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mal hurt sportiv român al anuluiPreședintele C.N.E.F.S., Anghcl Alexe, inmînează titlul de cel 
lui Ilie Năstase

Miercuri 29 decembrie 1971

CAMPIONII NOȘTRI APLAUDAȚI LA SCENĂ DESCHISĂ

GALA LAUREAJILOR SPORTIVI '71
S-A BUCURAT DE MARE SUCCES

GH. GRUIA, sportivul nr. 2 al anului

Toate reflectoarele Sălii Palatului au bătut ieri asupra spor
tului, aducîndu-l cu mii de lucși în vizorul opiniei publice 
I care de mult așteaptă ocazia de a-i răsplăti pe cei ce de-a

lungul unui an incintă privirile și sporesc prestigiul (arii in zeci 
de bătălii sportive internaționale.

De la Louis Armstrong încoace nu s-a m'ai pomenit un mati
neu stirnitor de-atîta interes. „N-aveți un bilet în plus ?“ — între
barea stăruitor auzită ieri — n-a fost pronunțată în pragul unui 
concert Aznavour, ci în valul de curiozitate care i-a purtat pe 

I bucureșteni spre sala în care urmau să traverseze fugar scena cei 
mai buni sportivi ai României, din toate disciplinele, de la radio
amatorism pină la tir, de la box pînă la volei.

Sub imensa ei cupolă, prima sală a țării a găzduit gala laurea- 
ților sportivi intr-un cadru unic. Ambianta festivă a fost sporită de 
prezența masivă a tuturor mijloacelor de difuziune, de la radio- 
televiziune la film, de la fotoreporteri la ziariști, precum și de 
evoluția finală a lumii muzicale și artistice. In acest tablou, nimă-

STIMĂ RECIPROCĂ

ACORDAREA TITLURILOR DE „ANTRENOR EMERIT' 
Șl „MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI" 

UNOR TEHNICIENI Șl SPORTIVI DE FRUNTE
Printr-o Hotărîre a Biroului Consiliului Național pentru Educație 

Fizica și Sport au fost acordate titlurile de „Antrenor emerit" și 
„Maestru emerit al sportului" unui mare număr de tehnicieni și frun
tași ai mișcării sportive din țara noastră.

Recunoscîndu-li-se meritele în dezvoltarea disciplinei respective, 
în creșterea unor sportivi de valoare, antrenorilor ICN SPICIU (moto- 
ciclism), STEFAN PETRESCU si STELIAN PAPURA (tir), CONSTANTIN 
PANESCU și ANGELO PELEGRINI (scrimă), ION MUREȘAN, ION 
CR1SNIC si FRANCISC COCOȘ (lupte), ION CHIRIAC si ION STOIA- 
NOVICI (box), DUMITRU POPESCU-COLIBASI (handbal), NICOLAE 
MURAFA (volei), GHEORGHE ZAVATE (zbor' cu motor), ION ROȘU 
(parașutism), GHEORGHE GÎLCA (zbor fără motor), ION RACOVIȚA 
și MARIN BĂDIN (tenis) li s-a acordat titlul de „ANTRENOR EMERIT". 
Pentru contribuția adusă — prin performanțele realizate de-a lungul 
anilor — la creșterea prestigiului sportiv internațional al României 
socialiste, sportivilor MARIN NICUlESCU (ciclism), DOINA BARDAS 
(canotaj), GHEORGHE DANIELOV, GHEORGHE SIMIONOV, CUPRIAN 
MACARENCO, COSTEL COSNITÂ si VASILE SIMIOCENCO (caiac- 
canoe), ANANIA MOLDOVEÂNU și ION N. RADU (modelism), ANTO- 
NIU VASILE (box), ELENA DOBROVOLSCHI (gimnastică), STEFAN 
HAUKLER (scrimă), GHEORGHE FLORESCU (tir), GABRIEL CHEREBE- 
TIU si NATALIA TODOROVSCHI (volei), ANCA RACOVIȚA (baschet), 
ION GUDJU si MARIA POGOREVICI (sah), GHEORGHE VOICULESCU 
(motociclism), CAROL CORBU, CORNELIA POPESCU, CSABA DOSA si 
ANA SALĂGEAN (atletism), DEZIDERIU VARGA (hochei), GRIGORE 
BAȘTAN (parașutism) li se acordă titlul de „MAESTRU EMERIT AL 
SPORTULUI".

Conferirea titlurilor de „Antrenor emerit" și „Maestru emerit al 
sportului" se va face în cadrul unor festivități organizate la clubu
rile sportive sau la locurile de muncă ale celor distinși.

nui nu i s-a părut curios că un sportiv poate primi tot atitea 
aplauze la scenă deschisă ca și Margareta Pislaru.

Trecerea succesivă pe podium a sportivilor fruntași, primindu-și 
trofeele și acceptînd ovațiile cu modestie, a constituit o splendidă 
paradă omagială. Zvelți și voinici, respirind sănătate prin toți 
porii, cu pasul ușor și sigur, flăcăi viguroși și adesea statuari. 
Năstase, Gruia, Corbu, Martinescu, Udișteanu și ceilalți ne-au făcut 
să ne simțim minări de tineretul nostru sportiv. Demonstrația lor 
de frumusețe fizică a fost fericit completată de exercițiile gimnas
tice și atletice ale grațioaselor școlărițe și studente, ale uimitorilor 
studenți-acrobați de la I.EF.S., cu torentele lor de salturi

Un fluid nevăzut de mulțumire a stăpinit sala timp de mai 
bine de o oră. Dinspre sportivi înspre cei din mijlocul cărora pro
vin, înspre cei care-i susțin să poată atinge culmile măiestriei In 
același timp, dinspre public înspre cei care ii produc emoții su
blime și satisfacții durabile. Acest schimb de complimente a fost 
meritat de ambele părți.

★ V
Este de la sine înțeles că euforia momentului, unic pină in 

prezent în istoria sportului românesc n-a făcut pe nimeni să uite 
că performerii noștri au încă de avansat pentru a intra în zona 
celebrității a numeroase sporturi. O după amiază emoționantă ca 
aceea de ieri devine in mod cert încă un motiv de elan pentru miș
carea noastră sportivă.

Victor BANCIULESCU

ION ȚIRIAC pe locul al treilea în clasament

NICOLAE DOBRIN, cel mai bun fotbalist al anului

Almanahul 
SPORTUL 72 

de vinzare

la chioșcurile de ziare 

și debite, la care 

se vor primi zilnic 

noi cantități,

0 lectură pasionantă 
și 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, str. Vasile Conta, 
16, pînă la 25 ianuarie 1972.

Verificați Ic cumpărare cu
ponul de participare.

AZI, DE LA ORA 18, iN SALA FLOREASCA

METALUL RAPID BUCUREȘTI Șl A.S.A. CLUJ 
ÎN FINALA CUPEI F. R. BOX
După întreceri desfășurate în. mai 

multe etape, iată-ne, în sfîrșit, și 
în faza finală a „Cupei F.R. Box". 
Această ultimă confruntare aduce 
față în față formațiile Metalul 4- 
Rapid București și A.S.A. Cluj. 
După cum se vede, în ultima fază 
a întrecerii a apărut echipa din 
Cluj, care sub conducerea antre
norului Iosif Mihalilc a reușit Ia 
Timișoara să elimine redutabila 
formație Farul Constanța. La baza 
acestei veritabile surprize au stat 
buna pregătire fizică și tehnică și 
dorința tinerilor pugiliști clujeni 
de a se afirma într-o dispută de 
anvergură. Antrenorul Mihalik și 
elevii săi au sosit în Capitală. Aceș
tia, de cîteva zile, se antrenează 
intens, dornici de a realiza noi 
rezultate de prestigiu. Intr-o dis
cuție cu tînărul antrenor, acesta 
ne-a declarat: „Am obținut o per
formanță bună. Eliminarea Farului 
a fost o adevărată surpriză și pen
tru mine. Am în echipă cîțiva bă
ieți cu care sper, să înving și pe

„ -- 5fl0 pg PARTICIPANT! 
Șl ȘAPTE RECORDURI IN PRIMA ZI

CLUJ, 28 (prin telefon de la co
respondentul nostru). 500 de copii 
între 7 și 14 ani și-au început 
disputa pentru locurile fruntașe ale 
„Cupei speranțelor" la înot. In 
ziua de debut, au avut loc două 
reuniuni foarte lungi, cuprinzînd 
24 de • probe, la startul unora a- 
liniindu-se peste 30 de participanți.

De menționat că o treime din 
probe au revenit reprezentanților 
Școlii sportive din Reșița.

ringul din sala Floreasca. Mă re
fer la N. Szălosi, A. Iacob, I. Fuicu 
și Al. Coroianu, iar dacă și ceilalți 
vor lupta cu aceeași ardoare ca la 
Timișoara,—cine știe? — poate că 
frumosul trofeu va poposi pe ma
lul Someșului".

în tabăra combinatei bucureștene 
Metalul 4» Rapid, cei doi antre
nori Ion Stoianovici și Luca Ro
mano nu au neglijat nici un amă
nunt de care ar putea depinde suc
cesul echipei lor în finală. Mulțu
miți . că au scăpat de Farul, ei au 
pregătit în ultimele zile armele 
tactice și tehnice care să le asi
gure victoria. Punctele forte ale 
echipei? I. Lungu, I. Mageri, I. Ho- 
doșan,. T. Nicolae, M. Constanti- 
nescu și P. Cojocaru.

Deci, astă-seară de la ora 18, sala 
Floreasca din Capitală va găzdui 
finala „Cupei F.R. Box“ în care se 
vor întîlni formațiile Metalul 
Rapid București și A.S.A.

Ga arbițri judecători-yog oficial

Rezultate. BĂIEȚI CAT A, 100 
m liber: A. Popov ici (Petrolul Plo
iești) 1:00,6; 200 m bras: S. Cernat 
(Dinamo) 2:50,4; 4x100 m delfin: 
Șc. sp. Reșița 4:51 6; CAT. B: 100 
m liber: I. Svetz (Șc. sp. 2 Buc.) 
1:06,1; 200 m bras: M. Simion (Ra
pid București) 3:04,0; 4x50 m del
fin: Crișul Oradea 2:27,3; CAT. C: 
100 m liber: H. Negrău (Crișul) 
1:12,4; 100 m bras: Al. Szabo
(C.S.M. Cluj) 1,32,7 — nou record

Tudor NICOLAE

M. Voiculescu și I. Cetățeanu (am
bii din Craiova), I. Boamfă (Bra
șov) și Gh. Enescu (Ploiești).

Paul IOVAN

Așteptată cu emoție, cu nerăbdare, 
„gala laureațilcr" — găzduită asea
ră de Sala Mare a Palatului Repu
blicii Socialiste România — a prile
juit o caldă manifestare de gratitu
dine față de sportivii fruntași ai a- 
nului 1971, față de tinerii și tinerele 
carp au izbîndit în grele întreceri 
pentru cucerirea titlurilor de campi
oni mondiali și europeni, pentru rea
lizarea unor performanțe de răsunet 
în competițiile desfășurate pe dife
rite meridiane ale lumii, contribuind 
astfel Ia sporirea prestigiului spor
tiv internațional al României socia
liste.

La ora 16,30. cunoscutul semnal 
sonor al „Tele-sportului" a dat star
tul începerii acestui grandios specta-

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI
1. ILIE NASTASE (tenis), 2. GHEORGHE GRUIA (handbal), 3. ION ȚIRIAC (tenis), 4. Carol Corbu (afle 

tism), 5. Nicolae Dobrin (fotbal), 6. Maria Alexandru (tenis de masă), 7. Cornelia Popescu (atletism), 8. Ion 
Panțuru (bob), 9. Ana Pascu (scrimă), 10. Nicolae Martinescu (lupte).

CÎȘTIGĂTORII TROFEELOR
DUMITRU CHIVU (A.S.A. Brașov) — alpinism. CA

ROL CORBU (Steaua) — atletism. ANTON NAGY (Plas
tica Oradea) — automodelism, AUREL POPA (Voința 
Tg. Mureș) — aeromodelism, RADU DIACONESCU (Di
namo) — baschet, VILMOȘ GYORGY (Dinamo Brașov)
— biatlon, ION PANTURU (S.B.C. Sinaia) — bob, AN- 
TONIU VASILE (Dinamo) — box, ELISABETA LAZAR 
(U T. Arad) - canotaj, COSTEL COȘNIȚA - VASILE 
SIMIOCENCO (Steaua) — caiac-canoe. CONSTANTIN 
VLAD (Dinamo) — călărie, VASILE TEODOR (Dinamo)
— ciclism. PETRE MIHAIUC (Steaua) — gimnastică. 
ZORO FIAT (Steaua) — haltere si culturism, GHEORGHE 
GRUIA (Steaua) — handbal. DEZIDERIU VARGA (Stea
ua) — hochei. GHEORGHE BOȘCU (Rapid) — judo, 
NICOLAE MARTINESCU (Dinamo) — lupte. ION BO- 
BILNEANU (Voința Sibiu) — motociclism. MARIAN 
SLAVIC (Steaua) - înot. LEONTIN CIORTAN (Jiul 
Petroșani) — navomodelism, PAULA CHIURLEA (I.T. 
București) — orientare turistică, ILIE DACAU (C.P.B.)
— oină. VICTOR SOTIRESCU (Dinamo) — patinaj vi-

PE RAMURĂ DE SPORT
teză, GHEORGHE FAZEKAȘ (Dinamo) — patinaj ar
tistic, NICOLAE MIHAIȚA (București) — planorism, 
ILIE NEAGU (București) — parașutism, DUMITRU 
SP1KLEA (Olimpia Buc.) — pentatlon modern, ȘERBAN 
HUBER (Dinamo) — polo, ELENA TRANDAFIR (Laro- 
met București) — popice, ELENA BALLO (Voința Deva) 
— rachetomodellsm, TIBERIU KOVACS (Oradea) — 
radioamatorism, GHEORGHE RAȘCANU (Universitatea 
Timișoara) — rugby, ANA PASCU (Steaua) — scrimă. 
ELENA BASEA (Dinamo Brașov) — schi, ION GANEA 
(Inctependanța Sjbju) — sărituri, ELISABETA l’OLI- 
HRONIADE (Electronica București) — șah, Maria a- 
LEXANDRU (Progresul București) — tenis de riiasa. 
ILIE NASTASE (Steaua) — tenis. GEORGE FLORESCU 
(Steaua) —- tir, GABRIEL UDIȘTEANU (Dinamo) — 
volei, PETRE PURCEA (C.N.U.j -r- yahting.

