le dă gîndindu-se, poate, 
că unii dintre cei care îl interpe
lează acum îi vor fi demni urmași 
în sportul alb...

TURURI ÎN DIVIZIA BDUPĂ DOUĂ
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Unitățile de producție și prestări servicii

Cel de al doilea tur al diviziei B s-a 
Încheiat. La fete, trebuie subliniat fap
tul că echipele I.T.B. Informația, Univer
sitatea Craiova și Voința M. Ciuc au ter
minat neînvinse acest tur în seriile res
pective. O bună comportare au mai avut 
echipele bucureștene Viitorul, Universi
tatea și Progresul, precum și Voința Con
stanța, Corvinul Deva și Universitatea 
Cluj. în extrema cealaltă s-au situat for
mațiile Orizontul Bacău, Confecția Bucu
rești, Voința Sinaia și Viitorul Bistrița, 
care au înregistrat, în acest tur, numai 
înfrîngeri.

La masculin, menționăm în primul 
rînd ascensiunea marcată de Locomotiva 
București, echipa ex-rapidistului Radu 
Costinescu. neînvinsă în turul II. deși 
abia promovată în divizia secundă. Pe 
linie constant bună s-a situat din nou 
Voința Arad, care a ciștigat din nou 
toate punctele puse în joc. De asemenea, 
s-au comportat bine Explorări B. Mare 
și Petrolul Ploiești, care se mențin lidere 
tn seriile respective. Printre formațiile 
care nu au dat satisfacție, amintim pe 
Oțelul Galați, Constructorul Caransebeș și 
Industria sîrmet C. Turzii, care au pier
dut toate întîlnirîle acestui tur.

Turui al III-lca al campionatului secun
zilor va Începe la 20 februarie 1972

SERIA A III-A
1. UNIV. CRAIOVA
2. Corvinul Deva
3. Drapelul roșu Sibiu
4. Voința Brașov
5. Sănătatea Tîrgoviște
6. Voința Sinaia

SERIA A IV-A
1. „U" CLUJ
2. Voința M. Ciuc
3. Voința Oradea
4. Medicina Tg. Mureș
5. Voința Zalău
6. Viitorul Bistrița 

MASCULIN
SERIA I

1. PETROLUL PLOIEȘTI
2. Politehnica Iași
3. Relonul Săvinești
4. Constructorul Suceava
5. Vagonul Ploiești
6. Oțelul Galați

SERIA A II-A
1. MEDICINA BUC.
2. Electra Buc.
3. Locomotiva Buc.
4. Aurora București
5. Farul Constanța
6. Voința București

io 
io 
io 
io 
io 
io

io 
io 
io 
io 
io 
io

CLASAMENTE Partida Farul Constanța — Electra
FEMININ București, restanță din etapa I a turului

II. a fost programată pe data de 13
SERIA I februarie 1972.

1. I.T.B. INFORMAȚIA 10 10 0 30: 4 20 SERIA A III-A
2. Viitorul Buc. 10 8 o 25:10 18 1. VOINȚA ARAD 10 10 0 30: 9 20
3. Spartac București 10 5 5 19:17 15 2. Electroputere Cv. 10 7 3 24:15 17
4. Univ. Iași 10 5 5 21:19 15 3. A.S.A. Sibiu 10 6 4 22:18 16
5. A.S.E. București 10 2 8 7:26 12 4. Corvinul Hunedoara 10 4 6 16:20 14
6. Orizontul Bacău 10 10 :10 4:30 10 3. Politehnica II Timișoara 10 2 8 15:24 12

SERIA A n-A 6. Constr. Caransebeș 10 1 9 8:29 11
SERIA A IV-A

1. UNIV. BUC. 10 9 1 29: 9 19 1. EXPLORĂRI B. MARE 10 8 2 26: 9 18
2. Progresul Buc. 10 8 2 28:14 18 2. Alumina Oradea 10 7 3 25:16 17
3. Voința Constanța 10 7 3 23:18 17 3. Silvania Sm. Silvaniei 10 6 4 21:17 16
4. Flacăra r. Buc. 10 4 6 16:22 14 4. Politehnica Brașov 10 6 4 21:18 16
5. Politehnica Galați 10 1 9 15:27 11 5. C.F.R. Cluj 10 3 7 14:26 13

6. Confecția Buc. 10 1 9 8:29 11 6. Ind. sîrmei C. Turzii 10 0 10 9:30 10

Chirițescu găsește o breșă in blocajul adversarilor. Fază din meciul 
Aurora București (in tricouri albe) și Voința București 

Foto 1 Theo MACARSCHI ale cooperației de consum vă urează

Tntr-un număr special cu 32 de pagini, în culori. Din 
bogatul său cuprins :

SPORTIVI !
0 SURPRIZĂ DE ANUL NOU

Revista SPORT
• ILIE NASTASE se destăinuie...
• Anul fotbalistic 1971
• Scriitorii și sportul
• Dumitru a ciștigat meciul cu Dinu și Dobrin I
• Cu flacăra olimpică la... gura sobei
• Joe Frazier urcă din nou în ring, iar Cassius Clay 

se antrenează... greșit
• SPORT-MAGAZIN

Numărul special de Anul Nou, cu pagini în culori, al 
revistei ilustrate SPORT îl găsiți începînd de miercuri la 
chioșcurile de difuzare a presei din Capitală și din fard.

Grăbifi-vă să vi-l procurafi I
Vefi avea o plăcută surpriză de Anul Nou I

WMIHISTRATIA ASI6URÂRIL0R DE STAT 
UREAZĂ TUTUROR ASIGURAJILOR
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Arc ciivintul statistica

7,46, DOBRIN 8,15, LICA (Hajnal) 
7,73

U" CLUJ — CEA MAI BUNA 
APĂRARE

TURUI CAMPIONATULUI UIVIIITIĂ IN LUMINA CIFRELOR

De-a lungul ultimilor ani, un nu
măr crescând de tehnicieni — care 
astăzi reprezintă o majoritate co- 
vîrșitoare — au ajuns la concluzia 
că MOTORUL progresului în fot
bal (înțelegînd prin progres — spor 
de eficiență și un nivel spectacu
lar superior) îl reprezenită atacul, 
ofensiva.

Așa cum remarca, intr-un inter
viu, ilustrul teoretician iugoslav 
dr. Andrejevici, finala C. M. Mexi-

ANALIZA TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI A (II)

număr mare de atacanți total ine- 
ficienți (sau insuficient de efi

cienți) în virtutea unor tare care 
nu sînt „iertate” azi în fotbalul

schim-

princi- 
JUCĂ-

ferent de post) să fie în stare să 
poarte o acțiune ofensivă și să o 
încheie prin șut la poartă. Ultimii 
apărători, fundașii, trebuie să fie, 
CÎND FAZA LE-O CERE, atacanți. 
Iar în fotbalul modem, asemenea 
faze apar foarte des, ca efect al 
mișcării rapide în teren, al 
burilor frecvente de locuri.

Iată de ce astăzi, cînd 
piu). UNIVERSALITĂȚII
TORILOR a ajuns o... practică o- 
bișnuită în lumea fotbalului de e- 
lită, ni se pare anacronică, total 
depășită, obsedanta cursă a funda
șului lateral (infiltrat pe culoarul 
extremei) URMATĂ DE STEREO
TIPE CENTRĂRI ÎNALTE (majori
tatea fundașilor noștri de margine 
cad în acest păcat, inclusiv cei de Ia 
loturile reprezentative, Sătmăreanu, 
Deleanu, Mocanu, Cheran). 90 la 
sută dintre aceste centrări repre
zintă adevărate cadouri pentru 
fundașii adverși.

Trebuie să recunoaștem, însă, că 
fundașii imită, în această privință, 
extremele de la echipele, noastre, 
dintre care multe joacă după un 
sistem învechit, (Pantea este un 
prototip de extremă clasică model 
1935), după stereotipul „cursă — 
depășire de adversar — centrare cu 
boltă”.

La puține echipe asistăm la jo
cul pe aripi modern, în care efi
cientele pase scurte înapoi alter
nează cu angajări directe pe poar
tă, terminate cu șuturi (nu poți 
să nu-ți amintești, gîndindu-te la 
extreme, de strălucitorul exemplu 
oferit de brazilianul Jairzinho la 
C. M. ’70).

în altă ordine de idei, trebuie să 
remarcăm că viteza atacurilor, ce 
se cere accelerată — zic antrenorii, 
la toate ședințele și consfătuirile

de lucru — în zona careurilor de 
16 m — (tocmai unde, la noi, în- 
intași] cu mingea frânează acțiu
nile, ușurând sarcinile apărătorilor) 
este încă departe de exigențe.

S-a cîștigat ceva, credem, la ca
pitolul SCHIMBĂRILOR DE LO
CURI, tendință evidentă la echipa 
națională și adoptată cu progresiv 
randament de unele formații 
(U.T.A., Universitatea Cluj, S. C. 
Bacău, F. C. Argeș).

Aceleași echipe au făcut progrese 
și pe planul SIMPLIFICĂRII acțiu
nilor de atac, dar trebuie să subli
niem că în divizia noastră națio
nală A se joacă încă mult prea 
complicat, prea încîlcit, în faza de 
atac, căutîndu-se exagerat de mult 
pozițiile ideale, întîrziindu-se șutul 
la poartă, greșindu-se nepermis de 
mult „pasa decisivă”.

Demnă de interes ar mai fi, după 
părerea noastră, PROBLEMA CU
PLURILOR, mai cu seamă a cu
plurilor de îaintași centrali, „spe
cie” neconsolidată nici la echipa 
națională și total deficitară la e- 
chipele de club (excepții : U.T.A., 
cu Broșovschi — Kun II. și S. C. 
Bacău, cu Dembrovschi — Rugiu
bei).

în sfîrșit (dar nu în ultimul rînd), 
EFICACITATEA ECHIPELOR VA 
RĂMÎNE —■ cît e lumea și cît se 
va juca fotbal — TRIBUTARA ȘU
TULUI, calităților lui (forță, pre
cizie), frecvenței lui.

în divizia A, șuterii de temut 
(cei care încearcă poarta de la dis
tanță) se numără pe degetele de 
la o mină. Răspunzători, în princi
pal, de această situație — antreno
rii, care nu dau atenția, cuvenită 
unui factor de maximă importanță.

Marius POPESCU

Iată un clasament al celor trei 
compartimente (apărare — 1 
— atac), pe baza mediei de

APARAREi 1. „U“ CLUJ 
(Ștefan 7,45 — Crețu 7,33, 
7,62, Solomon 7,62, Cîmpeanu 
2. Dinamo 7,49 (Andrei 7,50 — 
Cheran 7,26, Nunweiller 111 7,66, 
Sătmăreanu II 7,46, Deleanu 7,6J); 
3—4. S.C. Bacău (Ghiță 7,76 — Mtoo 
7,20, Cătargiu 7,60, Velicu 7,33, Co- 
mănescu 6,83) și Steagul roșu (A- 
damaehe 8,26 -j- Ivăncescu 7,20, 
Jenei 6,64, Olteanu 7.71, Rusu 6,91), 
7,34; 5. U.T.A. 7.27; 6. Steaua 7.26; 
A.S.A. 7,12; 8. Jiul 7.10; 9. F. C. 
Argeș 7,00 ; 10. Rapid 6,93; 11. Poli
tehnica 6,88; 12. C.F.R. Cit | 6,84; 
13. Univ. Craiova 6,76; 14. 
Iul 6,73, 15. Farul 6,71; 16. 
6,25.

mijloc 
note.

7,50 
Pexa 
7.50):

Petro-
Crișul

DINAMO — CEA MAI 
LINIE DE MIJLOC

BUNA

MIJLOC : 1. DINAMO 7,73 (Dinu 
7.6.3 — Nunweiller VI 7,83); 2. 
U.T.A. 7,66 (Petescu 7,13 — Do
mide' 8,20); 3. „U“ Cluj 7,46 (Anca 
7,62 — Fanea Lâzăr 7,33); 4. A.S.A. 
7,39 ; 5. Steagul roșu 7,24; 6. Steaua 
7,19; 7—8. S.C. Bacău și Farul 7,10, 
9. Rapid 6,98; 10. Politehnica 6,88; 
11. C.F.R. Cluj 6,86: 12. Petrolul 
6,83; 13. F.C. Argeș 6,77.; 14. Univ. 
Craiova 6,71; 15. Jiul 6,48. 16. Cri
șul 6.37.

U.T.A.

'Fază de atac la poarta Universității Cluj, în partida cu Rapid, cîștigată 
de giuleșteni cu 1—0. In imagine, NEAGU în duel cu MOLDOVAN, urmă- 

de CIMPEANUfiți cu deosebit interes

Foto i V. ONESA’

P.S. In turul campionatului, în 
120 de partide, s-au tras 3288 șu
turi la poartă, marcîndu-se 283 de 
goluri (în afara celor... 11 autogo
luri), rezultînd un procent de 8,60 
la sută, ceea ce reprezintă foarte 
puțin.

ȘTEFAN COVACI ÎN

101 JUCĂTORI ÎN ECHI
PELE CELOR 15 ETAPE

i 
etapelor 

101 jucători i 
de 23 de pre- 
și S.C. Bacău

în cele 15 echipe ale 
turului au figurat 
Dinamo (cu un total 
zențe), „U“ Cluj (20) 
(18) cu 10 jucători; U.T.A. (19) și 
F.C. Argeș (14) cu 9; Jiul (10), cu 8; 
Petrolul (7) și Farul (6) cu 6, Stea
gul roșu (10), Univ. Craiova (8) Ra
pid (7) și A.S.A. (7) cu 5; Politeh 
nica (6), Steaua (5) și C.F.R. Cluj
(4) cu 4; Crișul (1) Lucaci 
a IX-a).

De remarcat constanța 
cescu (a figurat în echipa 
1—2—3—4), Broșovschi 
Nunweiller VI (12—13—14) și a lui 
Domide (3—4 și 8—9).

Iată o echipă a campionatului pe 
baza numărului de selecționări din 
echipa etapei : ADAMACHE (4) — 
CRETU (4), NUNWEILLER III (3), 
STOICESCU (3), DELEANU (4), 
ANCA (4), DOMIDE (6), LUCESCU 
(6), DEMBROVSCHI (4), DOBIUN
(5) , ȚARALUNGA (4).

lașl 8 625 (69 000:8); 9. Constanța 
8 571 (60 000:7); 10. Ploiești 8 000 
(64 000:8); 11. Brașov 7 500 (60 000:8)) 
12. Cluj 6 285 (88 000114, deoarece 
o dată terenul din 
pendat; „U* are o 
iar C.FR. 3.785);
4 285 (30 00017).

Cluj a fost sus- 
medie de 8 437, •
13. Petroșani

PLOIEȘTENII PE PRIMUL LOC 
ÎN „TROFEUL PETSCHOVSCHI"
PLOIEȘTENII PE

în etapa

lui Lu- 
etapelor 

(7—8—9),

Situația în Trofeul Petschovschi 
la încheierea turului este urmă
toarea: 1. PLOIEȘTI 8,75; 2. Cra
iova 8,57; 3. Brașov 8,50; 4. Tg. 
Mureș 8,42; 5. Iași 8,37; 6. București 
8,30; 7. Pitești 8,28; ‘ "
9. “ .....................z '
11.
13.

CLASAMENTUL ,,CONSTANT- 
VALORIC"

■ g Arad 8,14;
Cluj 8,13; 10. Constanța 8,00; 
Bacău 7,62; 12. Oradea 7.50; 
Petroșani 7,28. La sesizarea 

mai multor cititori, care ne roagă 
să prezentăm și o situație mai pre
cisă a notelor obținute de cele trei 
bucureștene și de cele două clu- 
)me, publicăm mediile obținute de 
cele cinci „galerii”: Rapid 8,77; Di
namo 8,50; Steaua 7,77; La Cluj, 
situația se prezintă astfel: „U“ are 
media 9,37, în timp ce C.F.R. are 
numai 7,25. De aici reiese că în 
orașul de pe Someș cei mai spor
tivi sînt suporterii „șepcilor roșii”.

UN CLASAMENT INEDIT

ATAC :
7,33, Kun 
Both 7,20); 
leanu 7.00,
6.60, Lică 7,73); 3. F.C. Argeș 7,05 
(Radu 6,44, Frățilă 6,57,
8,15, Jercan 7.06); 4. 
7,03: 5. Dinamo 7,00; 6. A.S.A. 6,88; 
7. C.F.R. Cluj 6,79; 8. Farul 6.73; 
9. Steagul roșu 6,72, 10: Univ. Cra
iova 6,70; 11. Jiul 6,67; 12. Steaua 
6,61; 13. Petrolul 6.41; 14. Politeh 
nica 6,31 ; 15. Rapid 6,29 ; 16. Cri
șul 6.15.

Iată și o echipă a campionatului 
pe baza mediei notelor: ADAMA
CHE 8,26 — CRETU 7,33, NUN
WEILLER III 7,66, OLTEANU 
(Steagul roșu) 7,71, DELEANU
7.61, ANCA 7.62, DOMIDE 8.20, 
LUCESCU 7,66, DEMBROVSCHI

„ESCALĂ" LA BUCUREȘTI

„OLANDEZII AU MULTA STIMA

CEL MAI

Iată cum ar arăta clasamentul tu
rului dacă cele nouă lovituri de la

1. U.T.A.
7,40,

2. ,,U'
Munteanu 7,16, Adam

Dobrin
S.C. Bacău

1
Clasamentul „constant-valoric”, 

care se întocmește adunînd

7,34 (Axente 
Broșovschi 7,46, 

“ Cluj 7,12 (Uifă-

BUN ATAC

NUNWEILLER VI DINU

co ’70. Brazilia—Italia, L-a zdrun
cinat definitiv pe adepții defensi
vei, obligîndu-i să-șl revizuiască 
Integral concepțiile, să-și modifice 
convingerile.

Ecoul faptic al noilor convingeri 
s-a oglindit în chip ușor de detec
tat în jocul multor echipe europene 
de circulație (cele sud-americane 
fiind, se pare, din totdeauna adepte 
ale ofensivei).

Căutînd să dezvolte jocul în atac, 
antrenorii au căutat căi de expri
mare cu randament cît mai mare, 
precum și tipuri de jucători care să 
se adapteze cît mai bine spiritului 
ofensiv.

Raportînd stadiul arătat de echi
pele noastre, în turul campiona
tului, Ia acest sistem de lucru — 
NOI SOLUȚII DE JOC + FOTBA
LIȘTI CORESPUNZĂTORI ACES
TOR SOLUȚII — vom constata că 
pe ambele planuri s-au făcut cîțiva 
pași, dar cîștigul este încă modest.

PUȚINI INAINTAȘI AUTENTICI

modern. Atacanți cu microgabarit 
(o puzderie de „pitici”), atacanți 
cu... un singur picior de șut, ata
canți fără viteză sau cu dribling 
simplist, toate aceste categorii de 
înaintași nu pot rezista fotbalului 
actual. Sau pot rezista, dar fotba
lul practicat de ei se resimte, fiind , 
coborît la modesta lor ștachetă va- ' 
lorică.

Fără a pretinde ca antrenorii 
noștri să descopere peste noapte 
jucători de talia lui Chivers (ata
cantul lui Tottenham reprezentînd 
un model al genului), nu putem să 
nu observăm că în multe echipe 
promovările, alegerile de înaintași 
(nemaivorbind de vechil titulari 
păstrați) ignoră criterii selective o- 
bligatorii,

Oricîtă bunăvoință ar avea, ori- 
cîț de aprig s-ar BATE în joc, 
„înaintașii de buzunar” care apar 
mereu la echipe nu vor rezolva 
niciodată esențiala problemă a 
ficacității.