NICOLAE DOBRIN a fost dpsemnat — în urma, unei 
anchete publice — cîștigătorul Trofeului revistei Fot
bal ’71. '

ÎN CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE BIATLON DE LA POIANA BRAȘOV

COMMJII ROMÂNI PE PRIMELE IflCIIRI 
ÎN PROBA INDIVIDUALĂ

BRAȘOV, 28 (prin telefon). —
Pînă la ora startului, schiorii 

italieni n-au ajuns la Poiana Bra
șov, astfel că triunghiularul de 
■biatlon a devenit un meci bilateral 
România — R. F. a Germaniei.

(v. r.: 1:32,8); 4x50 m liber: Șc. sp. 
Reșița 2:21,1; 4x50 m bras: Șc. șp. 
Reșița 3:05,2 CAT. D: 50 m delfin: 
L. Balint (Șc.'sp. Tg. Mureș)’ 43,9
— nou . record (v.r.i 44,8); 4x50 m 
liber: Crișul 2:42,0 — nou record 
(v.r.: 2:58,2); .FETE CAT, A: 100 m 
liber: Eugenia Cristescu (Dinamo) 
1:06,6; 200 m bras: Adelina Hidoș 
(Dinamo) 3:08,5; 4x100 m delfin; 
Șc. sp. Reșița 5:33,5; CAT B: 100 m 
liber: Ildik'o Horvath (Crișul) 1:08,7
— nou record (v.r.: 1:09,3); 200 m 
bras: Ana’ Georgiu (Șc. sp. Reșița) 
3:13,2; 4x50 m delfini Petrolul 
2:38,2; CAT. C; 100 m liber: Mi- 
haela Georgescu (Petrolul) 1:17,6; 
100 m bras: Iudith Huniadi '(Șc. 
sp. Reșița) 1:32,0 — nou record 
(v.r.i 1:32,8); 4x50 m bras: Șc. sp. 
Reșița 2:27,1 — nou record (v.r. 
2:31,6); 4x50 m bras: Șc. sp. Re
șița 3:06,0; CAT D: 50 m delfin: 
Marinela Măglașu (Dinamo) 45,1; 
4x50 m liber: Petrolul 2:54,3 — nou 
record (v.r.i 3:04,3).

P. RADVANY

9 ianuarie, la Praga

PROGRESUL BUCUREȘTI - 

START PRAGA
ÎN SEMIFINALA „C.C.E." 

LA TENIS DE MASĂ
După cum se știe, echipa femi

nină de tenis de masă Progresul 
București s-a calificat în semifi
nalele „Cupei campionilor euro
peni". In această fază superioară a 
prestigioasei competiții internația 
nale, campioana României va în- 
tîlni formația cehoslovacă Start, 
întîlnirea va avea loc duminică 9 
ianuarie 1972. Ia Fraga, 

col sub egida Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport și în 
regia Televiziunii române. Un 
grup de sportive și sportivi 
a adus pe scenă numeroasele 
trofee ce aveau să fie oferite celor 
mai buni sportivi ai anului 1971. 
Cristian Țopescu a jucat rolul de 
amfitrion. înfățișînd lupta titanilor 
stadioanelor pentru dobîndirea glo
riei sportive, marele salt făcut de 
sportul românesc în ultimul sfert de 
veac — materializat în peste 800 de 
medalii de aur cucerite la Jocurile 
Olimpice, campionate mondiale și eu
ropene, competiții internaționale de 
amploare — și mulțumind sportivilor 
(împreună cu aplauzele fierbinți ale 
celor 3 000 de spectatori prezenți în

După cum prevăzusem și în a- 
vancronică, principala dificultate 

a concursului a constituit-o traseul, 
mai exact starea pîrtiei și a zăpe
zii. Gheața și granulele tari de ză
padă au asigurat o alunecare bună 
a schiorilor, dar conducerea lor pe 
plat și mai ales în coborîre a con
stituit o grea problemă. Astfel, în 
porțiunea de coborîre a buclei de 
3 km, în care biatloniștii reveneau 
spre poligon pentru trâgeri, W. 
Gyorgy și-a rupt un schi și a 
fost obligat să-l înlocuiască, ceea 
ce a cauzat 15—20 de secunde de 
întîrziere, Gh. Voicu și-a rupt un 
baston, Ehrenberg a căzut, lovin- 

V. Fontana executînd dificila probă a cursei, tragerea la țintă 
Foto : Theo MACARSCHI

du-se ușor la cap, Merkel a căzut 
de asemenea și, deși a terminat 
cursa, acuză dureri serioase la u- 
măr. Havelka, tot de la oaspeți, 
s-a accidentat și a fost obligat să 
abandoneze.

La antrenamentele din ajun — 
desfășurate pe o vreme călduroasă 
— se creează două făgașe (înghe
țate peste noapte) pe care schiurile, 
odată angajate, nu mai puteau fi u- 
șor deviate. Orice schimbare d$- 

Sala Palatului), el a deschis astfef 
gala laureaților.

In cuvîntul rostit cu acest prilej, 
președintele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, Angliei 
Alexe, a spus : ..Mișcarea sportivă 
românească. îndrumată și condusă de 
Partid, dezvoltată an de an datorită 
sprijinului acordat de stat, a înregis
trat succese importante, sportivii

Hrisfache NAUM
Fotografii de Vasile BAGEAC

(Continuare. în pag. a 4-a)

direcție devenea figură acrobatică și 
de echilibru. Frînarea ar fi fost o 
soluție, dar foarte greu de realizat, 
mai ales că traseul îngust purta 
și amprentele unui camion scos cu 
ajutorul unui tractor - cuvenite. în 
plus, orice schior în concurs se de
cide greu ’ la frînări, prin care ar 
putea pierde prețioase secunde.

Dar zăpada foarte înghețată a 
avut și alt defect. A angrenat mai 
mulț ca de obicei brațele pentru 
împingere și echilibru, astfel că, în 
poligon, — cu puține excepții, 
exemplu W. Gyorgy — concurenții 
au tras mai slab decît se așteptau; 
De pildă, C. Carabela, trăgător con- 

steni excepțional, a acumulat 5 
min. penalizare. Niedermayer tot 
5, Fontana 7, Gîrniță și Voicu cîte 
8, Gheoirghe Cimpoia 9, V. Papuc 
18, Merkel 15 și Angerăr 19. Vizi
bilitatea a fost bună, n-a fost vînt; 
dar pe lingă oboseala excesivă a

Mihai BÎRA
Gh. EPURAN

-'*^G.Q.ntiiivar9,în pag,



■r

ABORDEAZA

CU INCREDERE

NOUL AN
perseverente, 
cu care nu-

"0
Nr. 6921

PENTATLONIȘTII ÎNSEMNĂRI DE LA PLENARA C. J. E. F. S. BIHOR

PROGRESE EVIDENTE DAR Șl UNELE RĂMÎNERI
ÎN URMĂ ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ

♦ ....

în urma unei munci 
a dăruirii și pasiunii 
cleul de sportivi fruntași a lucrat în 
ultimii ani, pentatlonul modern din 
țara noastră se prezintă la finele 
acestui an cu un bilanț remarcabil. 
Firește, ne gîndim, în primul rînd, 
la medalia da bronz cucerită la 
campionatele« mondiale de juniori 
din 1971, după ce la edițiile antre- 

întreceri echipa 
locul VI (1969)

rjoare ale acestei 
României ocupase 
și locul V (1970).

Progresul evident 
valorile umane de 
la ora actuală, perspectivele lor cer
te și în competițile de seniori au 
determinat forurile competente să 
ne acorde încredere pentru Jocurile 
Olimpice. în vederea acestui foarte 
greu examen, tinerii noștri pentatlo- 
niști și-au^ început pregătirea la 1 
noiembrie,‘’'pornind de Iafbbiectivele 
date de forurile diriguitoare olim
pice dinjțarajnoastră și de la pla
nul fntocmlt$de|(ederația de specia-

al acestui sport, 
care dispunem

In ciuda timpului friguros, componența lotului de pentatlon modern 
aer liber ,z

efectuează zilnic antrenamente in
Foto i T. MACARSCHI

Ne-’a vizitat^ recent,*. echipa ele 
rugby 'A.S.Z.,* aparținînd , Institutu
lui de educație* fizică din Varșovia. 
Cu acest prilej, ^rugbyștii polonezi 
au susținut mai multe meciuri a- 
micale în, compania unor echipe de 
club sau'selecționate din . țara noa
stră. Astfel,^ei au ..jucațj la Bucu
rești cu Steaua^ pe care au între- 

. cut-o cu 14—124'Apoi, la Petroșani, 
cu actuala? lideră zâf campionatului 

, diviziei A, Știința-în fața, căreia au 
pierdut-', cu . 12—4^ și,în fine, din 
nou la București, cu selecționata de 
juniori a Capitalei, înregiștrînd o 
nouă victorie! 8—4. De fiecare dată, 
ei au jucat respectînd strict prin
cipiile , rugbyului modern, dezvol- 
tînd acțiuni de^tnare spectacol și 
realizînd l puncte’, cu deosebire din 
essai-uri,' în toate meciurile.

■ Prezența, echipei)'A.S.Z. Varșovia 
a relevat, în. același timp, o preo
cupare netă pentru o selecție foar 
te riguroasă; toți jucătorii au la 
bază, în perioada junioratului, un 
stagiu apreciabil de activitate at
letică. Aceasta face ca ej să po
sede o excelentă rezistență fizică 
generală, completată ulterior și cu 
una specifică i'ugbyului. In fine, 
s-a remarcat la aceeași echipă do
rința de fț practica ua joo curat, 
eliminînd bbstrucțiilejtfje'vitîncl pla
cajele făr8ybalon(V w '

li ta te pe baza informațiilor acumu
late după ani de experiență în țară 
și străinătate. In prima perioadă, 
ponderea a căzut pe probele defici
tare (sau de sezon) care cer mai 
mult timp de pregătire în raport 
de tehnicitatea lor, cum ar fi scrima 
și. călăria, care de fapt aduc un a- 
port substanțial în punctajul gene
ral, fără a se neglija însă celelalte 
trei probe (tir, înot, cros) care, la 
rîndul lor, vor cunoaște mai tîrziu

o intensitate progresivă de pregăti
re, conform planului și calendarului 
internațional. Cea de a doua etapă 
va avea loc la Predeal, unde spor
tivii se voi- reuni pentru o scurtă 
perioadă în concediul lor de odih
nă, accentul urmînd să se pună aici 
pe pregătirea fizică generală, pe 
creșterea capacității morfo-funcțio- 
nale a sportivilor, îmbinată cu pu
nerea la punct a cunoștințelor teo- 
retico-științifice, raportate la perioa-

A.S.Z. ȘI UNELE LNVĂȚĂMINTE...
în totul, o echipă cu o foarte 

sănătoasă concepție de joc. în vir
tutea căreia se muncește cu pasiune 
și seriozitate. Prof. Joseph Grohow- 
ski. antrenorul echipei, explică nu
mai așa faptul că A.S.Z. Varșovia 
se află pe locul 2 in campionatul 
primei divizii a Poloniei, că in 
Iotul național au fost solicitat) 
fundașul Jagewiak, mijlocașul la 
deschidere Bernat și aripa de trei- 
sferturi Ronikier. Prof. Grohowski 
a subliniat sprijinul de care se 
bucură rugbyul în Institutul 
ducație fizică din Varșoyda, prin 
intermediul conf. dr. Janiisz 
darewicz, șeful secției, dar și al 
tuturor cadrelor didactice și, ne
mijlocit, al federației de resort.

Cu alte cuvinte rugbyul face 
casă bună la institutul care pre
gătește la Varșovia viitori profe- ., 
sori de educație fizică și antre
nori. Asta în timp ce la noi echi
pa de rugby a I.E.F.S. este desfiin
țată, la fel ca și 
cialitate, ea fiind 
tedrei de focuri 
pași în urmă față 
prea îndepărtat.

Și atunci să ne mai mirăm de 
ce pe plan național se relevă o 
carență acută de specialiști, de an-, 
trenori? De ce există echipe — 
chiar în prima divizie — în care

de e-

Bon-

catedra de spe- 
subordonată ca- 
sportive. Deci, 
de un trecut nu

LOTURILE DE JUNIORI

pentru Marile competiții din 1972

b- La încheierea campionatelor re
publicane de juniori «mari, biroul 
federației de scrima s-a> întrunit 
într-o ședință operativă evînd ca 
scop stabilirea loturilor de trăgă
tori la toate armele, din care • vor 
fi formate selecționatele ce ne vor 
reprezenta țara în principalele 

■ competiții internaționale rezervate 
tineretului,-în cursul anului 1972, 
printre aceștia figurînd, în primul 
rînd, Turneul Prietenia, ce se va 
desfășura în Cubai (februarie), și 
campionatele mondiala de tineret, 
programate la Madrid, la începutul 
lunii aprilie. ' it al

", nii ii f-

L.

din
tehnică

calificarea celor care fac parte 
colectivul de conducere 
este discutabilă? De ce efectele se 
resimt în final atunci cînd rugbyul 
românesc are de susținut examene 
internaționale?

Rugbyștii studenți de la A.S.Z. 
Varșovia ne-au dat, într-un fel, o 
lecție. Rămîne de văzut în ce mă
sură vom ștj să învățăm din a- 
ceastă lecție. Practic, să reparăm 
Unele greșeli. Fiindcă este un non
sens ca un institut de specialitate 
să nu aibă O CATEDRĂ DF. 
RUGBY DE SINE STĂTĂTOARE, 
precum și O ECHIPĂ, dar nu 
undeva la periferia activității com- 
petiționale, ci sus, cît mai sus, la 
nivelul elitei!

Tibariu STAMA

de, precum și pe cunoașterea preci
să a obiectivelor ce se urmăresc în 
etapele viitoare care, în general, 
vor cuprinde pregătirea pc plan 
sensibil egal a tpturor probelor în 
ansamblu.

Creșterea fiecărui sportiv în par
te, maturizarea la care ei au ajuns 
în acest sport complet — cînd este 
binecunoscut că performanțele înal
te s-au obținut după 21 ani — ates
tate de noii campioni, ne arată că 
este de așteptat ca în viitoarele con
fruntări internaționale componenții 
lotului nostru național de pentatlon 
modern să se comporte onorabil.