PENTRU FOTBALUL ROMANESC
SI PENTRU...

pentru o observație verbală, cu ca
racter disciplinar.. •

ILIE NĂSTASE”
are un mare fond de talente 

probabil, Olandei), are o

e-

un „inventar viu“ al li-Făcînd
niilor ofensive ale echipelor noas
tre de divizia A, vom ajunge ușor 
la concluzia că prima parte a ac
tualului campionat a afirmat puțini 
atacanți autentici (Iordănescu, Bro- 
șovschi, Rugiubei, Kun II, Năstase, 
Fazekaș).

Urmărim, în schimb, în joc, un

STEREOTIPE VECHI, DEPĂȘITE

O teză pe care o știu astăzi 
copiii afirmă că portarul este pri
mul jucător care lansează atacul 
(degajările cu mina au tocmai a- 
cest rost, de a pune rapid și pre
cis coechipierii în atac), dar nu mai 
puțin recunoscută este și necesita
tea ca orice jucător de cîmp (indi-

Și

O inițiativă lăudabilă a F. R. F,

2000 DE MINGI PENTRU ELEVII — FOTBALIȘTI
Fidelă politicii sale de răspîndire 

a fotbalului în mediul școlar, Fe
derația de fotbal a distribuit zilele 
trecute, prin, intermediul Consili
ilor județene pentru educație fi
zică și sport, 2000 de mingi și 500

de seturi de echipament complet 
diverselor școli din țară, remarcate 
In competițiile anului 1971.

Să recunoaștem, un frumos ca
dou de Anul Nou.

REALIZĂRILE MERITORII
(Urmare din pag. I)

desfășurarea etapelor de masă ale 
competițiilor școlare.

Tineretul sătesc este cuprins tn- 
tr-un număr de 64 de asociații spor
tive și 78 de cercuri. Principalele 
competiții organizate în această pe
rioadă au fost: campionatul jude
țean sătesc, „Cupa tineretului de 
la sate" — ediția de vară, „Crosul 
tineretului", „Cupa recoltei", „Cupa 
mecanizatorului". Dar, în afara ac
tivităților cuprinse în calendarul 
sportiv, asociațiile sportive sătești 
au acordat atenția cuvenită și or
ganizării campionatelor pe asocia
ție, a duminicilor cultural-sportive, 
a excursiilor, care au fost privite 
cu interes de tineretul sătesc. S-au 
evidențiat in această direcție aso
ciațiile sportive din comunele 
Nucet, Cornești, Voineștu Potlogl, 
Gura Ocniței, Valea Mare, Bră- 
nești, Răcari.

Rezultate meritorii s-au obținut 
și în atragerea tineretului și a 
oamenilor muncii din întreprin
deri in practicarea exercițiilor 
fizice și sportului în aer liber.

în scopul stimulării asociațiilor 
Sportive pentru îmbunătățirea ba-

zei materiale s-au continuat și 
anul acesta concursurile „Comuna 
cu cea mal bună bază sportivă" 
și „Școala cu cea mai bună bază 
sportivă" — acțiuni ce au avut ca 
rezultat amenajarea unui mare 
număr de terenuri de sport.

Plenara a scos în evidență și 
unele deficiențe ale activității 
sportive de masă. Enumerăm t 
numărul de tineri cuprinși in di~ 
feritele forme de sport și mișcare 
este încă limitat; există unități 
școlare care n-au organizat încă 
gimnastica zilnică; unele asociații 
sportive sătești au activități spo
radice și neglijează etapele de masă 
ale întrecerilor ; insuficiența bazei 
materiale, ca rezultat al slabei 
preocupări a conducerilor de aso
ciații sportive, de unități școlare 
și întreprinderi. S-a exprimat con
vingerea că, în primul rînd prin 
eliminarea acestor deficiențe, acti
vitatea sportivă din județul Dîm
bovița — îndrumat# și sprijinită 
îndeaproape de Comitetul județean 
de partid — poate să se angajeze 
cu și mai multă hotărîre pe drumul 
realizării integrale a sarcinilor ce 
îi revin și să contribuie din plin 
la întărirea sănătății oamenilor 
muncii, •

— Știm că, în turul 
Ajax a obținut 31 din 
posibile, întrecînd, în 
celebra (și ea) Feyenoord. Ce expli
cații oferiți pentru această perfor
mantă 7

campionatului,
34 de puncte 

clasament, pe

Printre surprizele acestor zile, una 
dintre cele 
tîlnirea cu
„escală” la București, pe ruta Apa- 
sterdam — Cluj (oraș unde-i locuieș
te familia) — Amsterdam. Sub impe
riul crizei de timp, „mutările” repor
terului au fost — ca și ale șahiștilor 
aflați In această nedorită situație — 
pe cît de rapide, pe atît de puțin 
elaborate, ca și (fatal) răspunsurile 
interlocutorului, de altfel, rezultatul 
fiind un dialog foarte natural și sin
cer.

— Andră Gide împărțea oamenii în 
două categorii. „Ies durs et Ies ten- 
dres“ (cei aspri și cei delirați). Prin 
temperament si prin formație intelec
tuală — cel puțin așa vă cunoaștem 
noi, de la Steaua — dv. faceți parte 
din categoria „delicaților”. Așa v-ațl 
prezentat — 
plomatică de

mai plăcute a fost reîn- 
Ștefan Covaci, aflat în

fără vreo măsură di- 
siguranță — și la Ajax ?
atît mai mult cu cit am 
antrenor care întronase

— Da. Cu 
moștenit un 
o stare de superdisciplină, cu servi
tuti aproape... sclavagiste pentru ju
cători. Venind cu o trăsătură, să 
zicem, de umanism, am primit lesne 
creditul moral al fotbaliștilor.

— Credit rămas intact după 6 luni 7
— Absolut Intact. în acest răstimp 

n-am avut vreun motiv nici măcar

— Incbpînd campionatul fără 4 apă
rători de bază (Vasovici. Reinders, 
Surbier și Kroll), am fost obligat 
să-mi asigur, prin măsuri suplimen
tare, defensiva. Urmarea 7 Fată de 
40 de goluri marcate. Ajax a primit 
doar 9, reușind, în 17 partide, 14 vic
torii și 3 rezultate egale. Deci, nici 
o înfrîngere. Este adevărat că victo
riile Ia scoruri mari (din trecut) s-au 
rărit, în schimb, a crescut numărul 
victoriilor la scoruri mici (1—0, de 
pildă), care iți aduc, fiecare, tot cîte 
2 puncte în clasament...

— Credeți că ați adus ceva, la Ajax. 
din fotbalul românesc ?

— Am căutat să le sugerez, unor 
fotbaliști cu stcrcotipe-șablon. prea 
ortodoxe, o oarecare libertate de 
acțiune, o așa-zisă „viclenie” a ata- 
c.anților români de valoare, 
fată de olandezi, mai 
creatoare.

de an — 
(superior, 
fantezie, adeseori, cuceritoare, cu care 
__cucerește, adeseori, victorii, dar 
organizarea Jocului este mai puțin 
riguroasă, mai puțin precisă. El este 
mai fragmentat, marcajul nu se face 
corespunzător etc. îmi permit, de 
asemenea, să spun că disciplina ju
cătorilor noștri este sub nivelul celei 
pe care am văzut-o în Olanda. Re
pet, însă, potential, prin talent, prin 
daruri pe care putini fotbaliști le au 
în Europa, jucătorii noștri se pot 
întrece, de la egal la egal, și-i pot 
depăși — așa 
ultima vreme — 
fotbal avansat.

cum și reușesc în 
pe cei din țările cu

— Ati aflat, 
echipei naționale 
ropean, precum 
Steaua și U-T.A. 
Cum le apreciați și
privite în Olanda ?

care au, 
multă fantezie

— Plecînd pe acest 
tea să ne faceți o , _____
fotbalul românesc și cel olandez 7

drum, ati vu- 
paralelă Intre

— Foarte succint : fotbalul olan
dez de club (influențat și crescut la 
școala engleză) este caracterizat de 
un marcaj riguros (cu responsabili 
tați precise pentru toți componentii 
unei echipe), de joc fără minge, de 
pasa lungă, de o bucurie de a Juca 
aproape copilărească Ia fotbaliști pro
fesioniști care luptă pentru existenta 
de toate zilele- Aș mai spune că dis
ciplina fotbaliștilor olandezi rivali
zează cu disciplina de școală. Fot
balul nostru de club — care înregis
trează, fără îndoială, progrese, an

TRAGEREA SPECIALA LOTO A REVELBMUI
Tradiționala tragere specială Loto a 

Revelionului, vine în acest an cu o bo
gată listă de cîștiguri, în frunte cu auto
turismele DACIA 1300, DACIA 1100 și 
SKODA S100. în continuare, participan- 
ții mai pot cîștiga î excursii la Jocurile 
Olimpice de vară Miinchen 1972, excursii 
în ITALIA cu avionul, durata cca. 8 zile 
și în TURCIA cu autocarul, durata cca. 
7 zile. Se mai atribuie numeroase cîști
guri în bani de valoare variabilă și fixă.

Pentru stabilirea numerelor cîștigă- 
toare se vor extrage 36 de numere, 
atribuie 25 categorii de cîștiguri.

Participarea se face pe variante 
2 lei, 5 lei și 15 lei. Variantele de 15 
toate cele 5 extrageri cu șanse mari

Procurați-vă biletele din vreme.
ClȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 22 DECEMBRIE 1971 : 

Extragerea I: Categ. 2: 2 variante (25%) a 24.911 lei
(10%) a 9.964 lei ; Cat. 3 : 13,30 a 5.994 lei ; Cat. 4 : 36,50 
Cat. 5 : 96,65 a 825 Iei; Cat. 6 : 3.633,40 a 40

REPORT CATEG. A : 747.733 lei.
Extragerea a II-a : Categ. A : 1 variantă 

17,50 a 4.642 lei ; Cat. C : 47,75 a 1.701 lei ; 
Cat. E : 111,15 a 200 lei ; Cat. F : 2.514,60 a 40

REPORT CATEG. A : 241.916 lei.
Cîștigul de categ. A (10%) a fost obținut 

BUCUREȘTI, oare cîștigă 1 autoturism la 
excursii la Miinchen și diferența în numerar

Rubrică redactată

dau dreptul de participare lalei vă 
de cîștig.

lei.