Un succint bilanț al primelor două 
luni de pregătire cu acent pe tehnica 
specifică pentatlonului modern este 
satisfăcător, deoarece s-a marcat 
un evident progres la fiecare com
ponent al lotului în parte și impli
cit al echipei.

Planul de muncă de perspectivă 
pe care l-am adoptat nu poate duce 
la rezultate bune, fără aportul to
tal și dăruirea completă a tuturor 
componenților lotului. Fiecare este 
conștient de unele necesități de 
perfecționare la fiecare probă în 
parte pentru acumularea în plus de 
secunde sau puncte, pentru ridicarea 
pe noi trepte în ierarhia mondială, 
și tocmai acest lucru ne îndreptă
țește să sperăm că 1972 va aduce o 
nouă confirmare a valorii pentatlo- 
niștilor noștri.

Consiliul județean pentru eduea- 
ție fizică și spert Bihor s-a reunit, 
cu puțin timp în urmă, într-o șe
dință plenBrfi obișnuită pentru a lua 
In dezbatere activitatea depusă în 
direcția dezvoltării educației fizice 
și sportului de mțasă. Ampla și res
ponsabila analiză efectuată cu aeeș.1 
prilej a vizat Îndeosebi activitatea 
desfășurata In perioada ce a trecut 
de la conferința mișcării sportive ju
dețene (martie a,c.). dar ea a avut 
ea principale puncte de reper nu 
numai documentele acelei conferințe, 
ei și llotărlrea Secretariatului Co
mitetului județean de partid din pri- 
măvaja anului 1976. precum și o- 
biectivele rezultate din planul ge
neral adoptat, de plenara C.N.E.F.S. 
c.u privire la activitatea sportivă de 
masă. Bineînțeles, lucrările plenarei 
C.J.E.F.S. Bihor au feet puse în ra
port direct cu rolul de seamă ce 
revine mișcării de educație fizică și 
sport din țara noastră în lumina vas
tului program ideologic, politic și 
educativ elaborat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie.
COLABORARE FRUCTUOASA INTRE 
C.J.E.F.S. Sl CEILALȚI ’

LOCALI
Raportul (deosebit de 

și de analitic) prezentat 
țilOr 1.. -- ’
ședințele C.J.E.F.S. Bihor, Alexandru 
Tordai. precum și discuțiile care au 
urmat au pus mui intii în evidentă 
atit sprijinul permanent acordat de 
Comitetul județean de partid, cit și 
cclaliorarea fructuoasă ce a existat 
intre Consiliul județean peptru edu
cație fizică .și sport și celelalte irgtti- 
tuții și organizații locale cu atribuții 
în acest domeniu pe linia angrenă
rii unor mase cît mai largi de cetă
țeni, îndeosebi tineri, la practicarea 
exercitiilor fizice și sportului. Acea
stă colaborare, atent îndrumată de 
către comitetul județean de partid, 
a permis iih numai o conjugare a 
eforturilor în vederea realizării o- 
biectivelor și măsurilor stabilite, dar 
și o diversificare a formelor 
toacelor folosite.

Un efect semnificativ al 
colaborări între factorii din 
l-a constituit frumosul succes 
s-au bucurat manifestările consacra
te aniversării Semicentenarului 
partidului. Astfel, concursul între a- 
seciațiile sportive de la orașe și 
sate. Organizat de C.J.E.FVS., în co
laborare eu Consiliul județean al 
sindicatelor și Ccmitetul județean 
U.T.C., a dus la o vizibilă înviorare 
* activității în cele 69 unități par
ticipante (îndeosebi la Voința Ora
dea, Bihoreana Marghita. Stăruința 
Șecuieni și Cris^na TjncA). ca și la 
îmbunătățirea «întării lor materiale, 
realizîndu-se peste 160 de noi baze 
sportive simple, ..Cupa Semicentena
rului", ale cărei întreceri s-au des
fășurat la 15 ramuri de sport, a re-

FACTORI

cuprinzător
. ............. pgrticipan- 

|a pțenară de către vicepre-

și mij-
strînsei 

județ 
de care

prof. Ghcorghe TOMll'C
antrenor coordonator

ANUL REVENIRII ECHIPEI MASCULINE ÎN ELITA MONDIALĂ

unit un număr de peste 10 000 con
curent), după cum și marea serbare 
cullural-sportivă ce a avut loc în 
ziua de 
dea (la 
deosebit 
riați și 
rsjfn și

8 mai pe stadionul din Ora- 
a cărei reușită un 
și-au adus activiștii 

veluntari ai C.J.E.F.S.,

aport 
sala-

_______ . ., pre- 
numeroși profesori de edu

cație fizică) a necesitat o serioasă 
mobilizare d» forte, cifra participan- 
ților ridieîndu-se la 12 000.

ACȚIUNI REMARCABILE 
PENTRU PIONIERI Șl ȘCOLARI
După cum a reieșit din raportul 

Iirțzentat. ca și din dezbateri, preo
cupările cele mai susținute s-au ma
nifestat în acest an . în direcția an
trenării pionierilor și școlarilor la o 
activitate organizată și sistematica 
dr practicare a exercițiilor fizice Ș> 
sportului. în orașele Oradea. Beiuș, 
Marghita și Salonta se desfășoară în 
bune ccindițiuni campionate școlare 
sistem divizie la atletism, baschet, 
handbal și alte ramuri de sport, la 
care participă peste ‘ 
Gimnastica înaintea ---- -
se practică în toate școlile din ju
deț, iar gimnastica J‘ °
fost introdusă în 29

. cămine 
C.J.E.F.Ș..
liul j—i-,--- - -spectoratul școlar județean, s-a 
tins acțiunea de învățare a înotului, 
care a cuprins pînă in prezent, nu
mai în municipiul Oradea. 1 380 de 
elevi. Peste 2 000 de pionieri au luat 
parte la activitatea turistică special 
consacrată lor. O inițiativă dintre 
cele mai frumoase a. constituiț-o or
ganizarea de întîlniri între pionierii 
școlilor diri județele Bihor și Cluj, 
la poalele vîrfului Măgura, cu care 
ocazie aceștia s-au întrecut la fot
bal. volei, atletism și orientare turis
tică. tn perioada vacanțelor, nume
roși juniori și elevi au mers în ta
berele de corturi de la Padiș, Me- 
zlad și Băile Felix, sau in „satele de 
vacanță" de la Vașcău, Vadul Crișu- 
lui, Roșia și Tinea, unde, pe lingă 
diferite activități cu caracter educa
tiv. instructiv și gospodăresc, li ș-a 
oferit și posibilitatea de a practica 
sporturile preferate.

Anumite progrese calitative s-au 
făcut remarcate și pe planul activi
tății sportive de masă din întreprin
deri și instituții. Chiar dacă pare 
exagerată afirmația făcută în plena
ră precum că 20 la sută din totalul 
sglariaților ar fi angrenați în cam
pionatele asociațiilor sportive, este 
totuși reală constatarea că aceste 
tradiționale întreceri se desfășoară 
acum în conditiuni mai bune și cu 
un număr sporit de concurenți față 
de anii trecuți. Aceeași concluzie de
vine valabilă și în cazul competiții
lor pe ramuri profesionale, al acțiu
nilor turistice pentru oamenii muncii.

Notabil ne apare și faptul că în 
două întreprinderi orădene, Trico- 
textil și Arta Salenta, a fost intro
dusă, cu bune rezultate gimnastica 
d» producție. Unanim apreciată este, 
de asemenea, și inițiativa creării, pe 
lingă Liceul nr. 5 'din Oradea, a unui 
centru de gimnastică igienică pentru 
adulți.

BILANȚUL LA 
RĂMÎNE ÎNCĂ

In ceea ce privește 
s-a urmărit îndeosebi

4 000 <le elevi, 
orelor de curs
de înviorare a 
de internate și 

școlare. Din inițiativa 
.. .„. în colaborare cu Consi-
județean al pionierilor și In-. 3 ex_

rea unor propuneri și sugeșilp 
tru îmbunătățirea i----
în viitor.

Reluînd o idee din raport, 
ședințele asociației .1
fabrica de confecții, Iosif Munlcanu. 
arăta 
trează 
oarece
— în
goare ----— •ce mai restrâns acestei activități so
ciale atît de utile pentru înseși în
treprinderile și Instituțiile respective. 
De altfel, o și mai mare indiferență 
fată de fenomenul sportiv și nevoile 
sale o manifestă — după cum s a 
arătat în plenară — și multe con; 
duceri de I.A.S.-uri și C.A.P.-urt 
(I.A.S. Valea lui Mihai, C.A.P. Vaida 
și altele).

împărtășind din experiența acu
mulată la asociația sportivă Voința 
Oradea al cărei secretar este. tov. 
Ștefan Banyai arăta că pretutindeni 
e posibilă împletirea armonioasă a 
sportului de masă cu cel de perfor
mantă, cU condiția ca cei puși să 
realizeze acest lucru să manifeste 
pasiunea și inițiativa necesară, atri
bute ce se pare că lipsesc încă — 
în mai mică sau mai mare măsură
— unor activiști și tehnicieni spor
tivi.

STAȚIUNI CARE NU DISPUN 
DE BAZE SPORTIVE 
observații critice îndreptă- 

t..„___ făcut cu privire la amena
jarea și buna întreținere a bazelor 
sportive. După cum s-a subliniat tn 
plenară, zona de vest a orașului O- 
radea, unde a apărut un nou cart,er 
de locuințe ca și majoritatea stațiu
nilor din județ, care primesc anual 
mii și mii de vizitatori din țară și 
de peste hotare, nu dispun de bate 
sportive (Băile Felix, 1 Mai și Țin
ea, de pildă, nu au în momentul de 
fată nici un teren de sport).

Intr-o situație critică se află, din 
acest punct de vedere, după cum «b 
tristețe arăta prof, de educație fizică 
Vasile Odeșteanu, și multi dintre 
școlarii Orașului dr. Petru Groza. 
Cele două săli de gimnastică pentru 
elevii din acest oraș au primit altă 
destinație (una a devenit țesătorie. 
iar cealaltă dormitor). în vreme ee 
sala asociației Minerul Bihor, care 
nu mai are aproape nicî un fel, de 
activitate, se duce de rîpă, nefiind 
îngrijită, proprietarii ei refuzînd a 
o preda unei școli ce ar putea-o re- 
amenaja.
ÎMBUNATATIREA MUNCII DE EDU
CARE — UN OBIECTIV IMPORTANT

Observații și sugestii deosebit’ de 
prețioase în legătură cu activitatea 
desfășurată și munca de viitor a Tă
cut în cuvîntul său tovarășul Vasile 
Lupan, care a reprezentat la acea
stă plenară Consiliul National pentru 
Educație Fizică și Sport. Oaspetele 
din București a apreciat, printre al
tele. că se face simțită lipsa de or
ganizare a unor acțiuni și mai 
atractive pentru tineret, că femeile 
sînt atrase încă în număr mic pe 
terenurile de sport, și că atletismul, 
care are o veche tradiție în județ, 
este rămas cam mult în urmă- Tov. 
Lupan a recomandat : să se dea o 
mai mare atenție formelor și mijloa
celor simple de practicare a spoitu
lui, care șa țină seama , de tradjție, 
de specificul local și profesional și 
care să fie. în același timp, pe pla
cul oamenilor : în timpul iernii lec
țiile de educație fizică să se fpcă, 
totuși, în aer liber ; tot în sezonul 
de iarnă să se organizeze concursuri 
populare de înot în bazinele cu apă 
termală : să se dea extindere acțiu
nilor turistice. îndeosebi drumețiilor! 
să se inițieze mai multe crosuri, să 
se dea o. mai mare atenție muncii 
de educație.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
a luat cuvîntul tovarășul Liviu Mol
dovan, șeful secției propagandă a 
Comitetului județean P.C.R.. care, 
după ce mai întîi a apreciat progre
sele obținute în activitatea sportivă 
de masa 
larg apoi 
nifestate, 
se. dînd 
niind că . _. . __  ________
tălii sportive în ședința din martie 
1970 a Secretariatului 
județean P.C.R., ca și 
făcute atunci (privind 
tuiui, organizarea de 
excursii) sînt valabile 
ce denotă o oarecare 
în însușirea și urmărirea 
către cei în cauză, tov. MoldoVan a 
cerut tuturor organelor sportive și 
celorlalți factori cu care colaborează 
să-și îndeplinească Cu mai multă 
răspundere atribuțiile și sarcinile ce 
le revin. Tn privința bazei materia
le, tov. Moldovan a opinat că se 
impune o mai judicioasă folosiră a 
terenurilor și sălilor existente . iar 
pentru noi amenajări trebuie să se 
apeleze mai mult la contribuția și 
munca voluntară a cetățenilor, în
deosebi a tinerilor, dîndu-«e astfel 
rezolvări prompte cerințelor locale, 
fără a se aștepta totul de la centru.

Criticînd unele deficiențe persis
tente în stilul de muncă al C.J.E.F.S,; 
tov. Moldovan a pus accentul, în în
cheierea ouvîntuluî său, asupra ne
cesității îmbunătățirii muncii de «» 
ducare a sportivilor și chiar a an
trenorilor, pentru ca aceștia să ofe
re cu adevărat exemple de compor
tament și de ținută întregului ti
neret.

Constantin FIRANESCU

acestei ă'eUvîțăU
...... . pre- 

sportive de la
că sportul de masă înregis- 
în unele locuri regrese de
și conducerile administrative 

pofida reglementărilor în vi- 
— dau un sprijin din ce în

Multe 
țite s-au

plenară.

SATE 
SĂRAC
mediul rural.

_________ îmbunătățirea 
organizatorică a asociațiilor sportive 
și găsirea unor modalități specifice 
de atragere a tinerilor săteni în 
practicarea sportului. Deosebit de in
teresantă și de meritorie ni s-a pă
rut. în acest sens, inițiativa luată în 
unelt comune ce dispun de surse de 
ape termale (Tămășeu, Cadea. Sîni- 
colaul de Munte. Ciocaia) de a se 
construi bazine de înot simple pen
tru deservirea populației. Această 
inițiativă, ca și altele ce vizează ex
tinderea turismului sau amenajarea 
de noi baze sportive n-au putut da 
totuși prea multă substanță unui 
bilanț al sportului sătesc care ră
mîne. ca de obicei, mai sărac.

De altfel, atît în raportul prezen
tat, cît și din intervențiile unora 
dintre participant!! la plenară — 
care au cuprins și unele remarci 
autocritice — 's-a desprins limpede 
că activitatea sportivă de masă în 
mediul rural este încă departe de. a 
ține pasul cu dezvoltarea economică 
și socială a satelor. Tovarășa Elisa- 
beta Orosț secretară a Comitetului 
județean U.T.C., arăta, de pildă. în 
cuvîntul său. că uncie ramuri spor
tive (atletism, handbal volei, chiar 
trîntă) care i-ar atrage pc tineri, sînt 
complet neglijate la sate. Pentru re
medierea stărilor de lucruri exis
tente, vorbitoarea a solicitat 
C.J.E.F.S.-ului (cu care a precizat că 
se colaborează destul' de bine în ul
tima vreme) formarea unor colecti
ve comune care să meargă la sate 
in scopul acordării unui sprijin ca- 
lilificat organizării de activități spor
tive, de competiții, deoarece. după 
cum sublinia și tov. Stelian Coandă. 
dfe Ia Inspectoratul școlar județean, 
acesta este unul din aspectele cele 
mai deficitare în mișcarea sportivă 
rurală. Tov. Orosz și-a exprimat, 
de asemenea, opinia că este necesară 
activizarea comisiei de sport de masă

INDIFERENȚA UNORA
FATA DE FENOMENUL SPORTIV
Dezbaterii» plenarei au mal scos 

în eDidență și alte lipsuri și defi
ciente în activitatea sportivă de 
masă, prilejuind,, totodată, exprima-

prezentat la finalele de la Milano. Nu 
în cea mai bună forrpă șț cu.căpita
nul echipei. William Schreiber (d* 
puțin timp restabilit după un stupid 
accident la mîna dreaptă), în imposi
bilitate de a servi la nivelul poten
telor sale sextetul de bază...

în sfîrșit. debutul în turneul final 
este promițător : 3—2 cu echipa Po
loniei, care. •. se stingea, dar 0—3 
cu cea sovietică.
Băieții n-au jucat rău, dar de lingă 
Bartha. Udișteamu. SUmate, Ores, 
Dumănoiu, Codoi. Eneseu, Ion, Bălaț, 
lipsea un Schreiber în formă, un 
Schreiber care ar fi putut să deter
mine ciștigarea finalurilor de , set... 
După acest meci, echipa, intrată în 
formă maximă, avea să cîștige toate 
celelalte partide, precum și admirația 
specialiștilor si publicului italian 
(ostil pînă atunci pentru că jucătorii 
noștri le eliminaseră favoritii).

. Cehoslovacul Groessl a trebuit să 
recunoască si aici că românii 
mai buni : 3—0 cu echipa sa. 
eu campioana lumii {R.DG.L 
pretendentii la calificare pentru 
fuseseră învinși de români. însă 
mul meci al campionatului european, 
Cehoslovacia — UR$S.. le-a barat 
acestora drumul spre Miinchen. obli- 
gîndu-i la o nouă tentativă cu pri
lejul turneului de calificare dinain
tea Olimpiadei- 
anului a 
set mai 
nostru a 
cea mai 
însuși. .

După anii de 
voleiului nostru 
sfîrșitul lui 1971, 
semnăm, cu plăcere și satisfacție, 
reafirmarea lui pe scena celei mai 
prestigioase competiții continentale. 
A fost un an care a întrerupt șirul 
insucceselor și care a readus repre
zentativa română în rîndul celor 
mai bune din Europa și chiar din 
lume. Pentru că finalele europene- 
'pc «e la Milano s-au deosebit de 

tie ale unui campionat mondial doar 
l team-ului nipon.

Un an început discret. ia poa
lele Bucegilor, prin obișnuita pregă
tire pentru rezistență, continuat apoi, 
după succesul din luna mai, de la 
Sarajevo (la Balcaniadă), cu sîrg și 
dăruire și încheiat cu brio la comne- 
tiția europeană. Un an în care echipa 
noastră națională a ’ 
proaspătă a întineririi si a dobîndi* 
conștiința valorii sale. Toate acestea, 
munca asiduă a tricolorilor noștri, 
aveau să ne aducă prima mare satis
facție la Balcaniada din mai. cînd ro
mânii obțin un rezultat de prestigiu în 
fața vicecampionllor mondiali volei
baliștii bulgari, mari favoriți. și cu 
ceresc medalia de aur a competiției. 
Moment cheia pentru viitoarea ascen
siune a voleiului masculin românesc, 
un neprețuit tonic psihologic, care 
avea să nască încredere și speranță 
în tabăra tricolorilor. Competițiile 
verii, fără să aducă echipa română 
pe primul loc, au consemnat, totuși, 
prezenta ei pe o treaptă superioară 
în ierarhia valorilor. La Varșovia, 
reprezentativa noastră. lipsită de 
cîtiva titulari, învinge, din nou. Bul
garia, dar succesul este estompat de 
înfrîngecea seacă în fața Poloniei. 
Eșecul era explicabil prin descomple- 
taraa lotului nostru și prin privile
giul d« gazdă al polonezelor. La tur
neul internațional de la Timișoara, 
românii, fără a fi în formă. înving 
Pe campioana mondială (R.D.G.) si 
pe predecesoarea sa în fruntea 
rarhiei supreme (Cehoslovacia) 
același scor: 3—1. Mare surpriză 
mult entuziasm ‘ _ .. LZ. „
cînd nu-i mal învinsesem pe ceho
slovaci sau p» 
multi ani...

Constatam, cu acest prilej, că echi
pa R.D. Germane nu mai este forța 
aoeea irezistibilă care a uimit, cu 
un an în urmă, publicul sofiot, In 
finala aampionatului mondial- Dar 
Cehoslovacia ? Mi se părea la cel 
mai înalt nivel atins după C.M, din

stagnare valorică a 
masculin, acum, la 
se cuvine să con-

in balanță, acel 
decisiv, căruia

^XfeTe ale unui 
/ prin absența

Analizînd comportarea scrimeri- 
lor noștri juniori de-a lungul în
tregului an 1971, biroul federal a 
decis să includă în acest lot de 
perspectivă pe următorii trăgători i 
L. Ruff, Fr. Hetz, G. Ursovici, P. 
Kuki, C. Moise, V. Aniculăesei, P. 
Buricea (floretă băieți) ; Viorica 
Draga, Aurora Crișu, Mariana Os- 
tafi, Magdalena Bartoș, Maria La
zar, Ecaterina Fenyes, Elena Pri
cep (floretă fete) ; C. Marin, I. 
Pop, E. Oancea, Al. Csiki, I. Petricâ, 
Gh. Mocanu, S. Crișu, (sabie); D. 
Podeanu, O. Zidaru, A. Cărămidă, 
I. Popa, P. Szabo, L. Angelescu, 
I. Palotaș (spadă).

O SURPRIZĂ DE ĂNUL NOU

Revista SPORT
într-un număr Special cu 32 d^-pagini, în Culori.- Din bogatul 

său cuprins’:

ILIE NASTASE s» destăinui»...
Anul fotbalistic 1971
Scriitorii ți sportul
Dumitru a cîștigat meciul cu Dinu și 
Cu flacăra olimpică la., gura sobei 
Joe Frazier urcă din nou în ring, iar 
nează... greșit
SPORT-MAGAZIN

Dobrin I

Cassius Clay se antre-

simțit boarea

In tabăra noastră.

ie- 
cu 
sl

De

campionii lumii ? De

Numărul special de Anul Nou, cu pagini 
iiate SPORT îl găsiți, începînd de astăzi, la 
■ i'presei din Capitală și din țară.

Grăbiți-vă să vi-l procurați !

în culori, oi revistei ilus- 
chioșcurile de difuzare

Veți avea o plâcufâ surpriză de Anul Nou l

A APĂRUT Nr. 12 AL REVISTEI

„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"
Ultimul numfir din acest an al revistei „Educație fizică.și sport" a apă

rut Conținind Interesante articole, studii și cercetări cu caracter teoretlco- 
metodic precum șl un fișier bibliografic al tuturpr articolelor publicate in 
revistă pe parcursul anului, acest număr se anunță deosebit de util cadre
lor didactice, antrenorilor șl activiștilor din domeniul educației fizice și 
sportului.Din sumar spicuim:

— c. POPESCU : ^Dezbateri șl discuții pe teme educative specifice șco
lilor sportive"c— GH. ILIUTA gLi,Contribuții la modelarea psihologică a pregătirii boxe- 
rilor- (I) 5— M. BÎRAI ^Folosirea. «chlurilor de lungime progresivă In Învățarea
schiului** » *— alexandra POPOVICI e '„Actualități In alimentați» sportivilor" :

— Prof. dr. M. EPURAN s ^Introducere In metodologia cercetării știin
țifice" ■— S. BLUMENFELD șl eolab. : „Investigații cu privire la statutul social 
șl rolul profesorului de educație fizică" (II).

Revista se găsește la toate centrele de difuzare a prasei din țară,

I !*W'l

1966. Am pus. atunci, 
greu factor, deseori 
îi zicem avantajul terenului propriu. 
Ideea fusese sugerată chiar Ia sfîrși- 
tul meciului de căpitanul echipei 
cehoslovace, Zdenek Groessl, care, 
la entuziasmul jucătorilor noștri, a 
replicat : „Vom vedea dacă o să vă 
bucurați și in Italia...” Dar, în ulti
ma zi a turneului, băieții noștri — 
pînă atunci în al nouălea cer — au 
fost readuși cu picioarele pe pămînt 
de polonezi : 0—3 I E drept, echii» 
Poloniei atinsese atunci maximum 
de formă. Dar mă îndoiam că și-o 
va menține pînă la europene. Și așa 
a fost.

La turneul celor 6 națiuni, desfă
șurat în R.F- a Germaniei spre sfîr- 
șitul lui august voleibaliștii români 
întîlnesc. pentru prima oară după 
campionatul mondial de la Sofia, 
echipa U.R.S.S. Din nou indisponibi
lități în echipă si meciul este pier
dut cu 2—3. totuși, sovieticii cîstia* 
două seturi în prelungiri. Și. din nou. 
înfrîngere în fata Poloniei, dar abia 
în cinci seturi. ■ . îngrijorarea vine, 
însă, după meciul cu Italia, cîștigat 
doar cu 3—2. Era cel mai periculos 
adversar din seria de la Torino a 
C.E-. în care erau repartizați și vo
leibaliștii noștri. Ce se va întîmpla 
în meciul pe care românii urmau 
să-1 susțină cu azzurrii în fața tifo- 
silor acestora ? La unison, presa pen
insulară. prevedea prin gura unor 
specialiști italieni și străini, o victorie 
eu 3—0 sau 3—1 a gazdelor 1 Nu a 
foșt așa. Băieții noștri au trecut peste 
toate obstacolele acestui joc și s-au

In mare formă. >
din județ, s-a referit oe 
asupra unor deficiențe ma- 
făcînd observații judicina- 
indicații valoroase. Subli- 
unele critici aduso activi-

slnt 
3—0 
Toți 
J.O- 

Ulti-

Comitetului 
recomandările 

învățarea îno- 
marșuri șl 

și astăzi, ceea 
superficialitate 

lor de

Marele obiectiv al 
fost ratat din cauza Unui 
mult pierdut, dar voleiul 
cîștigat după ani și ani, 

grea bătălie : aceea cu el
Aurelian BREBEANU

în prima parte a campionatelor drviziei A

NOTE BUNE ARBITRAJULUI
Intre faptele cele mai semnifica

tive ale primei părți a campionate
lor se înscrie și îmbunătățirea evi
dentă a arbitrajelor. Mai mult ca 
oricind, rubrica noastră a acordat 
calificative de bine și foarte bine ca
valerilor fluierului. Este, fără îndo
ială, meritul lor de a se fi străduit 
să conducă partidele încredințate în 
spiritul loialității și corectitudinii, al 
respectării cît mai riguroase a ra
portului de forțe dintre echipe. Tot
odată, prin maniera lor de arbitraj, 
ei au susținut tendințele noi în jocul 
de volei.

Echipele bucureștene Politehnica și Spartac II

au promovat in campionatul
La București, în sala de sport de 

la stadionul Republicii s-a desfășu
rat. timp de două zile, campionatul 
de calificare pentFu echipele femi
nine de tenis de masă. Au luat par
te șase formații ; Politehnica 
Spartac II ” "
Satu Mare, 
Sîngeorgiu 
Bocșa.

Meciurile 
iar rezultatele 
Politehnica București cu Spartac_ I! 
București 5—2, Sănătatea 5—1, C.S.M. 
Reșița 5—0, Voința Sîngiorgiu de 
Pădure 5—0, Metalul Bocșa 5—0 l 
Spartac II București cu Sănătatea 
5—0, C.S.M. 5—1, Voința 5-0, Me
talul 5—0 ; Sănătatea Satu Mare eu 
C.S.M. Ș—1. Voința 5—1. Metalul 
5—0 | G.S.M. Reșița cu Voința 5—3, 
Metalul 5—1 ; Voința — Metalul S—3.

Clasament general: 1. Politehnica 
București (Carmen Crișan, Mariană 
Gheorghiu. Roberta Toma), 2. Spar
tac II București, 3. Sănătatea Satu 
Mare, 4. G.S.M. Reșița, S. Voința

diu Capitulă
C.S.M. Reșița. 

Pădure șlde

Șl
Sănătatea 

Voința 
Metalul

au fost de un nivel slab 
au fest .următoarele ;

republican divizionar feminin
Sîngiorgiu 
Brașov.
. Primele
ra în anul 1972 la întrecerile cam
pionatului republican divizionar care 
va include opt echipe.

★
în cadrul aceluiași 

calificare, dar pentru 
culine, 16 formații se 
(lipsesc Sănătatea Satu Mare și Me
dicina Cluj). Iată primele rezultatei 
seria I : Grivița Roșie București 
Voința Baia Mare 9—7 ; seria a H-a: 
Cutezătorii Buzău cu Voința Bacău 
9—0, Oțelul Galați 
Ill-a : Comerțul 
I.E.A.B.S. București 
șov 9—0 1 seria a 
torul Hunedoara — .... ___
9—0) seria a V-a; C.S.M. Iași eu 
uocoriiQtiva Ploiești 9—0 t G,S,M. R«- 
șița 9—1 ; seria a Vl-a; Sănătatea 
T. Severin cu Voința Odorheiul Se
cuiesc 9—1. Voința Cîmpina 9—1.