și 3 variante 
a 2.184 lei ;
ț 1

lei; Cat. B10% a 100.000
Cat; D; 2-343,80 a 60 lei 
lei.

de IOAN DUMITRESCU din 
alegere plus una sau două 
pînă la 100.000 lei.

de LOTO-PRONOSPORT.

mal bune 11 note, pe posturi,s ob
ținute de fiecare echipă în cele 
15 etape, arată astfel: 1. „U“ CLUJ 
1 210 p, 2. U.T.A. 1 205 p, 3. Di
namo 1 203 p, 4. S.C. Bacău 1179 
p, 5. A.S.A. 1167-p„ 6. Steagul roșu 
1 158 p, 7. Steaua 1 155 p., 8. F.C. 
Argeș 1.142 p, 9. Jiul 1119., 10. 
Farul 1 115 p, 11. Univ. Craiova 
1110 p, 12. Rapid 1109 p, 13. Po
litehnica 1 104 p., 14.
1 101 p, 15. Petrolul 
Crișul 1 025 p.

Iată jucătorii care 
nota 10 din partea 
ziarului nostru: Dobrin (de 3 oui, 
Deleanu și Domide (fiecare de cîte 
două ori), Lereter, Adamache, Pes-' 
caru, Gyorfi, Radu, Sorin Avram, 
Hrițcu, Ghiță, Lucescu, Fl. Dumi
trescu, Dinu (Dinamo), fiecare cîte 
o dată.

Iată-i și pe cei care au primit 
nota... 3 : Moț, Bologan, Stoica și 
Deselnicu, Codrea, Martinovici, Mo
canu, Dobre, Moldovan și Balogh 
au primit, fiecare, de două ori 
nota 4

... 11 m. ar fi fost transformate și dacă 
cei 10 jucători nu și-ar fi marcat în 

'"propria poartă 11 goluri i

C.F.R. Cluj
1 054 p, 16

au primit 
cronicarilor

fi urmă-

1. U.T.A. 15 11 2 2 34—12 24
Z. S.C. Bacău 15 8 3 4 28—18 19
3. F.C. Argeș 15 9 0 S 27—22 18
<■ Steagul roșu 15 6 5 4 19-11 17
«. „U“ Cluj 15 7 3 5 22—16 17
6. Steaua 15 5 6 4 15—12 16
1. A.S.A. 15 5 6 4 15—15 16
8. Dinamo 15 6 3 6 22—19 15
8. Rapid 15 7 1 7 22—22 15

10—11. Univ. Craiova 15 5 4 6 18—21 14
10—11. Jiul 15 5 4 6 12—15 14
12. Farul 15 5 3 7 15—20 13
13. Politehnica 15 4 5 6 17—23 13
14. Petrolul 15 528 9 L2
15. C.F.R. Cluj 15 2 5 8 11—24 9
16. Crișul 15 2 4 9 6—21 8

arRezultatele schimbate
toarele : C.F.R. Cluj — Jiul 1—0 (în 
loc de 1—2 cum a fost), Jiu] — 
Steaua 1—0 (1—1), Dinamo — U.T.A. 
0—1 (1—1), „U“ Cluj — Steaua 0—0 
(1—0), Rapid — U.T.A. 1—2 (1—1).

Grupaj realizat de 
Adrian VASII.ESCU<

rezultatele 
Campionatul eu- 
cele obținute de 
cupele europene, 
cum au fost ele

desigur, 
în
si 
în

— Le-am aflat cu mîndrie și bu
curie. Anul 1971 a fost, fără îndoială, 
un an rodnic, de real progres, pen
tru fotbalul românesc. Olandezii au 
multă stimă pentru fotbalul româ
nesc, ale cărui rezultate le apreciază 
foarte favorabil și pentru... Ilie 
Năstase !...

— Ce mesaj ati dori să le transmi
teți fotbaliștilor noștri ?

— Le urez muncă rodnică și per
formanțe cît mai 
raportul cauzal 
1971, fotbaliștii 
mai mul! și au 
perioare. Numai

mari. De altfel, 
este nemijlocit. în 
români alt muncit 

obținut rezultate su- 
urmiiid aceeași cale 

vor obține rezultate și mai bune.
M. P.

Acum. cînd tribunele stau 
zgribulite și pustii, cînd ga
zonul a dispărut sub argintul 
brumei sau sub crusta zăpe
zilor, numai amintirile cam
pionatului de fotbal au ră
mas vii și calde.

Iar seara, la gura sobei, 
răsfoind carnetul cu însem
nări din „tur”, mă opresc la 
fila cu minutul 91. acel mi
nut care adună în el imensa 
tristețe a învinsului sau bu
curia nestăvilită a învingă
torului. ..

E vorba de acea clipă in
timă, invizibilă pentru spec
tator!. petrecută în vestiare, 
clipă care nu are nimic co
mun cu partida propriu-zisă, 
și nu va fi consemnată 
în nici o cronică, ci doar în 
inimile celor ce cheltuiesc 
pasiune și energie pe terenul 
de fotbal-

o 3 ȘEPTEMBRIE, LA 
CLUJ... Tristă duminică ! 
Ceferiștii au fo-st bătuți, pe 
teren propriu, de Jiul, prin 
două „autogoluri”, semnate 
de către Dragomir și Cojoca- 
ru... Noaptea sosește și au-, 
tobuzul cu „U” de La Tg. Mu
reș, și nici în el nu-i prea 
mare veselie. Barbu Iși aș
teaptă colegii, și-i încurajea
ză :

— Nu-i nimic. Batem, du
minica viitoare, in depla
sare ! ;

Apoi, aflînd că Lică „mer
ge” bine, se bucură : cel ;
puțin bine că l-am relansat i
pe Lică... i

Nu știe că Lică nu mai , 
are chef să fie un simplu 1 
„foc de paie”, ci va deveni i 
titular tot turul...

Onisie 11 intllneste pe 1

1 207 000 DE SPECTATORI AU
ASISTAT LA CELE 120 

DE PARTIDE ALE TURULUI
La partidele celor 15 etape ale 

turului au asistat 1 207 000 de spec
tatori. Clasamentul orașelor, pe 
baza mediei de spectatori — cifra 
aproximativă — se prezintă astfel: 
1. CRAIOVA 17 142 (120 000 de
spectatori au asistat la cele 7 par
tide susținute de studenți la Cra
iova); 2. București 14 380 (302 000: 
21; la meciurile echipei Rapid au 
asistat, în medie, 17 944, la Dinamo 
16 375, iar la Steaua 14 160. la în 
tîlniriie directe cifra 
a fost adunată la ambele echipe 
rcieșind firește medii m.;rii;
3. Tg. Mureș 11 857 (83 000 i i -l î?: 
tești 11 714 (82 000:7); 5 6 Ar .' 
(63 000:7) si Oradea (63 000 , - o-
dată au avut terenul susp-'^dat) 
9 000; 7. Bacău 8 750 (70 000.8); 8.

„Genu” Iordache, antrenorul 
Jiului, și-i aruncă o „di
rectă” :

— Precis vă bat 
șani.

— îți pregătesc 
bă”.

— Ce „bombă” ? 
bă“ ?

— Bag In atac un jucător

la Petro-

Ce„bom-

spe

Pronosticul nostru

la concursul Pronosport

din
I.

II.
III.
IV.
V.

VI
VII. 

Vili
IX.
X

XI 
XII 

XIII.

2 ianuarie 1972
Bologna — Catanzaro 
Inter. — Juventus 
Mantova — Fiorentina 
Roma — A taianta 
Sampdoria 
Torino ■ 
Varese ■
V erona 
Arezze

Modena 
Monza
Sorrento — Como 
Foggia — Taranto

Lanerossi
Mi hm

— Cagliari
— Napoli
— Ternana

— Lazio
— Novara

1
1.x,2
x
1
x.l
x.2
1.x
1
1

x,2
1
1
1

— De unde ești atit de si
gur ? Erau mal multi jucă
tori acolo. ..

— Erau multi, dar numai 
Sima trebuia să tragă la faza 
asta — explică liniștit Axen- 
te. Apoi continuă : știu sche
ma eu ochii închiși. Iar Sima 
mă înlocuiește pe mine. In
diferent de cine joacă în e-

Intîmplări care n-au loc
în „cronica partidei'4 ■ ■ ■

de oare rPo să se atingă ni
meni dintre apărătorii tăi...

— Pe cine ?
— Pe. .. Gabriel Iordache.
— Să nu-1 bagi, auzi 7 — 

sare antrenorul Jiului. Să 
nu-1 bagi, te rog- Altfel, 
nu-ți mai vorbesc niciodată...

.»• .Onisie surîde. A lovit 
unde trebuia .

• ARAD. MIJLOCUL LUI 
NOIEMBRIE.

...U.T.A. joacă cu C-F.R. 
Cluj. Lîngă mine se află 
Axente. Deși accidentat, a 
venit cu piciorul în ghips la 
meci. La un contraatac ra
pid, arădenii înscriu încă un 
gol. Surprins de rapiditatea 
combinației, caut să recon
stitui drumul balonului : 
„Vasăzică Domide, pasă la 
Both, apoi Ia Kun II si a- 
poi”...