Competiția se;încheie miercuri.
O. DIACONESCU — eoresp. județean

de Pădure, 6. Metalul
două formații vor coneu

camplonat <1« 
echipele mai- 
întrec la lași

9—3 | seria a 
Tg. Mureș cu 
9—1, l. T. Bra- 
IV-a : Construc- 
Voința Brăila

Puține au fost cazurile în 
arbitrajul a făcut obiectul discuție! 
specialiștilor. însă rezultatele nu au 
fost^ niciodată viciate.

Făcînd o retrospectivă a modulul 
în care au foșt condușe partidele 
diviziei A de corpul de arbitri, ru
brica noastră a întocmit, — în fune- 
tie de calificativele acordai», de di
ficultatea partidelor care le-au fost 
încredințate și de maniera adoptată 
— o listă a cavaleriler fluierului, 
care s-au remarcat în acest sezon i 
Mircea Zelinschi, C. ArmășescU, Z. 
Pătru, V. Arhire, Em, Costoiu N. 
Ionescu, I. Covaci, A. Dinicu, Gh. 
lenescu, I. Niculescu. N. Găleșanu, 
Gh. Ionescu. V. Dumitru, D. Radu
lescu, Gh. Borgliida. V. Voicu, O. 
Drăgan, V. Cbioreanu, N. Beciu, V. 
Ranghel, I. Amărășteanu. Desigur, In 
întocmirea acestei liste am ținut sea
mă și de numărul partidelor arbi
trate. deci de activitatea desfășura
tă de cavalerii fluierului în șezonul 
de toamnă.

«a>e

COMISIA CENTRALA DE COMPE- 
TIȚII A OMOLOGAT, ASEARĂ, RE
ZULTATUL MECIULUI RAPID BUCU

REȘTI — PENICILINA IAȘI : 3—0
Aseară, la sediul F. R. Volei, a avut 

loc ședința Comisiei centrale de com
petiții. în care s-a luat în dișcutie „ca
zul" Penicilina Iași, echipă care, după cum se știe, nu s-a prezentat ta partid# 
derby eu Rapid, programată in Bucii- 
reșii. Analizind conjunctura ip care s-a 
produs forfaitul, comisia a procedat la 
omologarea rezultatului de 3—0 în fa
voarea jucătoarelor de la Rapid. Hotă- 
rîrea a fost vot.ată in unanimitate de 
membrii comisiei centrale.

Urmează ca biroul federal să se re
unească pentru a ratifiea această hotă
rî re.Desigur, omologarea rezultatului «ra 
o măsip-ă justă, însă |fntem Oe Părere că faderăfla de voiai trebui» să aplic» 
și alte sancțiuni celor vinovațl d» ne
prezentate» campioanei țării la unul din 
meciurile importante șl așteptate cu m- 
teres da publicul ttucureștean.

Gestul conducerii echipei Penicilina 
m se pare de-a dreptul sfidător. Șl nu 
niiăia, ia alli'ăăa publicului buoutejtean, 
ci și a numeroșilor simpatizanțl ieșeni 
al echipei campioane.

PLENARA CONSILIULUI
ASOCIAȚIEI GENERALE

A VINATORILOP Șl
PESCARILOR SPORTIVI

Marți, 28 decembrie, au avut loc 
lucrările plenarei Consiliului 
A.G.V.P.S., la care, în afara mem
brilor Consiliului, au participat si 
reprezentanți ai unor ministere, in
stituții centrale si organizații ob
ștești.

Plenara a analizat modul în care 
s-au desfășurat adunările membri
lor filialelor și conferințele aso
ciațiilor județene și din Munici
piul București ale vînătorilor și 
pescarilor sportivi; măsuri privind 
dezvoltarea activităților economice; 
a fost prezentată o informare pri
vind colonizarea cu fazani a tere
nurilor aflate în folosința A.G.V.P.S.; 
de asemenea, a fost prezentată e 
informare privind activitatea spor- 
tiv-competițională desfășurată în 

. cadrul asociației și măsuri pentru 
îmbunătățirea ei în viitor; apoi, a 
avut l«a o informare a Comisiei 
de cenzori și a fost aprobat planul 
de a'tivitate și bugetul pe anul 
1972.

în discuții, pai ticipanții au ana
lizat problemele prezentate, sce-

țînd în evidență lipsurile eate s 
manifestat în activitatea desfăsu 
rată în anul 1971 și — în lumina 
sarcinilor trasate de conducerea 
partidului și statului nostru — au 
făcut propuneri a căror reali/«ie 
va asigura îmbunătățirea în viitor 
a activității filialelor și asociații
lor vînătorilor și pescarilor spor
tivi.

In încheierea lucrărilor, partici- 
panții la plenară — în numele ce
lor aproape 200.000 de merpbri vî- 
nători și pescari sportivi — au a 
dresat o telegramă tovarășului 
N1COI1AE CEAU.ȘESCU, secretarul 
general al P.G.R., exprimîndu-și 
dragostea și devotamentul față de 
conducerea partidului și statului 
nostru 'i angajîndu-se să depună 
toate eforturile pentru buna gospo
dărire a avuției cinegetice și pis
cicole a țării, pentru ca, alături de 
toți oamenii muncii, să-și aducă 
contribuția lor la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.
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Analiza turului 

campionatului 
diviziei A (III)

Anchete,, ințeryiuiți-bilanț, statis
tici, ,,reportaje! de^vacanță — toate 
consemnând*, 4ntar-îîn fel sau altul, 
prima parte a' unuS' campionat des
fășurat în condiții ieșite din co
mun. Șj numai dacă ne gîndim că 
turul s-a încheiat, practic, în a 
doua jumătate a lunii decembrie, 
că densitatea neobișnuită a meciu
rilor (campionat, competiții interna
ționale pentru echipe de club și re
prezentative n-a fost egal răspîndită 
..pe cap de locuitor" al primei di
vizii — unii jucători sau echipe a- 
vind un program foarte încărcat, 
alții. în schimb, avînd premature 
hibernări — putem conchide că a- 
eest sezon a fost deosebit de dificil.

Este adevărat că truda nu s-a 
maj irosit în van ca alte dăți (dar, 
oare, atunci, a fost vorba într-ade- 
văr de trudă ?), satisfacțiile nu 
ne-au mai ocolit (echipa națională 
calificată în sferturile de finală ale 
Campionatului european, Steaua și 
U.T.A. in aceeași fază a „Cupei cu
pelor" și, respectiv, „Cupei U.E.F.A." 
„olimpicii" în pragul calificării Ia 
.1.0. Miinchen ’72). dar campiona
tul, aluatul din care se plămădesc, 
de fapt, toate succesele reale ale 
fotbalului, s-a închegat cu greu, a 
adunat în final, ca într-un focar, 

. acuze, nervi și nemulțumiri din 
partea unor cluburi, antrenori, ju
cători și...riposta federației.

Un tur de campionat eu proble
me. Și discuția poate porni tocmai 
de la această caracteristică : sezon 
foarte plin, care poate valida sau 
infirma actuala ierarhie a clasa
mentului ce are pe primele cinci 
locuri numai echipe din provincie. 
J tr-un asemenea context, opoziția 
comportare-valoare nu mai pare o 
falsă dilemă, pentru că cifrele cla
samentului sint de necontrazis. Re
centa anchetă a ziarului nostru 
printre antrenorii primei divizii a 
subliniat-o ca atare, dar nu i-a pre
cizat un element esențial : este vor
ba de comportarea și valoarea echi
pelor, sau a loturilor ?

Pentru că, luîndu-le în conside
rație separat, concluziile nu sînt 
aceleași. Să ne explicăm.

Cerințele fotbalului modern (atit 
de deș invocate de toți factori) 
responsabili !) au drept premisă un 
program competițional extins și di
versificat c are, la rîndu-i, se ba
zează pe o pregătire a jucătorilor 
— individuală și colectivă — inten 
sivă și rațională. Solicitările mart 
la care fotbalistul este supus as
tăzi într-un meci, într-un ciclu săp- 
tămînal cu partide duminică — 
miercuri — duminică, într-un se
zon care începe în martie și se ter-

w wV A

mină spre Anul Nou (cu o vacanță 
de vară țâre zboară printre degete) 
presupune nu numai o viață spor
tivă exemplară a fiecăruia, ci și 
posibilitatea componenților lotului 
de a prelua din mers ștafeta celor 
care au clacat din motive obiective 
(accidentări. împuținarea resurselor), 
sap subiective (ieșiri din forma, 
eludarea „antrenamentului invizi
bil", abateri disciplinare). Iată de 
ce acum, mai mult ca oricînd, pro
blema loturilor capătă pentru cele

ta și statistica jucătorilor ce au e- 
voluat în acgst tur. U.T.A., de pil
dă. liderul autoritar de pînă acum, 
a folosit cel mai mic număr de ju
cători : 15, iar Rapid, echipă cu un 
randament 
măr 
timp 
nou 
locul 
geterilor. caro erată că 2/3 din lo
tul fextilist figurează acolo, amin 
tiți-vă de

neconcludent, un nu- 
apropiat: 17. Dar în 

formația arădeană orice 
era „omul potrivit la

foarte 
ce in 
intrat 
potrivit" (priviți și lista Kol-

au), dar grevate de un randament 
individual rareori adus la numito
rul comun al echipei (Dumitriu III, 
Ștefânescu, Ciugarin, Sălceanu, 
Mustățea, Doru Popescu), a unor 
transferuri pe care s-a pus miză 
mare (Năstase, Ion Constantin, Săt- 
măreanu II, Fl. Dumitrescu) ?

Dacă. însă, fotbaliștii internațio
nali revin la cluburi fără poftă de 
.joc, iar înlocuitorii acestora consi
deră drept corvoadă prezența lor 

meciurile echipelor de tineret-„transplantul" Kun II —

Facă din partida Politehnica lași. — Dinamo (0—1). Cu toată intervenția lui SATMAREâNU II, INCZE șutează 
la poartă, inccrcind să aducă eyalarea pentru studenții ieșeni dar șutul său este imprecis
16 divizionare A o importantă deo
sebită.

Vrem să precizăm din capul lo
cului că nici nu insistăm asupra 
aspectului numeric al problemei, 
întrucit scriptic toate cluburile din 
divizia A au loturile necesare, ea 
să nu mai vorbim de echipele de 
tineret-rezerve, prezente și ele, eta
pă de etapă, la datoria campiona
tului. Ci despre omogenitatea lotu- 
rilop vrem să discutăm, despre va
loarea și ’•andamentul așa numiți- 
lor jucători de rezervă, despre în
cadrarea lor în formația de bază.

Că nu este determinant numărul 
rezervelor folosite ne-o poate arâ-

Popovici, de reprofilarea Iui Bro- 
șovschi ca atacant, de opțiunea 
Both), în echipa feroviară schimbă
rile însemnau. în general, intrarea 
unui jucător fără randament în lo
cul altuia... ieșit din formă.

Steaua și Dinamo — formațiile 
cu cea mar mare acoperire valo
rică, principalele furnizoare de ju
cători internaționali — au rulat 19 
și, respectiv, 20 de jucători, dar an
trenorii V. Stănescu și D. Nicuiae- 
Nicușor au legat comportarea sub 
posibilități a acestor echipe de lipsa 
repetată a selecționabililor. 
este, atunci, utilitatea unor 
masive (așa cum aceste

un 
e-

-nsssiq •*

de 
ni

ti
se

Unde 
loturi 

cluburi

«te vacanț-aj
iaci PisR .
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“ ’ VALEA OLTULUI RĂSUNĂ

DE VOIE BUNĂ Și TINEREJE!
CALIMĂNEȘTI (prin telefon de la 

trimisul nostru)
Seară de bilanț la vila „23 August", 

un fel de stat major al taberei de la 
Călimanești, care găzduiește peste 
.100 de elevi din școlile profesionale 
și liceele de specialitate din Brașov, 
Arad, și Sibiu. Este bilanțul unei zile 
obișnuite. Rezultă din cuvfntul rapor
torilor. toți profesori de educație fi; 
zică, că a fost, ca de obicei, o zi 
foarte plină. Dimineața consacrată 
pregătirii fizice generale, dincolo de 
Olt, în parcul Ostrov. După-amiaza. 
lectura unor articole pe teme de edu
cație din ziarul Seînteia tineretului. 
Seara. în fine, partlcipanții la tabă
ră au avut, In continuare, o activitate 
bogată : unii au fost prezent! la locu
rile de cabană, organizate pe repre
zentative de vile, alții au vizionat 
programul de televiziune spu au efec
tuat primele repetiții pentru serbarea 
Revelionului-

Profesorii se arată satisfăcuți de 
comportarea elevilor lor. de intere
sul arătat față de activitatea organi
zată în tabără. într-un fel este și 
explicabil. Pentru că tot ce se pro
iectează nu este altceva decît trans
punerea în viată a inițiativelor ele
vilor. Să folosim cîteva exemple. 
Miricea Marica și Sebastian Matei — 
judoka — ambii în anul al III-lea 
al Școlii profesionale de transpor
turi Arad, au dorit să-și consacre 
o dimineață unei alergări de cros 
în împrejurimile stațiunii. La această 
frumoasă inițiativă au răspuns ma
joritatea colegilor lor. Seara i-am 
întîlnit puțin obosiți (parcurseseră 
aproximativ 10 km), dar mulțumiți 
că In acest fel au efectuat oel_ mai 
bun program de pregătire fizică. Un 
alt exemplu B Cornel Micșa si Si-

5
mien Wilhelm, alleți la Școala spor
tivă Brașovia. au propus profesorului 
lor Dragoș Ionescu să le accepte să 
lucreze singuri, respectînd progra
mul de pregătire. Bineînțeles, profe
sorul a fost de acord. Și, în acest fel. 
cei doi elevi, respectînd cu strictele 
programul întocmit, au realizat efec
tiv ceea ce șDau propus : toți indicii 
de antrenament. în fine, un alt exem
plu : boxerii Viorel Cimpoicșu (48 
kg), Gheorghe Stancu «>7 kg) și Con
stantin Ionașcu (75 kg), și-au con
vins antrenoi-ul lor. profesorul Ioșit 
Gherman, să desfășoare programul 
în aer liber, pe perechi, completînd 
astfel, lipsa unor aparate specifice.

— Estg un reproș adus organizato
rilor ? îl întrebăm pe antrenorul ce
lor trei tineri pugiliști din Brașov.

— Nu. evident. Știam dinainte care 
este caracterul acestei tabere, de 
pregătire fizică generală și. Prin ur
mare, nu puteam emite pretenții pen
tru ca să ni se pună la dispoziție o 
aparatură specială.