— Apoi Sima și gol, com
pletează Axente.

chipă, Ieotia este aceeași, 
noi la U.T.A....

la

• STEAGUL ROȘU - SO
SEȘTE LA ORADEA SÎM- 
BATA SEARA .. Lista ju
cătorilor e depusă la „recep
ție” și echipa pleacă la cul
care. Cineva își aruncă ochii 
pe lista oaspeților, formează 
un număr si șoptește In re
ceptor :

— Pescarii n-a venit 1
— Uf, mulțumesc, se aude 

La celălalt capăt al firului.. . 
Am scăpat de-o grijă... 
MIine, in sfîrșit, batem pre
cis. ..

A doua zi, partida «e ter
mină cu un „draw” !

— Mai bine juca Peecaru, 
oftează omul de la „recep
ție”. ..

• OCTOMBRIE, LA PE
TROȘANI.,.

Suciu, înaintea locului cu 
Steaua :

— Am o ambiție teribilă 
să nu primesc gol. Vreau să 
arăt fostei mele echipe că 
mi-a dat drumul cu prea 
multă ușurință !

Și Suciu se tine de cu- 
vint- Apără citeva goluri ca 
și făcute, mai ales în repri
za secundă ! Totuși, va fi 
Învins în eele din urmă. Dar 
nu de atacantii Stelei, ci de 
.. .coechipierul său. Dodu, 
care îi „pune” o minge im- 
parabilă drept la „vinclu”.

— Ce mi-ai făcut. Dudu
le 7 sg vaită la sfîrșitul par
tidei Suciu.. .

— Ce să fac ? Una caldă, 
alta rece..

In jocul acela, Dodu mar
case de două ori, o dată in 
poarta lui Haidu și o dată 
In poarta lui- . Suciu. stabi
lind si scorul final : 1—1 !

• NOIEMBRIE, LA REST- 
TA. Convorbire cu Ion 
hardt.

— Nu-ți pare rău 
părăsit Aradul ?

— La început n-am . __
să mă obișnuiesc eu gîndui 
acesta. Cînd am venit la 
Reșița, cu un ochi rîdcam șl 
cu unul plîngeam...

— Și-acum ?
— Acum m-am obișnuit. 

Șl am speranța unui „event”.
— ?!?!
— U.T.A. cîștigă campio

natul, iar C-S.M. Reșița pro
movează in „A”... Iar ade
vărata tragedie începe 
cînd voi fi nevoit să joo în 
„A", împotriva U.T.A.-ei.

Rein-
c-al

putut

George MIHALACHE

C.FR


■ La Poiana, Ieri, clnd au sosit concu
renții. a fost o zi cu soare primă- 

„văraitic- Striatul redus de zăpadă s-a 
[subțiat și mai mult, anunțind greu
tăți în desfășurarea normală a curse- 

»lor individuale și de ștafetă. Organi
zatorii au căutat, și au găsit, totuși, 
■pe marginea pădurii, o buclă de 3 km. 
la umbră, pe care concurenții o vor 
.parcurge de 5 ori. însumînd un to- 
j<tal de 15 km cu 4 trageri intercalate 
[ia fiecare 3 km. două din poziția 
culcat Si două din poziția în picioare. 
(Dar chiar și acest teren redus a 
necesitat importante amenajări ast
fel că. ieri — dimineață și după 
amiază — organizatori, arbitri și con- 
curenți au lucrat cu lopeți și tărgi

și au încărcat plrtia cu zăpadă In 
cîteva porțiuni complet dezgolite. De
sigur, pentru concursul de azi, o so
luție era programarea foarte matina
lă a probelor, dar există și serioase 
contraargumente. De pildă, diferența 
mare de temperatură între zi și noapte 
a transformat stratul de. zăpadă într-o 
peliculă subțire de gheață, pe care 
schiurile — 6 drept — alunecă .mal 
bine, dar se conduc și „țin" la deal 
mai puțin. Pe de altă parte, trebuia 
găsită o oră convenabilă șl pentru 
spectatorii din stațiune și cei din 
Brașov, astfel că startul a fost fixat 
pentru azi. la ora 9,30.

Ieri, poligonul de tir, în jurul că
ruia este trasată și plrtia, părea o

I
\

CAMPIOANĂ ABSOLUTĂ PE 1971 EA PATINAJ VITEZĂ
Victor Sotirescu (Dinamo București) merituos ciștigător al

Decembrie"
proba de 3 000 m, ultima alergare 
a competiției feminine.

REZULTATE — campionatul na
țional al senioarelor, ediția 1971 —
1 000 m : 1. Crista Tracher (Dinamo
Brașov) 1 :48,5 : 2. Maria Tașnadi 
(Dinamo București) 1 :51,4 ; 3.
Ileana Antal (Dinamo București)
2 : 03,7 ; 3 000 m : 1. Maria Tașnadi 
6 :23,7 ; 2. Crista Tracher 6 : 27,3 : 
3. Ileana Antal 7 :15,6. Clasament 
general : 1. Crista Tracher 232,416

Tașnadi 233,483 p ; 3. 
257,283 p.
Decembrie", desfășu- 
cu campionatul feite-

TUȘNAD, 27 
(prin telefon, dc 
la trimisul nos
tru).

Sorții au decis 
ca în cea de a 
treia probă (1 000 
m) a campiona
tului de patinaj 
viteză, rezervată 
senioarelor, să se 
întreacă direct 
principialele pre
tendente la pri
mul loc, Crista 
Tracher (Dinamo 
Brașov) și Maria 
Tașnadi (Dinamo

București). Brașoveanca a confir
mat forma bună în care se află, 
cîștjgînd cursa, de o manieră cate
gorică. Fiind la a treia victorie 
consecutivă în această competiție, 
Crista Tracher și-a asigurat încă 
de dimineață, înaintea ultimei pro
be, titlul de campioană absolută pe 
anul 1971, înscriindu-și în palma
res cel de al patrulea titlu de 
campioană absolută și al 17-lea pe 
probe din cariera ei sportivă.

Maria Tașnadi, incomplet pregă
tită, datorită faptului că nu 1 s-au 
asigurat condițiile necesare de an
trenament, a reușit totuși o perfor
manță de natură să o stimuleze 
pentru viitoarele concursuri ale 
campionatului pe 1972, programate 

: la sfîrșitul lunii ianuarie : ea a cu
cerit luni tricoul de campioană la

P ; 2. Maria 
Ileana Antal

„Cupa 30 
rată paralel 
lor, a avut un merituos cîștigător : 
patinatorul Victor Sotirescu (Di
namo București) care, așa cum s-a 
comportat pe pista naturală a la
cului Ciucaș, se ridică cu o clasă 
peste colegii lui de întrecere. S-au 
apropiat de valoarea învingătoru
lui veșnic tânărul Dan Lăzărescu 
și Ladislau Koroș care, într-un cla
sament general (neoficial), ar ocupa 
locurile imediat următoare 
V. Sotirescu.

Rezultatele ultimei probe — 
m ; 1. V. Sotirescu (Dinamo 
9 :27,0 ; 2. D. Lăzărescu (Dinamo 
Buc.) 9 :28,2 ; 3. Al. Boier (Dinamo 
Brașov) 9 :29,2 I 4. Gh. Pop (Agro
nomia Cluj) 9 :32,0 ; 5. L. Koroș 
(Mureșul Tg. Mureș) 9 :39,5 ; 6. A. 
Okoș (Dinamo Brașov) 9 :40,2.

după

5 000 
Buc.)

Tr. IOANIȚESCU

CAROL CORBU SE DESTAINUIE...
(Urmare din pag. 1)

pectiv, în aer liber, la Helsinki. Și, 
deși aș avea poate toate motivele să 
mă declar satisfăcut cu cite am rea
lizat, nu o pot face totuși pe deplin, 
deoarece n-am izbutit să cîșilg nici 
unul din cele două titluri de campion 
continental de care, fără falsă modes
tie, am fost foarte aproape. La Sofia 
am avut rezultat egal cu Saneev, dar 
performanta următoare a fost inferi
oară ; la Helsinki m-am luptat nu 
numai cu adversarii ci și cu... vîntul. 
în plus am suferit puțin cu rinichii 
și am avut și două accidente (entorse) 
la Sofia și la Budapesta, care mi-au 
mai frînt din elan. în această privință 
am încercat totuși bucuria de a nu 
mai fi avut, ca în anii trecuți, nici 
o întindere musculară. în prezent 
sînt restabilit complet si apt pentru 
efortul pe care-1 reclamă pregătirea 
pentru concursurile anului 1972.

Firesc, sîntem curioși să cunoaș
tem mai în amănunt obiectivele iul 
Corbu pentru anul olimpic. în afara 
acelui rezultat de 17.30 m pe care și 
l-a propus a-1 obține la Miinchen și 
de aceea am ascultat ceea ce ne-a 
spus.

— Am început pregătirile pentru 
viitorul sezon. încă de Ia 8 noiembrie, 
accentul fiind pus, cum este normal 
pentru această perioadă, pe dezvolta
rea pregătirii fizice generale, a forței 
și mobilității. De la începutul lui de
cembrie am inclus In planul săptă- 
mînal și cîte o lecție de antrenament 
specific. în ceea ce privește calenda
rul concursurilor la care voi lua parte, 
în linii mari am stabilit împreună cu 
antrenorul meu, prof. Baruch Elias, 
competițiile la care voi fi prezent, ur
mărind prin aceasta cîteva idei : să 
mă întâlnesc, pe cît posibil, cu princi
palii adversari de Ia Munchen; să 
evoluez mai ales pe piste din rekor- 
tan sau tartan (.-hestiunea pistelor

•
este foarte Importantă pentru noi să
ritorii, căci în funcție de compoziția 
lor, ni se schimbă pur și simplu 
structura săriturii, cu efecte asupra 
deprinderilor); să concurez cam Ia o- 
rele întrecerilor de Ia Miinchen.