Capitolul inițiative este extrem de 
bogat. El vizează o armonie deplină 
intre participanți, relații de sinceră 
prietenie. “ 
convinși, 
responda. 
sele zile 
vor dori_ __ _____ . .__ . .
altor locuri pline de farmec. Tn acest 
context se înscriu lecțiile celor dpi 
tineri halterofili din Brașov, Liviu 
Căpriță si Diete,- Gbldncr, viitori me
canici auto. Ei au făcut, într-una 
din zile, o demonstrație a cunoștin
țelor lor de mecanică in fața altor 
elevi, dornici sg cunoască secretele 
motoarelor cu explozie- Cu acest pri
lej au evocat momente deosebite 
din activitatea pe care o desfășoară

Pentru că mîine. stntem 
mulți dintre elevi vor co- 
își vor aminti de frumoa- 

petrecute pe Valea Oltului, 
să se revadă în ambianța

•*•
în producție : primele contacte cu 
atelierul, cu uzina, prietenia sinceră, 
caldă, a muncitorilor, gri.ja maiștri
lor și inginerilor ca fiecare tînăr 
să-și poată realiza năzuința de a 
învăța cit mai bine o meserie.

Conducătorul taberei prof. Constan
tin Păcuraru se declară mulțumit de 
atmosfera de disciplină care dom
nește peste tot. în vile, în timpul 
activităților sportive (în cadrul unor 
întreceri ad-hoc la volei, lupte, hal
tere, judo și box, tabăra fiind repre
zentată în proporție de 90 la sută de 
elevi specializați în atletică grea), 
la programele --cultural-artistice. Era 
preocupat să dea viață unui proiect 
al elevilor, o excursie cu caracter 
instructiv pe Valea Oltului. In același 
timp, prof. Păcuraru se pregătea 
să-i primească pe cei 200 de noi vi
zitatori ai stațiunii, elevi din școlile 
și liceele de cultură generală. îm
preună vor petrece noaptea de Reve
lion și vor lua parte la o serie de 
întreceri sportive, unele dintre, ele, 
poate, cu specific de iarnă. Deocam
dată, însă, schiurile, patinele, săniu
țele șe odihnesc în holurile vilelor, 
în așteptarea zăpezii care întîrzie. 
Dar. pînă la încheierea zilelor de 
tabără, cine știe...

T. BRADEȚEANU

rezerve, este greu de ajuns 
randament înalt și uniform 
chipei. u

Despre aportul echipelor 
neret-rezerve, două cazuri
par grăitoare. La S.ț Bacău, unde 
preocuparea pentru această pepi
nieră este reală (însuși actualul an
trenor al primei echipe, C. Răiiu- 
lescu, s-a ocupat timp de mai mulți 
ani, și pînă nu de mult, de că
deți), lotul actual al primei echipe 
— în care în bună măsură au fost 
promovați jucători tineri — are 
omogenitate valorică și onorabilul 
loc secund nu ni se pare nemeri
tat. în schimb, la Folitelinic;) Iași, 
antrenorul V. Mârdărestu declară 
CT"gthij?a <le„ ținerct-rezecve. l-a a- 
jutat considerabil,' uitînd, jhsă. că 
nu de mulF, avînd indisponibilități 
în formație a trebuit să recurgă Ia 
asemenea improvizații ța fundașul 
central Stoicescu devenit vîrf de 
atac?!.. Cine. îți poate, rezolva mai 
bine, în perspectivă, posturile de
ficitare ale priipei formații dacă 
nu „cadeții" ?

Omogenitatea loturilor nu se naș
te peste noapte și nici pe baza ce
rerii și a ofertei.

Paul SLAVESCU

H

TURNEUL ECHIPEI C.S.M. 
REȘIȚA ÎN IUGOSLAVIA

C.S.M. Reșița, liderul seriei a II-» a 
diviziei B, a participat la un turn'eu In 
Iugoslavia, organizat' cu ocazia sărbă
toririi a 50 de ani de la înființarea clu
bului Dinamo Pancevo. Iată rezultatele 
obținute : C.S.M. — F.C. Dolina 4—Z, 
C.S.M. — F.C.R. Obranovaț 2—1 și C.S.M. 
— Dinamo Pancevo 2—2.

1. CfiRE AU FOST SATISFACȚIILE
Șl INSATISFACȚIILE 0». ÎN 1971 ?

NICOLAE DUMITRESCU (U.T.A):
1) • Realizările de pînă acum: îqcui 
I în divizia A, calificarea în sfertu
rile de finală ale Cupei U.E.F.A., 
cei 4—5 jucători dați de echipa 
mea diferitelor loturi republicanii. 
• U.T.A. a devenit cunoscută pe 
plan european, iar ep km primit 
titlul d» antrenor emerit • Există 
ți insatisfacții! N-im reușit să pro
movez 2—3 tineri de ia echipa de 
tineret • N-am reușit să îndrept 
greșelile din comportamentul unor 
jucători, fiind obligat să mă des
part de ei prin transferarea la alte 
cluburi (Șchiopii. Fl. Dumitrescu, 
Dembroi schi și Gornea).

2) • îmi doresc multe lucruri în 
noul an : • U-T-A- să ajungă în 
semifinalele ..Cupei U.E.F.A." •
U.T.A. să cîștige în mod convingă
tor al treilea titlu de campioană 
națională în ultimii 5 ani. • Să'țtot 
instrui și promova cîțiva tineri în 
prima formație • Să dau echipei 
naționale, pe lingă Domide, ălți doi 
jucători.

CONSTANTIN RADULESCU (S.C. 
BACĂU): l),*Mă bucură,firește 4 
cest loc II de la sfîrșitul turului, 
rod al unor jocuri de bună valoa
re tehnică și al înțelegerii depline 
dintre jucători • Randamentul 
foarte bun al jucătorilor proveniți 
de la echipa de tineret, echipă de 
care m-am ocupat trei ani conse
cutiv • Aș fi dorit ca față de com
portarea echipei noastre, numărul 
spectatorilor la partidele susținute 
la Bacău să fi fost mai mare. E o 
nemulțumire !

2) • Doresc echipei o comportarit 
buna, jocurile să fie cît mai spec
taculoase, fapte care în finalul cam
pionatului să ne ofere posibilitatea 
participării Ia una din competițiile 
europene rezervate formațiilor de 
club.

ȘTEFAN ON1S1E („U" CLUJ): 1)
• Echipa a recîștigat publicul clu
jean prin jocurile prestate • bin li 
partide, echipa a jucat foarte bine 
în 13 • într-6 adivitatp de 5 luni 
n-am avut nici un jucător Acciden
tat, nici macqr cu o întindere. E 
vorba aici și de viața extrasportivă. 
lucru care îl satisface pe orice an
trenor. • Față de jocurile bune 
prestate în deplasare, am Obținut 
prea puține puricie.

2)® Echipa să termine în primei* 
trei locuri și să fie finalistă â „Cu
pei Homânjei".

FLWN HALAGIAN (F.C. Afc- 
GEȘ) ; 1) • Am terminat turul pe 
un loc fruntaș, ca urmare a prac
ticării unui fotbal ofensiv, colectiv 
și constructiv, avînd la bază și pre- 
găjiroa fi.zjpă , necesară. • Aportul 
acius de Dobrin la calificarea națio
nalei în sferturile de finală ale. 

. campionatului european • N-am 
reușit, îneji, să rezolvăm topț* pro
blemele echipei, fiind tributari și 
la capitolul disciplină.

2) • Un loc fruntaș la sfîrșitul cam, 
pionatului, ca urmare a practicării 
unui fotbal calitativ superior, a- 
propiat de cerințele actuale ale 
fotbalului modern, prin valorifica
rea întregului potențial de care 
dispune echipa • O comportare cît 
mai bună in „Cupă” și evoluția tot 
mai bună a jucătorilor chemați în

0 EXCELENTĂ ACȚIUNE:7

DIVIZIA CRAVATELOR ROȘII"!
o coni-

co-
La Timișoara s-a organizat .

petiție de minifotbal rezervată ._ 
piilor intre, 11—13 ani (clasele V— 

s-a încheiat 
în primăva- 
72 . de echi- 
trei centre 
pionierilor), 

disputat 252 de jocuri, dovedind 
încă o dată că. micilor timișoreni le 
place acest sport. Totul este să fie 
bine 
tenți 
cazul 
rescu 
pionierilor). Dacă ne referim la 
1 G00 de copii participanți la compe
tiție, avem o imagine mai clară a 
ceea ce a însemnat această comoeti- 

' tie. si <?e efect poate avea ea asupra 
■viitorului- fotbalului timișorean. Spri- 
i jinul, acordat de CJEFS Timiș și In
spectoratul școlar a permis ca apor
tul cadrelor tehnice să fie substan
tial. Totul rămîne ca această com
petiție, care p găsit un teren fertil, 
să mu fie alterată de dezinteresul si 
comoditatea secțiilor de fotbal din

Vil). Acum cîteva zile 
prima parle urmînd ca 
ră să se dispute returul, 
pe, repartizate pe lingă 
(C-F.R-. Progresul. Casa 
au

îndrumați de oameni compe- 
și entuziaști, cum au fost în 
de fată P- Beker (C.F-RJ, C. Flo- 

(Progresul) și R. Milin (Casa 
ce'

loturile naționale. Cred 
rințe. prea mări pentru 
tînăr ca mine !

nii-s do- 
ântrgnor

(SfEAGCLNICGȚAE proca
ROȘU): 1)* încep cu. insatisfacții,!*,. 
ptentpu că au fost măi rfuilte: • 
Jucătorii tineri nu vbr să făcă efor
turi deosebite pentru a promova și 
a se titulariza în divizia A • Lipsa 
Jjosibilităților materiale ale clubu
lui (legată de subvenția din partea 
sindicatelor) pentru a putea munci 
la un nivel superior și a realiza un 
salt calitativ cu echipa • Am avut, 
însă, și satisfacții în 1971 1 • Reali
zarea unui climat de încredere reci
procă cu jucătorii, climat care în 
viitor, sînt convins, va da rAăfie 
supățipĂre * Și Acest 
sfîrșitul turului cârt, 
tem, este o mulțumire.

2) • Ua salt valoric 
pe echipă, atit ca joc 
«uitate • Un ajutor moral și mate
riali din partea tuturor factorilor 
de răspundere, superior celui de 
piuă a; uni • Doresc în 1972 echipei 
naționale rezultate la nivelul ulti- 
hielor partidă susținut*.

lănțuit în jocurile de acasă • Tot 
ca 6 satisfacție a anului 1971 : bă
iatul meu, de la „U” Cluj, pe care 
l-am văzut în partida de tineret 
Jiul-„U" e mult schimbat în bine; 
sper că se ya titulariza la echipa 
întîi.

2) • Mi-am exprimat, deja, o dorin
ță pentru noul an. Altele ? Sînt 
destule I • Jiu) să termine campio
natul undeva la mijloțul clasamen
tului, să joace tot mai bine, să de
vină o echipă apreciată • Băiatul 
mțu cel mic, Cristian, în vîrstă de 
12 ani, vîrf la copiii lui Dinamn 
să progreseze.

loc 5 C|e lâ 
să reeunaa.ș-

individual Si 
cit șt ca re-

ANCHETA NOASTRĂ 
ÎN RÎNDURILE

ANTRENORILOR ECHIPELOR
DIN DIVIZIA A

VALENTIN STĂNESCU (STEA
UA): 1) • Mulțumit de calificarea 
echipei în sferturile de finală al? 
„Cupei Cupelor" • Nemulțumit de 
comportarea echipei în campionat.

2) • Calificarea în semifinalele 
„Cupei Cupelor" • Obținerea unui 
titlu pe plan intern priiitr-un joc 
cit mai bun și constant • Mai muh 
tă dăruire a jucătorilor în joc, an
trenamente și măi multă grijă față 
de viața extrasportivă • Calificarea 
echipei blimpice în turneul final 
de la Munchcn • Pregătirea foarte 
bună a jucătorilor susceptibili pen
tru ceie patrii loturi reprezentative.

DVMITRU nicolae-nicușor 
(DINAMQ): 1) • Sînt satisfăcut că 
am reușit să contribuim în măsura 
respectivă la rezultatele echipei na
ționale prin jucătorii dinamoviști 
care au participat la dificilele pai- 
tide din grupa preliminară a cam
pionatului ..european. • Nemulțumit, 
Insă, de jocurile de calitate slabă, 
de rezultatele din campionat. ...

2) • Calificarea pe mgi departe 
în fazele campionatului european, 
rezultate bune în toate celeiajte 
jocuri internaționale • Jocuri bune 
ale echipei binamp în campionat 
și în întîlnirile internaționale.

CERNAIANV (U- 
CRAIOVA): 1) • 
vîrf peijtru fotba- 
Aprecierile bune

CONSTANTIN 
NIVERSITATEA 
A fost un an de 
lui românesc • . .
făcute la adresa mea cu ocaaia des
părțirii de Petrolul și încrederea cu 
care am fost primit Ia Craiova • 
Dar am cunoscut și suficiente insa
tisfacții : preluarea echipei craiove- 
ne în condiții foarte grele pentru 
mine (echipă uzată, obosită, fără o 
perioadă de pregătire pentru noul 
campionat etc.) • Comportarea sub 
așteptări a echipei Universitatea 
Craiova.

2) • Calificarea echipei Românie) 
în semifinalele campionatului euro- 
pean • O comportare bună a Uni
versității Craiova, care să satisfacă 
pe numeroșii ei susținători.. '

orașul nostru- Din păcate, n-am at)- 
zit că responsabilii eluburilw timișo„ 
rene s-ar fi străduit să afle 
existenta acestei eejppgțiții 
orprezțe. în schimb, părinții, 
profesorii au fost prezeați la 
în permanentă, de-a lungul 
etape ale turului. Paralel pq 
competiție ce a avut lac pe'

de
Sț i-n 
colegii, 

rneeiuri. 
celor 7 
această 

- - , sUdiop
nele C.F-R. și Progresul. în curțile 
școlilor timișorene, elevii din clasele 
III—IV s-au întrecut și ei intr-s com- 
petțtie similară.

Iată primele clasate în cele 9 gru- 
oe din ..divizia Cravatelor roșii* 1 
clasa a T-a Liceul 6 ; clasa a Vl-a 
Liceul S : clasa # VȘl-a Șe. gen. 16 ; 
clasa a V-a Liceul 3 ; clasa a Vl-a 
Liceul 3 : clasa a VH-a Șc. grii. 2 ; 
clasa a V-a Se- gen. 9 ; clasa a VI-* 
Șc. gen. 19 : clasa a Vn-a Liceul î-

Pe timpul vacanței de iarnă, co
piilor timișoreni lă este rezervată o 
copipetiție în ș^la, iar în primăvară 
se reia campionatul.