în iarnă, voi lua parte ia cîteva 
concursuri de sală : Berlin (dacă lun
gimea pistei de elan mi-o va permi
te), Moscova. București și Grenoble, 
la „europene” unde doresc să ciștig 
primul Ioc și să depășesc 17 metri, 
deci și recordul mondial indoor. în 
aer liber, rămîne încă de văzut ce voi 
face. Clubul meu (Steaua) are nevoie, 
normal, de servicile mele la divizie, 
echipa națională, de 
meroasele meciuri 
care le va susține, 
prezent Ia cele mai 
dar nu Ia toate voi 
tine rezultate dintre cele mai bune- 
Nici nu s-ar putea I în orice caz, do
rim — vorbesc și în numele antre
norului meu — ca la Miinchen să fiu 
in cea mai bună formă și să mă bat 
pentru o medalie. Personal. îndrăz
nesc să sper și să cred că va fi de... 
aur. Tot ceea ce vă pot spune acum — 
și vă rog s-o Interpretați ca atare — 
din 1971 nu mai am complexe în fața 
nici unul adversar șl că nu mă voi 
simți niciodată obosit In pregătirea 
Pe care o desfășor pentru Jocurile O- 
iimpice și. nu numai atît. pentru re
cordurile lumii, In sală și In aer li
ber.

Optimismul îui Corbu nu este, în 
nici un caz, o chestiune de, să zicem, 
conjunctură. El se întemeiază Pe niște 
realități, pe o experiență de mai mulți 
ani și. în ceea ce ne privește, nu 
știm, zău, de ce nu am fi întru- 
totul alături de el. în orice caz. de pe 
acum, îi promitem că vom ține pum
nii strînși atunci cînd va concura la 
Grenoble și mai ales la Munchen.-.

Mult succes, Carol I

asemenea, Ia nu- 
si competiții pe 
Voi fi, probabil, 
multe dintre ele, 

sări pentru a ob-

Blaiavra ■■viiiiuvii i 

tabără strategică. Au fost ridicate 
cîteva corturi de adăpost, pentru ce- 
ruit, odihnă. și masaje. Concurenții 
parcurgeau distanțe scurte (700—1400 
m) pe schiuri, în mod repetat, după 
care reveneau în poligon să-și regle
ze armele prin focuri de grupaj sau 
să spargă tinte și baloane de con
curs. Cei doi antrenori — Hans Hil- 
pert (RFG) și Constantin Tiron. cu 
cronometrele în mînă. sau urmărind 
cu lunetele de control țintele, dă
deau indicații, corectau, reluau tra
gerile serios stânjenite de lumina vio
lentă și luciul zăpezii. Variațiile de 
lumină sînt un adversar redutabil 
pentru ochitori, ele necesitând multă 
experiență și reglări ale armei cu 
modificări ale liniei de ochire- Arbi
trii căutau să dea terenului de con
curs atmosfera festivă, obișnuită com
petițiilor internaționale, cu steaguri 
sportive, mareînd taaseele cu fanioa
ne colorate, alcătuind mici tribune 
de cetină etc. Eforturile erau real
mente considerabile și ambianta de 
concurs se năștea sub ochii noștri.

Organizatorii au pus la punct ul
timele amănunte ale unei desfășurări 
oare — sperăm — va fi ca și în anii 
precedenți, deosebită.

La antrenamentul de ieri dimineață, 
schiorii italieni nu au luat parte, 
încă nu sosiseră la Poiana, dar erau 
așteptați în cursul zilei. La ora 18, 
a fost programată ședința tehnică șl 
de tragere la sorți- Echipa R-F.G va 
fi reprezentată de 6 concurenți : Mer
kel Theo. Miedermeier Iosif, Ehren
berg Udo, Linthaler Rainer. Augerer 
Toni, Havelka Helmuth. Pe compo- 
nenții echipei italiene nu îi cunoaș
tem pînă la ora convorbirii telefo
nice cu redacția. Țara noastră va fi 
reprezentată de Gyorgy Wilhelm. 
Constantin Carabela. Ion Țeposu. Vic
tor Fontana. Gheorghe Cimnoia, 
Gheorghe Voicu, Nicola? Veștea, Va- 
sîle Papuc. Gheorghe Gîrnită și Ni- 
colae Bărbățescu- De asemenea, vor 
mai lua startul, reorezentînd clu
burile unde sînt legitimați. D. Soîu, 
I. Mîrza și V. Dihoi pentru A.S.A. 
Brașov și I. Olteanu și C. Crăciun 
pentru Dinamo Brașov.

Iată programul comDlet al concursu
lui de biatlon : marți, 28 decembrie, 
ora 9.30 : proba individuală de biatlon. 
15 km. Miercuri. 29 decembrie, ora 
9,30 : ștafeta de biatlon 4 x 7.5 km ; 
ora 13,30 : festivitatea de premiere-

Mihai BRATU

CLAY,
ÎNVINGĂTOR
PRIN K.O.

ZURICH, 27 (Agerpres). — Peste 
7 000 de spectatori au urmărit la 
„Hallenstadion" din Ziirich meciul 
amical de box dintre fostul cam
pion mondial al greilor, americanul 
de culoare Cassius Clay și vest- 
germanul Jiirgen Blin, neînvins în 
carieră înainte de limită. Cassius 
Clay și-a dominat copios adversa
rul începînd din repriza a 5-a. Pînă 
atunci Blin făcuse față cu succes 
lui Clay dînd dovadă de un curaj 
remarcabil. în repriza a 5-a, zdrun
cinat de loviturile primite la fi
gură, Blin a început să fie domi
nat. în repriza a 6-a Blin a fost 
numărat și salvat de gong dar în 
repriza următoare, în urma unei 
„contre" la figură, el a fost făcut 
ko. Este pentru prima oară din 
cele 42 de meciuri susținute cînd 
Blin pierde prin ko. Aceasta a fost 
a 28-a victorie realizată de Cassius 
Clay înainte de limită în cele 35 
de meciuri susținute (34 victorii șî 
o înfrîngere în fața lui Frazier).

După meci, Cassius Clay a decla
rat ziariștilor că probabil va mai 
boxa în cursul lunii martie. El nu 
a precizat cine va fi viitorul adver
sar.

RHIATE STtCHLR-fflPLICA FEMININA A LUI VAIERI BORTOVRetrospectivă
atletică —1971 [II]

Arătam, In analiza sprintului mas
culin, că sezonul 1971 a fost cel care 
l-a consacrat definitiv pe Valeri Bor
zov. Același lucru s-ar putea spune 
și despre Renate Streher, deși atleta 
din R.D. Germană cucerise primele 
galoane, ale consacrării in 1970, Anul 
trecut, Renate Stecher ciștiga „Pan
toful de aur al Europei” — trofeu in
stituit în urmă cu 4 ani de cotidianul 
sportiv praghez „Ceskoslovenski Sport” 
și care se acordă celor mai buni 
alergători (atlet și atletă) de pe 
continent, în urma anchetei organi-

o Wilma Rudolph sau o Wyomia Tyus. 
Cea mai valoroasă atletă americană a 
momentului. Iris Davis, nu are nici 
pe departe clasa predecesoarelor sale. 
(Situația este identică cu cea de

(6 probe) șl din R.F. a Germaniei 
(2 probe). Este consecința firească 
a atenției care se acordă atletismu
lui, In special In R.D. Germană.

Remarcabilă este, de asemenea,

la 200 m. 
lideră a

Stecher (R.D.G.) 
R. Boyle (Australia)
H. Strophal (R.D.G.)
I. Helten (R.F.G.)
A. Anum (Ghana) 
I. “ . .
E.
I.
I.

Szewinska (Polonia) 
Schittenhelm (R.F.G.)

Meckier (R.F.G.)
Davis (S.U.A.)

11,0 R.
11.1 ~
11.1
11.1
11.1
11.2
11.2
11.2
11,2
11,2 M. Meyer (R.D.G.)

Media primelor 10 rezultate •
11,14 (în 1970 — 11,24).

zale în rîndul unor cunoscuți spe
cialiști —, revendicînd, totodată, îm
preună cu Ch: Cheng, laurii de pri
mă sprinteră a lumii. Anul acesta 
a fost și mai bun pentru Renate 
Dublă cîștigătoare la Helsinki. — vic
toriile sale au semănat leit eu cele 
ale lui Borzov, de parcă ar fi fost 
mereu aceeași cursă, cu același unic 
învingător —, ea egalează. în acest 
sezon (pentru a treia oară), recor
dul mondial Ia 100 m și se apropie 
la numai. 0,1 sec de cel de ' """
consolidîndu-și poziția de

Z2.6 R. Stecher (R.D.G.)
22,8 E. Strophal (R.D G.)
22,8 G. Balogh (Ungaria)
22,8 I. Szewinska (Polonia) 
23,0 A Anum (Ghana)
23.1 - - - - — -
23.1
23.1
23,1
23,1

R. Boyle (Ausiralia)
P. Lawson (S.U.A.) 
R. Wilden (R.F.G.) 
P. Vogt (R.D.G.) 
I. Helten (R.F.G.)

Media
22,95 (In

primelor 10 rezultate : 
1970 — 23,06)

mondial feminin. Pozițiasprintului 
sa poate fi contestată teoretic de o 
singură atletă, australianca Raelene 
Boyle, stea de primă mărime, care 
strălucește, Insă, foarte rar. deoarece 
întrecerile internaționale ale atletelor 
de la antipozi se produc la mari in
tervale. Aceasta este, desigur. In 
dauna atleților și atletelor de acolo, 
pentru că Australia, odinioară chiar 
prima putere mondială a sprintului 
feminin, trăiește — astăzi — din 
amintirea unei Shirley Strickland 
de la Hunty sau unei Betty Cuthbert.

Acalași lucru se petrece și cu țara 
care a dat, cîndva nu prea de mult,

Cîftigînd două titluri la „europenele" 
(prima din stingă) a demonstrat

de la Helsinki, RENATE STECHER 
că nu are rivală pe continent

Helten, de admirat longevitatea poli
valentă a compatrioatei sale Ingrid 
Mickler.

Proba de 400 m nu este în regres. 
Media mai slabă se datorează inac
tivității temporare a cîtorva dintre 
vedetele sale — Nicole Duolos (Fran
ța), recordmana europeană, Kathy 
Hammond (S.U.A.) și Sandra Brown 
(Australia) — precum și regresului 
prin care trece Marylin Neufville, 
căreia, reîntoarcerea în Jamaica nu 
i-a priit. Remarcăm, la această probă, 
două atlete din R.D. Germană abia 
ieșite din vîrsta junioratului, care 
par destinate unor cariere strălucite î 
Monika Zehrt și, în special, Rita 
Seidler, campioana europeană de la 
Helsinki.

încheiem, menționlnd, cu regret, 
absența atletelor românce din primele 
25—30 de performere la toate cele 
trei probe.

Vladimir MORARU

FRATELE ANGELE)
JOACĂ DIN NOU

la bărbați, dar Ii doare mai puțin 
pe americani, atletismul feminin a- 
vlnd pentru ei o importantă minoră).

Ce putem observa privind tabe
lele alăturate ? Vedem că la 100 și 
200 m, performantele din acest an 
le întrec pe cele din 1970, — stnt, 
de altfel, cele mai bune din istoria 
atletismului —, în timp ce la 400 m 
media primelor 10 rezultate este 
mai slabă decît anul trecut. Sprintul 
scurt apare, deci, In progres, un 
progres pe care, sîntem înclinați să-1 
credem, mai pronunțat — sau mai 
real — decît al alergărilor masculine.

Observăm. în același timp, în to
purile sezonului, o prezență masivă 
a alergătoarelor de viteză din R-D. 
Germană și R.F- a Germaniei. Aceas
tă prezență este caracteristică tuturor 
probelor de alergări. La toate distan
tele feminine, individuale sau de 
ștafetă, cele mai bune performere 
ale anului stnt din R.D. Germană

prezența în tabele, pe poziții care 
i-ar asigura locuri In finalele olim
pice la 100 și 200 m, a primei alergă
toare de valoare produsă de atletis
mul african, ghaneza Alice Anum. 

înregistrăm, cu satisfacție, reveni
rea rapidă la cel mai înalt nivel, a 
campioanei olimpice șl recordmanei 
mondiale la 200 m. Irena Szewinska, 
al cărui talent îi permite să-și fău-

400 M

52,1 R. Seidler (R.D.G.)
52,3 M. Neufvllle (Jamaica)
52,5 ’ ’ - -------------------
52,5
52,5
52,7
52,7
52.7
52.8
52.9

I. Lohse (R.D.G.) 
C. Besson (Franța) 
M. Zehrt (R.D.G.) 
G. Balogh (Ungaria) 
R. KUhne (R.D.G.) 
M. Eklund (Finlanda)
C. Truste (Cuba)
I. Bodding (R.F.G.)

Media primelor 1# rezultate i 
«2,57 (in 1970 - 62,41),

IN R. P. UNGARĂ

DUBLA VICTORIE A POPICARILOR
VOINȚA . MURES■

rească cele mal îndrăznețe visuri 
olimpice, deși a avut o Întrerupere 
de un an a activității.

Constant și drept urcușul maghia
rei Gyorgyi Balogh, explozivă apa
riția junioarei vest-germane Inge

Echipele masculine și feminine 
de popice ale clubului „Voința" Tg. 
Mureș au susținut două întâlniri 
amicaile în R.P. Ungară. Manifes
tând o formă bună, popicarii mu
reșeni au reușit să cîșttge ambele 
meciuri la care au participat. Ast
fel — la băieți - Voința Tg. Mu-

Vie activitate la hochei

reș a întrecut pe Spartacus Egercu 
5119—4988 p.d. Cele mai bune re
zultate le-au obținut Ludovic Mar
tina 889 p.d., Carol Soos 868 p.d. 
de la oaspeți și Ferenc Vlrag de 
la gazde cu 867 p.d.

La fete Voința Tg. Mureș a dis
pus de Elore S.E. Bekescsaba cu 
2300—2242 p.d. Cele mai bune re
zultate Erica Sasz 416 p.d., Mino- 
dora Chețan 414 p.d. — de la 
Voința și Sofia Hasany 421 p.d. de 
la Elore.

I. PAUȘ — coresp. județean

CRUYFF DESEMNAT 
„FOTBALISTUL ANULUI"

PARIS, ti. — Tradiționala anchetă a 
revistei de specialitate „France Football" 
a desemnat pe olandezul Johann Cruyff, 
drept cel mal bun fotbalist european al 
anului 1971. Echipierul Iul Ajax Amster
dam obține „Balonul de aur", totalizînd 
116 puncte (din 130 posibile), urmat de 
Sandro Mazzola (Intemazlonale Milano) 
— 57 p și George Best (Manchester U- 
nlted) — 56 p. La această anchetă au 
luat parte gazetari sportivi din 26 de 
țări.

Primele jocuri In cupele

Au început întrecerile tradițio
nalei competiții internaționale do
tată cu „Cupa Ahearne".

La Helsinki, în prezența a peste 
6 000 de spectatori, cunoscuta e- 
chipă sovietică Spartak Moscova a 
întrecut cu scorul de 8—4 (2—2, 
2—2, 4—0) formația locală I.F.K.

Un meci echilibrat au oferit ce
lor 5 000 de spectatori echipele 
Brynaes (campioană Suediei) și 
Z.K.L. Brno. Victoria a revenit 
sportivilor cehoslovaci cu scorul de

oumpic
>

BREVIRRc f
I- a SĂNIUȚA, cel mai tânăr aport 

olimpic al iernii cîțtigă mereu a- 
depți. La Sapporo vor fi prezanți 
pe sinuoasa pîrtie de gheață ți 
sportivii sovietici, care — de trei 
ani de zile — au început să prac
tice săniuța, ca spart competlțlo- 
nal. Se poate spune chiar că ea a 
început să se bucure de mare popu
laritate în U.R.S.S., în multe locuri 
fiind construite piste speciale. Vii
torii concurenți olimpici se pregă
tesc la Bratsk, unde — de curînd 
— în apropierea marelui baraj de 
pe Angara, a fost dată în folosință 
o pistă lungă de 1 230 m cu 17 vi
raje.

• UN scandal, ale cărui urmări 
nu pot fi încă prevăzute, a izbuc
nit în sportul spaniol în urma pu
blicării în presă a unei scrisort-cir- 
culară trimisă de federația de spe
cialitate atleților susceptibili de se
lecție pentru J. O. de la Miinchen. 
O frază din această circulară cerea 
atleților să răspundă la următoarea 
întrebare : „Ce sumă crezi că tre
buie să primești ca ajutor lunar in 
scopul de a te antrena intens in 
timpul pe care soooțl că trebuie 
aă-1 consacri și in funcție de locul 
tău in clasamentul actual al atle
ților ?“ Comitetul olimpic spaniol *

ignorat — oficial această aut* 
«oara revelatorie, comentată da în
treaga presă ca o dovadă de profe- 
«ianisrn. Rămîne însă de văzut dacă 
o va Ignora și Comitetul Interna
țional Olimpic.

• INTR-UN interviu acordat re
vistei „Cultură fizică și sport", 
care apare în U.R.S.S., cunoscutul 
recordman sovietic la săritura în 
lungime. Igor Terr Ovanesian, a 
arătat că, la Olimpiadă, această pro
bă poate fl cîștigată de francezul 
Panni, englezul Lynn Davies, Klaus 
Beer (R.D.G.) sau Joseph Schwartz 
(R.F.G.). Ovanesian, medaliat olim
pic de două ori (bronz la Roma 
și Tokio), are 33 de ani și deține 
o formă care-i permite să parti
cipe cu succes la Jocurile Olimpice 
de la Miinchen. în încheierea decla
rației sale, celebrul atlet sovietic a 
menționat că proba de săritură în 
lungime va fi cîștigată cu un re
zultat pînă In... 8,50 m.

Bț privește atât locurile de cazare 
rezervate delegațUlor europene (de
parte de locurile de întrecere, în 
timp ce companiei
N.B.C. 1 a-au rezervat locuri ltngă 
centrul de televiziune japonez) cît 
ți lipsa unor instalații care să per
mită retransmisii optime. Este vor
ba de faptul că locurile rezervate 
comentatorilor nu le va» permite 
să vadă sosirile curselor de fond și 
că la sărituri nu sînt prevăzute ta
bele de afișaj.

americane

,,Spengler“ și „Ahearne14

6—4 (3—0, 3—3, ‘0—1). Intr-un alt 
joc, Soedertaelje a dispus cu 5—3 
(0—3, 3—0, 2—0) de formația DJur 
gaarden.

★
La Davos, în meciul inaugural 

al competiției internaționale „Cupa 
Spengler1', s-au întâlnit reprezen
tativa Japoniei și echipa H.C. 
Chaux de Fonds, campioana Elve
ției. Hocheiștii japonezi au obținut 
victoria cu scorul de 6—4 (3—1, 
1-2, 2-1).

• CU două săptămîni înaintea 
începerii Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen, în acest oraș se vor des
fășura lucrările unui congres ști
ințific denumit: „Sportul, tinerețea 
și problemele sale". Aproape 1000 
de oameni de știință, reprezentând 
70 de țări, sînt așteptați să parti
cipe la acest congres care va dura 
4 zile.

• FARA îndoială, una din spe
ranțele sportului iugoslav la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen este 
atleta Vera Nikolici, apreciată ca 
una din cele mai bune alergătoare 
din lume în proba de 800 m plat, 
înaintea Olimpiadei, Vera Nikolici 
se va pregăti timp de 30 zile la St. 
Moritz.