BAZIL MARIAN (RAPID): 1) A 
Ne-am calificat în turul III al „Cu
pei U.E.F.Ă.? avînd ca . adversari 
echipele A.C. Napoli și Legia • Am 
dat jucători echipei naționale, călii 
ficată în sferturile de finală ale 
campionatului european • Au fost, 
însă, și insatisfacții: • Nu am reu
șit să avem o comportare constant 
bună în campionat. • Nu am ob
ținut puncte pe măsura posibilită
ților dă care dispunem. Și clasa
mentul se face pe puncte !

2) • Doresc o comportare mal Pu
nă în campionat, acasă și în depla
sare • Să putem ajuta mai bine, 
cu mai multă eficiență, loturile re
prezentative. avînd în vedere cit de 
încărcat este programul din 1972.

TIBERIU BONE (A,S,A- TG. MU
REȘ): 1) • Am revenit în divizia 
A • Echipa a, avut o comportare 
constant bună, jocul ei a plăcut ma
jorității celor care au urmărit-o • 
Nți am avut insatisfacții!

2) • Ca echipa să confirme 
jocuri bune saltul calitativ de 
a dat dovadă în tur.

prin
car»

!)•

P. ARCAN
corespondent județean

EUGEN IORțlACHE (JIUL):
Cînd arri luat Jiul în pregătire, era 
normal să am, lp început, mai mul
te insatisfacții : echipa nu reușea 
să cîștige acasă, atacul se dovedea 
ineficace. Am încercat să imprim 
un nou stil de joc și treaba aceasta 
nu se putea rezolva deodată. în fi
nal, »m cunoscut, însă, și buGUții i 
echipa și-a revenit, și-a găsit în
crederea necesară, atacul s-a dez-

VINTILA MARDARESCU (POLI
TEHNICA IAȘI); 1) • Calificarea 
echipei naționale în sferturile de fie 
nală ale campionatului european • 
Insatisfacții ? Nu am avut prea 
multe și nici prea mari...

2) • România să cîștige turneul b- 
limpic la fotbal, avînd în compo
nență pe Iordache (Politehnica Iași), 
Stoicescu și Simionaș...

ROBERT COSMOC (FARUL): 1) • 
M-au mulțumit atitudinea, receptivi
tatea și dorința jucătorilor pentru 
obținerea unor performanțe înalte 
în carppionatul trecut • N-am reu
șit, însă, să-i opresc din euforia 
prematură care a apărut la jucă» 
tari și conducători la finele campio
natului anterior, și acest lucru are 
repercusiuni și-acum, manifestat» 
prin lipsă de încredere și de entu
ziasm • M-a nemulțumit și atitudi
nea presei locale — pătimașă — la 
victorii, ca și la înfrîngert.

2) • Aștept mai multă încredere 
din partea celor ce sprijină echipa, 
în posibilitățile jucătorilor tineri și 
în randamentul echipei • Asigura
rea condițiilor de pregătire la ni
velul cerut de înalta performanță 
• Maț mult entuziasm din partea 
tuturor factorilor.

ILIE O AN A (PETROLUL): 1) • 
O singură satisfacție : conferirea 
titlului de antrenor emerit • Mă 
nemulțumesc jocul, rezultatele și 
locul pe care îl ocupă echipa l« 
sfîrșitul turului.

2) • Ridicarea nivelului calitativ 
al jocurilor din cadrul diviziei A 
și, implicit, ale Petrolului, clasarea 
echinei spre mijlocul clasamentu
lui • Calificarea echipei noastre re
prezentative în turneul final al 
campionatului european.

ȘTEFAN COIDUM (CRIȘUL): 1) 
Am rămas fără echipă !

2) O echipă I
DR. CONSTANTIN RADULESCU 

(C.F.R. CLUJ): 1) • Baza morală 
sănătoasă a echipei, pentru care 
fiecare meci a fost decisiv • Va
loarea spectaculară a jocului echi
pei proprii • Insatisfacții ? Ran
damentul scăzut al unor jucători 
de bază : Totoianu, Cojocaru. Ș. 
Bretan și, parțial, Țegean și O. Io- 
neșcu • Arbitrajul lui C. Petrea- 
Bucureștț la jocul C.F.R.' Cluj — 
Politehnica Iași, care a viciat rezul
tatul • Slabul aport adus de speCr 
tatorii clujeni Ia susținerea echipei 
noastre — ca prezență numerică 
și manifestare • Lipsurile proprii 
în selecția, pregătirea și, în general, 
în conducerea . echipei (alcătuirea 
formației, idei tactice, intervenții și 
relații cu jucătorii).

2) • Jocuri cît mai bune ale e- 
chipei ce-o antrenez și ale tuturor 
echipelor noastre de club și repre
zentative • Evitarea retrogradării 
pe care, cu tot realismul, o socotesc 
încă posibilă • Același atașament 
al jucătorilor față de pregătire și de 
joc.

Anchetă realizată de l
Mircea M. IONESCU
Pompiliu VINTILA

0 inițiativă lăudabilă

56 DL NOI ÎNDRUMĂTORI 
Al CELOR Cf VOR SĂ ÎNVEȚE TAINELE SPORTULUI ALB

Din inițiativa Sectorului de pro
pagandă al C.N.R.F.S. și a Federa
ției d® specialitate,, a fost organi
zat yn curs de antrenori de tenis 
eu o durată de șase zile. La acest 
curs au fost prezenți nu numai re
prezentanți ai unor orașe în care 
tenisul se practică de mai mijită 
vreme (Timișoara. Hunedoara, Ga
lați, Sibiu, Cîmpia Turzii, Brașov, 
Tg. Mureș), dar și ai unor locali
tăți intrate de curînd (sau abia 
pregătindu-se să intre) în circuitul 
sportului alb. Astfel, prin grija 
consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport, la cursul con
dus de profesorul Ștefan Georgescu 
(căpitanul echipei de „Cupa Davis“ 
a României). și antrenorul Ion Pla- 
coviță au participat (recrutați dintre 
foștii jucători și dintre profesorii 
de educație fizică) și reprezentanți 
ai cîtorva localități „debutante", 
Moreni, Motru, Măgurele, Bu 
zău, Focșani, Vaslui, Tg. Jiu etc. 
Tn total, au fost prezenți 56 de 
cursant! din 26 de localități «le 
țării.

Programul celor șase zile a cu
prins lecții teoretice (metodica an
trenamentului, tehnica și tactica 
focului, yiaaaâj^ jabw CUi^sca».-

lă), precum și aspecte practice ale 
antrenamentelor cu copii și ju
niori (acestea din urmă desfășurate 
în sala clubului Steaua).

Rîndurjle antrenorilor și instruc
torilor de tenis din țara noastră 
s-au completat, astfel, cu încă 56 
de îndrumători ai celor care vor 
să învețe sportul alb. Inițiativa este 
lăudabilă, cu atît mai mult cu cît 
necesitatea unor asemenea cadre 
era de mult resimțită

Theo MACARSCHI

TRAGEREA
La 5 ianuarie 1972, Administrația de 

Stat Loto-Pronosport; organizează trage
rea specială Pronoexpres a NOULUI AN. 
tragerp care aduce participanților o listă 
bogată de ciștiguri : autoturisme DACIA 
1300. DACIA 1100. SKODA S 100 : excursii 
în R.D. Germană pe ruta PRAGA — 
LEIPZIG — BERLIN — DRESDA șl 
excursii a cîte 2 locuri în TURCIA. Se 
mai atribuit ciștiguri în b^ni de valoare 
variabilă și fixă.

Pentru stabilirea numerelor cîștlgătoare 
se vor extrage 31 de numere în 5 extra
geri. Se atribuie cîștiguri pe 24 de cate
gorii.

Rețineți ! Tn cadrul valorii unitare a 
ctștigurllor la extragerile I și a Il-a 
obișnuite, toate biletele au dreptul sa

NOI MAEȘTRI
AI SPORTULUI LA TIR

Ca urmare a rezultatelor obținute, biroul Federației de fir a 
acordat, în ultima sa ședință, titlul ds mqestru al sportului următo
rilor sportivi : llie Codreanu (Steaua), Eugen Salata (Dinamo), loan* 
Șerbănescu (Dinamo), Dumitru Barbu (Dinamo) ia probele de pușcă; 
Anișoara Matei (Dinumo), Gheorghe Neacșu (Dinamo), Radu Vidrașcu 
(Dinamo), Ion Corneliu (Steaua), Marin Stan (Steaua), Ana Bufu (Olim
pia) — pistol; Gleb Pintilie (CSO Baia Mare), Lucian Cojocaru (Steaua) 
— skeet ; Margareta Lazăr (Mureșul Tg. Mureș), Zoltan Benedek (Mu
reșul Tg. Mureș), Ladislau Kedei (Voința Tg. Mureș), losit Matei (Vo
ința Tg. Mureș) --- tir cu arcu.l.

SPECIALĂ PRONOEXPRES A NOULUI AN
obțină AUTOTURISME LA ALEGERE șl 
EXCURSII LA JOCURILE OLIMPICE DE 
VARA MUNCHEN 1972.

La tragerea specială Pronoexpres a 
NOULUI AN puteți participa pe Lîllete 
de 3 lei, 6 lei și 15 lei varianta. Varian
tele de 15 lei vă dau dreptul de partici
pare la toate cele 5 extrageri cu șanse 
mari de cîștig. Marți 4 ianuarie 1972 este 
ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor
• Ne aflăm în plină vînzare a biletelor 

pentru tragerea specială LOTO a RE
VELIONULUI. la care puteți cîștlga i 
autoturisme DACIA 1300, DACIA 1100. 
SKODA S 100.' Mai puteți cîștiga excursii' 
in ITALIA și TURCIA, precum și pre

mii de valoare variabilă și fixă în nu
merar,

Procurați-vă biletele din vreme.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI nr. 52 

DIN 26 DECEMBRIE 1971
CATEGORIA I (13 rezultate) ; 13,95 

variante a 5 734 lei ;
CATEGORIA a II-a (12 rezultate) :

’69,50 variante a 356 lei ;
CATEGORIA a IH-a (11 rezultate) : 

’ 265.55 variante a 64 lei..
Rubrică redarlaiă

de LOTO—l’KONOSl’OKT

IARNA CONSTĂNTEANĂ: TRANZIȚIE SPORTIVĂ
ACTIVĂ DE

Pentru bucurșșteanul obișnuit cu 
animația specific^ a zilelor de va 
canță estivală de pe litoral contac 
tul cu Constanța îi apare cu iotul 
dezolant într-pna din lunile di 
iarnă. Ceea ce făcea în vară far 
macul litoralului a rămas undeva 
în urmă, ascuns în cețuri și ploi 
mărunte, a căror apăsare este spartă 
din vreme în vreme de sirenele 
port...

în acest început de iarnă

din

vizitat poarta apelor marin* ro
mânești, în căutarea vestigiilor, de 
astă dată sporțive, ale perioadei 
fierbinți de acum pîteva lunț. 
eontrasțîn.d cu lipsa de animație 
determinată de lipsa turiștilor, am 
descoperit existența unei intense 
activități sportive, ale cărei perso
naje — amatorii din Constanța 
sau împrejurimi — arată că pași 
unile sportive sînt la fel de incan 
descente ca în plină vară. Sportu
rile la care constănțenii sînt, In 
tr-adevăr, mari amatori de per
formanță — fotbalul, halterele, 
boxul, voleiul — își continuă din 
plin activitatea în săli, iar lipâa 
competițiilor centrale, la nivel re 
republican, este completată cu 
frumoase inițiative locale. ..Tranzi
ție activă de la o vară la alta" 
— sînt cuvinte pe chre le-am auzit 
deseori în discuțiile purtate. Și ele

LA UN SEZON
denota. în primul rind. pe lingă 
realitatea existentă, un termen de 
opdziție cu un trecut nu prea In- 
flApărtât, cînd activitatea sportivă 
coiistănțeană hiberna... fără pro
bleme. Cel mai bun exemplu îl 
oferfc rugbyul Că oamenii de pe 
malul mării nu vor să se lipsească 
in zilele iernii de jocul caariclos 
al balonuluț oval, o demonstrează 
și organizarea ,-Cupei ziarului Do 
brogea Nouă’', cu handicap pen
tru divizionara A, Farul, competiție 
la care sînt aliniate cele 8 echipe 
de rugby existente în județ.

Acum, pe litoral mai poate fi 
intîinită și o altă relativ recentă 
pasiune a localnicilor, bowling-ul. 
11 formații participă lâ un campto- 
nat județean, pe echipe și indivi
dual. Forurile sportive locale și^au 
făcut simțită și în această direcție... 
aripa ocrotitoare < în urma tratati
velor cu organele de turism con- 
stănțOne, taxele de intrare la 
cu 12 piste din Mamaia au 
simțitor reduse.

Liceele și școlile generale 
grind în calendarul lor de activități 
- ompetiții regulate la șah, tenis de 
masă, baschet, handbal. „Cupa 
vacanței" va reuni pe suprafețele 
de sport copiii Constanței în cadrul . 
a 7 rar. uri de spoi t, pe două ca
tegorii de vîrstă. Consiliul jude

saia 
fost

cu-

LA ALTUL
țean al piohiăfilor desăvîrșeșt? în 
aceste zile lucrurile la bazinul' aco
perit de la Palatul Sporturilor, iar 
Consjliul județean al sindicat, lor 
își îndreaptă eforturile spre con
strucția sălii de ăporț pentru lupte, 
culturism și box. Amatorii de pa
tinaj vOr primi în dar de lă edilii 
orașului, cu ocazia Anului Nou, un 
patinoar complet amenajat.

în multe dintre lor-iifile plăcutu
lui nostru litoral «e fa-- simțite 
îțicȘ din aceste zile pregătirile 
pentru viitorul sezon estival. O 
sală de educație fizică cu acces și 
pențru turiști, la Eforie Sud, va fi 
gata peste cîteva luni. Dar, în 
principal, în atenția forurilor locale 
se situează amenajarea bazei nau
tice de la Medgidia. Setul de am
barcațiuni de pe întreg litoralul 
(vele, rațne, motor) a intrat și el 
în vederile celor care se ocupă de 
recondiționarea și mai ales comple
tarea efectivului existent, la nive
lul cerințelor mereu crescînde.