1500 DE PARTICIPANT!
LA STARTUL „OLIMPIADEI ALBE“

AȘII PATINAJULUI VITEZĂ DIN TREI ȚĂRI

S-AU ÎNTRECUT LA INZELL
MUNCHEN. 27 (Agerpres). — Pe 

pista patinoarului de la Inzell s-a 
desfășurat un nou concurs interna
tional de patinaj viteză, la startul 
căruia au fost prezenti campioni din 
Olanda. U.R.S.S. și R.F. a Germa
niei- Confirmînd forma excelentă din 
acest sezon, cunoscutul recordman 
vest-german Erhard Keller a termi-

Aus- 
lista 
pen-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

învingător în proba de 500 m 
timpul de 39,10. Pe locurile ur- 

so- 
39,26 și

nat 
cu 
mătoare s-au clasat patinatorii 
vietici Valeri Muratov -2,_- 
Vladimir Komarov — 39,78. în cursa 
similară feminină, victoria a reve
nit sportivei sovietice Vera Krasno
va. cronometrată în 43,78. urmată de 
Monika Pflug (RFG) 44,88 și Lud
mila Titova (URSS) — 44,94. Foarte 
disputată a fost proba feminină de 
1000 m, în care primele trei clasa
te au fost despărțite de numai 25 de 
sutimi de secundă. A cîștigat Moni
ka Pflug cu 1:31,03. secundată de 
olandeza Elly van Brom — 1:31,20 
și sovietica Nina Statkievicl — 1:31.28. 
Recordmanul olandez Harm Kujpera 
și-a adjudecat victoria în proba de 
5 000 m cu performanta de 7:28,64, 
fiind urmat de Gerhard Zimmer
mann (RFG) — 7:29,85 șl Valori Ls-
vrușkin (URSS) — 7:33,90

Este cunoscută uriașa cam
panie de presă, dusă pe toa
te meridianele globului, a- 
vînd drept scop punerea in 
libertate a Angelei Davis, 
dirza luptătoare pentru drep
turile populației de culoare 
din S.U.A. Concediată din 
funcția de profesoară de filo
zofie la Universitatea din Ca
lifornia, sub acuzarea că face 
la catedră propagandă comu
nistă, Angela Davis se află 
incă după zidurile închisorii, 
așteptînd un verdict pe care 
justiția americană întîrzie 
să-l pronunțe. Ca și in atîtea 
alte ocazii, se asigură astfel 
ispășirea anticipată a unei 
condamnări repudiate de in 
treaga opinie publică.

Dar subiectul pe care-l tra
tăm în rîndurile de față nu 
se referă la tînăra profesoară 
neagră, ci la fratele ei. Ben 
Davis, acesta fi este numele, 
a stat și el în atenția co
mentatorilor de presă și te
leviziune, de dincolo de O- 
cean, tn ultima vreme. Ben 
Davis, una din celebritățile 
fotbalului profesionist ame
rican, component al echipei 
„Cleveland Browns".

Iată ce i s-a fntîmplat fra
telui Angelei. în urmă cu 
doi ani, Ben a fost acciden
tat la genunchi și nu a pu
tut reapare pe teren, pentru 
o perioadă îndelungată. Ca
riera sa sportivă, prodigioasă, 
traversa o eclipsă prelun ■ 
gită. Dar un tratament labo
rios și scurgerea timpului au 
vindecat rana fotbalistului 
ghinionist. în cursul acestei 
veri, Ben Davis și-a reluat 
antrenamentele, pregătindu-și 
o mult dorită reintrare.

Dar... Iată că au survenit 
noi piedici, neașteptate, și 
de natură cu totul diferită 
de aceea care-l ținuse pe 
Ben luni îndelungate tn a- 
fara terenului de joc. Anume, 
parte din conducerea clubu
lui său și anumite cercuri di
riguitoare ale ligii profesio 
niște au început să se tea
mă de a-i da drept de joc 
excelentului fotbalist. Nu este 
el, fratele Angelei ?...

Este lesne de înțeles dile
ma tn care s-au aflat toți 
cei puși în cauză pentru a 
rezolva această spinoasă pro
blemă. Pe de o parte, fireas
ca dorință a antrenorului 
Nick Storich și a coechipie
rilor lui Ben, de a-l vedea 
reintegrat formației. Pe de 
alta — teamă, șușoteli, ad
versitate fățișă, toate foarte 
explicabile, pentru un mediu 
viciat de prejudecăți și in
toleranță.

A trebuit o nouă campanie 
de presă, alte acțiuni ale e- 
lementelor progresiste, pentru 
a urni din loc acest al doi
lea „caz Davis". Pînă la ur
mă, presiunea opiniei publice 
a fost mai puternică decît 
rezistența obtuză a oficiali
tăților sportive yankee. Ben 
Davis a putut reapare sub 
culorile lui „Cleveland 
Browns". Azi, este din nou 
cel mai bun om al echipei.

Un round a fost cîștigat
Radu VOIA

• INTERESUL pentru transmisi
ile de televiziune de la J. O. de la 
Sapporo este atit de mare incit 
nu surprinde de loc protestul Euro- 
viziunil (care grupează 17 țări de 
pe continent) trimis de aurind or
ganizatorilor ți guvernului japonez.

TOKIO, 27 (Agerpres). — După 
culm se anunță din Tokio, cea de-a 
11-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de Iarnă de la Sapporo se va des
fășura sub patronajul împăratului 
Hirohito al Japoniei, care In ziua 
de 3 februarie va declara deschise 
întrecerile acestei mari competiții 
sportive. Festivitatea inaugurală 
«e va desfășura pe stadionul de 
gheață de la Makomanai.

Apropiata ediție a Olimpiadei

albe va reuni circa 1500 de spor
tivi și sportive din 35 de țări. 
Primii vor intra în concurs hoche
iștii,
ziua

vor 
alpin 
tinaj 
biatlon, bob și săniuțe.

La Jocurile de iarnă de la Sap
poro, România va participa la în
trecerile de bob, biatlon, schi alpin 
și patinaj artistic.

care vor începe turneul în 
de 3 februarie. In continuare 
avea loc concursuri de schi 
și fond patinaț artistic, pa- 
viteză, sărituri cu schiurile,

Federația de schi a 
triei a comunicat oficial 
schiorilor săi, calificați 
tru Jocurile Olimpice de la 
Sapporo. In rîndul acestora 
figurează și Karl Schranz, a- 
supra căruia apasă binecu
noscutele acuzații de „comer
cializare1', presupuse — in u- 
nele cercuri — ca fiind su
ficiente pentru excluderea de 
la startul olimpic. Evident, de
cizia forului de specialitate 
austriac mai trebuie ratifica
tă și de către comisia specia
lă a C.I.O. care cercetează 
„dosarele" schiorilor alpini 
bănuiți de profesionism.

Să vedem dacă popularul 
Karli va trece la examen I...
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La Dakar au continuat întrecerile celei 
de-a 6-a ediții a Campionatului masculin 
de baschet al Africii. Partida centrală 
a zilei s-a disputat Intre reprezentativele 
Republicii Arabe Egipt și Republicii A- 
frica Centrală. La capătul unui Joc spec
taculos, baschetballștii egipteni au cîstl- 
gat cu scorul de 96—88 (46—46). In alt» 
două meciuri s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Sudan — Coasta de 
92—61 (42—28); Maroc — Togo 
(39—30).

Fildeș
91—6»

de slm-Tn optimile de finală ale probei
piu masculin, din cadrul turneului inter
național de tenis pentru juniori dotat cu 
trofeul „Orange Bowl“, jucătorul italian 
Corrado Barazzuti l-a întrecut cu 6—2, 
6—2 pe americanul Ricky Segal. In alte 
două partide s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Moreno (Spania) — Viba 
(S.U.A.) 4—6, 6—2, 7—5; Geraulitas (SUA) 
— Higueras (Spania) 6—3, 3—6, 6—1. 
Au Început și întrecerile concursului fe
minin. în primul meci, tenlsmana ceho
slovacă Renate Tomanova a învlns-o cu 
3—6, 7—5, 6—0 pe americana Janet
Hass.

Turneul Internațional de tenia dotat eu 
„Cupa Michel Blvort" a programat la Pa
ris finalele probelor de simplu. La mas
culin victoria a revenit ttnărului jucător 
maghiar Balazs Tarbczy (In vtrstâ de 17 
ani) învingător In partida decisivă eu 
6—1, B—7, 3 6. ț—2, S—3 în fața france
zului Eric Debllker. In finala probei fe
minine, tenlamana francezi Sylvia Pru-

vot a tnvins-o în două seturi cu 3—1,’ 
6—4 pe compatrioata sa Marie Cassaigne.

Concursul de schi fond disputat la FI- 
schen (Bavaria) de-a lungul a 9 km a 
fost cîștigat de vest-germanul Gerhard 
Gehring care a realizat timpul de 30:47. 
Pe locurile următoare s-au clasat Walter 
(R.F. a Germaniei) — 31:07 șl Wachter 
(Austria) — 31:24.
■
Turneul internațional masculin de bas
chet de la Madrid s-a încheiat cu victo
ria echipei Universității din Carolina de 
Nord. In finala competiției, baschetba- 
liștil americani au învins cu scorul de 
83—77 (40—36) formația Real Madrid In 
partida pentru locurile 3—4, Juventus 
Badalona a dispus cu scorul de 81—68 
(37—30) de echipa Union Espagnole Chile.

Echipa Mal Moscova s-a calificat In se
mifinalele „Cupei campionilor europsnl" 
la handbal masculin. In meciul retur, 
disputat la Stockholm cu formația locală 
„Hellas", handballștll sovietici au termi
nat învingători cu scorul de 12—9 (3—5). 
Cei mal bum jucători de pe teren 
Maksimov șt Eriksson care au 
7 șl respectiv 5 goluri.

au fost 
marcat

Cu prilejul unui concurs de 
desfășurat la Riga, sportivul sovietia 
Ghenadl Ivaneenko a stabilit 
record mondial la categoria 
(stilul aruncat) cu performanta 
IM,500 kg. Vechiul record era de 194 kg 
ți aparținea compatriotului său FeUka 
Nanlev.

haltere

un nou 
mljlode 

da
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