Așadar, „tranziția activă" a Con
stanței de la un sezon la altul nu 
se dovedește a fi o simplă... tran
ziție. Ea ridică unele cote ale acti
vității sportive pînă .la nivelul celor 
din sezonul estival, așa cum îl știm 
cu toții,, din desele vizite efectuate 
în timpul, verii.

Radu IIMOFTE



(Urmare din pag. 1)

noștri bucurîndu-se de un mare pres
tigiu internațion,aT*. Vorbitorul a fă
cut. apoi, o succintă retrospectivă a 
succeselor repurtate de tricolori în 
competițiile anului care se încheie. 
iRemarcînd . succesele tenismenilor, 

.ale fotbaliștilor, boberilor. boxerilor, 
canoiștilor și ale altor sportivi, pre
ședintele C.N.E.F.S. a arătat că „vom 
păși, peste cîteva zile, într-un an 
nou. an cu mari semnificații pentru 
viața sportivă mondială, care progra
mează întrecerile Jocurilor Olimpice 
de iarnă și de vară". Deși aceste în
treceri se anunță a fi cele mai di
ficile din istoria J.O... sportivii ro
mâni vor lupta cu abnegație pentru 
a obține noi succese. In încheiere, 
toy. Anghel Alexe a spus : *,Permi- 
teți-mi ca în numele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport 
să-i felicit călduros pe laureații de 
astăzi, pe toți sportivii care au evo
luat cu succes în anul 1971. să le 
urez spor la muncă.și Ia învățătură, 
sănătate și fericire!“

O suită aproape neîntreruptă de 
aplauze a punctat apoi momentul fes
tiv al premierii cîștigătorilor cupe
lor federațiilor sportive. Se aflau 
în sală foști sportivi, cu tîmplele ar
gintate de ani, cu pasiunea intactă, 
tineri și tinere care evoluează astăzi 
pe stadioane, colegi de întrecere ai 
iaureaților, alții care abia acum bat 
ia porțile afirmării. Toți, indiferent 
de generația căreia aparțineau, au 
aplaudat cu același entuziasm tine
resc pe performerii acestui agitat 
sezon, i-au ovaționat pe actorii sce
nei. imensei scene a sportului. Carol

ÎNAINTE, ÎN PAUZĂ Și DUPĂ SPECTACOL

Corbu — cel ce nu și-a încheiat; încă 
disputa cu „cangurii", dar speră s-o 
facă la Munchen. abilul baschetba
list Radu Diaconescu, boxerul Vasile 
Antoniu — cel care a plîns pe rin
gul de la Madrid pentru nedreptatea 
„judecătorilor", truditorii galerei mo
derne care se cheamă canoe — Coș- 
niță și Simiocenco, fotbalistul atît de 
adulat iar uneori contestat, atît de 
iubit, dar și deseori admonestat, pi- 
teșteanul Dobrin, ciclistul ce și-ar 
vrea aripi lingă cele două roți — 
Vasile Teodor, fata aceea descoperită 
într-un concurs la Ilerculane și de
venită apoi campioană continentală 
și mondială la tenis de masă — Ma
ria Alexandru, micuțul Hercule — 
alias Zoro Fiat, toți cei 40 de lau- 
reați au urcat pe scenă pentru a 
primi din mîinile președinților sau 
secretarilor generali de federații 
splendide trofee. Erau trofeele ce 
răsplăteau cucerirea altor trofee, ob
ținute cu trudă după 
ore de antrenament, 
acerbe dispute cu 
seamă.

Apogeul 
premierea 
anului. In 
Palatului 
Gheorghe
sportivi cunoscuți 
tregul mapamond, 
— ca unul singur 
pe acești compătrioți care au adus 
glorie sportului românesc, care ne-au 
făcut să trecem de la teamă la eufo
rie, de Ia tristețea unei înfrîngeri 
iminente la entuziasmul 
Asaltați 
tori de 
nevoiți

sute și sute de 
la capătul unei 

adversari de
l-a constituitsărbătorii

primilor trei sportivi ai 
clipa cînd 
au urcat
Gruia

pe scena Sălii 
Ilie Năstase, 
Ion Țiriac — 

prețuiți pe în- 
3 000 de oameni 
— i-au ovaționat

Și 
Și

victoriei, 
de fotoreporteri și opera

film, cei „trei mari" au fost 
să se încline minute în șir

în fața generosului public care — 
aici ca și pe arene — dorea să-i 
admire, să fie alături de ei. în a- 
ceastă atmosferă tonică de puternic 
entuziasm, pe care o socotim de 
bun augur pentru sezonul care în
cepe o dată cu primele zile ale anu
lui 1972, s-a încheiat prima parte a 
spectacolului de la Sala Palatului.

Ca un post-scriptum. le aducem ți 
noi, cronicarii 
performerilor 
momente de satisfacție pe care ni 
le-au' oferit de-a lungul acestui an 
sportiv bogat.

★
Sportivii și publicul au asistat, 

apoi, la spectacolul „DUMINICĂ 
FĂRĂ FOTBAL". Timp de două ore, 
actori de renume s-au întrecut pe 
ei înșiși. In cupletul „A fi sau a nu 
fi... gol !“, Sebastian Pap.iiani a 
avut un remarcabil succes, de altfel 
ca și Radu Zaharescu în cupletul 
„Clasamentul diviziei A de fotbal" 
Anda Călugăreanu, Margareta Pîslaru 
și Mihaela Mihai, Ciupi Radulescu, 
Ștefan Bănică, Sile Dinicu și or
chestra sa, toți cei ce au evoluat 
la Sala Palatului și pe care telespec
tatorii vor avea ocazia să-i vadă în 
ziua de 2 ianuarie pe micile ecrane 
(spectacolul a fost înregistrat în în
tregime).

O seară de neuitat a încheiat — 
minunat — marile dispute sportive 
ale anului 1971. Și dacă mulți dintre 
laureați își vor fi promis să revină 
în decembrie 1972 pe scena Sălii 
Palatului — este sigur că alte sute 
fi sute se vor fi angajat fată de ei 
înșiși să-i întreacă în loiale dispute, 
să devină ei mari perfomeri pentru 
a se bucura de cinstea de a se afla 
printre premianți.

sportivi, mulțumiri 
pentru numeroasele GAZETARI DIN 29 DE ȚARI ȘI-AU SPUS PAREREA

LAUREAȚII ANULUI SPORTIV INTERNAȚIONAL 1971
EDDY MERCKX Șl SHANE COULD

De vorbă cu ctțiva dintre cei prezenți ieri in Sala Palatului

La marea gală anuală a Iaureaților 
(sportului românesc, au ținut să ia păr
ete numeroși sportivi, ca și un număr 
impresionant de iubitori ai sportului. 
Ș-Mulți dintre ei. din păcate, au rămas 
[pe afară, sala dovedindu-se neîncăpă
toare pentru a-1 primi pe toți.

. Prilej, în orice caz, excelent pentru 
I noi de a afla cam 'ce gîndeau cîțiva dln- 
țtre cei ce izbutiseră să fie prezenți la 
"Sala Palatului, la întîlnirea cu sportivii 
îndrăgiți, cu muzica și voia bună...

Lt. colonel Constantin CHIVARU, an
trenor de tenis la Steaua ; „Ce aș putea 
spune altceva deeît că sînt îneîntat să 
asist la un spectacol așa de frumos, in 
care „clou-ul" serii a fost încununarea 
lui Năstase. Pe Ilie parcă ii văd ca a- 
cum, cind a venit la centrul de tenis de 
la baza „de pe Ilie Pintilie", deși sînt 
mai mult de 15 ani de atunci. Era slă
buț, juca pe atunci și fotbal în grupa 
iul Catană, dar avea — am văzut asta 
de cînd a pus mina pe rachetă — o in- 
demînare diabolică, îneît imediat mi-ara 
.pus în cap să-1 învăț tot ce știam și eu. 
tNu mi-a fost ușor ! S-a despărțit greu 
de fotbal. A trebuit să-i aduc bomboa
ne, caramele, îl mai duceam la un film 
și... pînă la urmă l-am convins ! Și* 
totuși, nici eu n-aș fi sperat să ajungă 
așa de „marc". Pentru 1972. i-aș dori 

,un an și mai bun deeît acesta, in care 
să nu scape nici Wimbledonui...".

Elisabeta POLIHRONIADE, laureata 
. Federației române de șah 4 *,N-am aflat 
de festivitatea din astă seară deeît acum 
cîteva zile, cînd m-am întors de la un 
turneu desfășurat peste hotare. Aș spu
ne deci, că seara aceasta a fost cea 
mai frumoasă surpriză de Anul Nou 
pentru mine...".

Ion ION, regizor II la Studioul ci
nematografic Buftea - ,,N-aș' fi vrut îd 
ruptul capului să lipsesc de Ia gala din 
astă-seară. In primul rînd, pentru că ml 
se pare excelentă Ideea, și chiar mă

mir de ce mi se organizează mai des 
astfel de întilniri-spectacol între spor
tivi și spectatori. N-ați văzut ce „bă
taie" pe bilete era afară ? Apoi, pentru 
că țin foarte mult la Ilie, la Tiri, și 
n-am vrut să pierd ocazia să fiu și a- 
cum alăturj de ei, să-i aplaud, să le urez 
noi succese”.

Fotbalistul DUMITRU, de la Rapid : 
foSînt aici ca un simplu spectator. Nu 
pot deeît să mă bucur de. succesul lui 
Dobrin. dar nu pot ascunde, în același 
timp, cit mă ambiționează, pentru 1972, 
„înfrîngerea" suferită acum. Pentru anul 
ce vine, vreau să nu mai scap, deci, tro
feul oferit „celui mai bun fotbalist al 
anului", nici nu mă gîndesc să nu par
ticip la vreun joc al echipei naționale, 
șl — un „plan" de Ioc de neglijat — mi-aș 

dori să devin tatăl unui băiețel, din care, 
sînt sigur, va ieși un Dumitru II...".

Dumitru COSTEA, președintele fede
rației de handbal : „Excelentă idee. Un 
astfel de „cuplaj sportivo-artistic" —■ 
cum bine l-ați numit în ziarul dv. —- 
este, socot, un stimulent deosebit atît 
pentru sportivii fruntași, cît și pentru 
tineretul care îi va înlocui pe laureații 
de astăzi. Sînt. bineînțeles, bucuros că 
avem pe un loc excelent și un reprezen
tant ai handbalului : Gruia".

Vasile IENCEANU, vicepreședinte
clubului Steaua : „După părerea mea, 
deosebit de inspirat acest gen de spec
tacol. Dovadă că a devenit tradițional. 
Scop propagandistic, stimulent pentru 
fruntașii sportului românesc, cărora 11 
se organizează la sfîrșit de an o săr
bătoare meritată. Ca 
au fost alături de ei, 
tregj sărbătoarea".

Nicolae FLORES CU, 
zinele Republica din _____
sportul și muzica ușoară — deci nu pu
team lipsi de la acest festival. Scrieți In 
ziarul dv. că cei ce ne reprezintă spor-

al

de obicei, artiștii 
primii în a le în-

strungar la U- 
Capitală : „Iubesc

tul și arta cu cinste ■ se bucură și de 
toată stima noastră, a muncitorilor de 
la uzina Republica".

Angelica NALBANTU, elevă în crasa 
a XH-a. Liceul „Nicolae Băleescu" : „A 
fost foarte plăcut, așa cum era de aș
teptat. Un prilej unic de a vedea, laolal
tă. sportivi fruntași care au adus glorie 
patriei noastre alături de actori și cin- 
tăreți apreclați. Toți ne sint tare dragi 
nouă, tinerilor. Deși timpul nostru, al a- 
celora care pregătim bacalaureatul, este 
foarte prețios, n-am putut lipsi de la 
acest spectacol. Vă spun sincer, a fost 
o intîlnire intre sportivi, actori, cintă- 
reți de muzică ușoară și public — sau 
suporteri, cum vreți să-l numiți — emo
ționantă".

Gogu VIZIRU, antrenor de tenis 
R. F. a Germaniei : ~~ " '
pînă Ia 6 ianuarie, m-am șj prezentai 
după cum vedeți, la acest spectacol drag 
sportivilor români. '
aplaud pe Năstase, 
de cel mai bun sportiv al țării pentru 
a treia oară consecutiv — performanță 
ce greu cred că va mai putea fi egalată 
— mîndru că Ia formarea lui am con
tribuit intr-o oarecare măsură și eu. 
Pot să vă spun că în R.F. a Germaniei, 
atît el cit șl Tiriac sint cunoscuți și 
foarte iubiți”.

Victor VLASE, prim balerin, regizorul 
galei Iaureaților : „Colaborarea dintre 
un coregraf și sectorul de propagandă al 
C.N.E.F.S. s-a dovedit fructuoasă. Au 
fost, desigur, și puncte mai slabe; ere- 
deți-mă, nu e ușor să faci ca cele 30 de 
premieri să aibă și ritm și solemnitate 
și... de toate. Dar, * 
nu pot spune deeît . .
se învață ! Deși gala a fost bine primită, 
eu am și început să-mi fac 
planuri pentru cea din decembrie 1972..."

Modesto FERRARINI 
Dumitru GRAUR

Deși un an fără performanțe din
tre cele mai spectaculare. 1971 pare 
să fi pus de acord majoritatea spe
cialiștilor în a-i desemna pe laurea- 
ții sportivi- Este concluzia căre poate 
fi trasă la prima privire ce o arun
căm pe rezultatele anchetelor tradi
ționale de sfîrșit de an. dintre cafe 
publicăm azi pe cea din urmă. în
treprinsă de agenția vest-germană de 
presă „Internationale Sport-Korres- 
pondenz" - Stuttgart. Supercampionul 
pedalei, Eddy Merckx, și „naiada” 
colecționară de recorduri, .australian- 
ca Shane Gould, sînt cei mai buni 
sportivi ai anului, în rezultatele a- 
cestei anchete internaționale.

Ca de fiecare dată I.SK. s-a a- 
dresat cite unei singure redacții spor
tive din fiecare țară, pentru a obți
ne opinii cit mai reprezentative Ar 
fi fost de dorit ca ele să fie și obiec
tive. .. Dar o clasificare ideală, în
tre performanțe și discipline total 
diferite, este de neconceput. Iată de 
ce, ca și în trecutele ocazii, facem 
loc rezultatelor acestei anchete cu 
toate rezervele pe care le poartă im
plicit.

Au răspuns, la actuala ediție a 
Anchetei I-S.K. — a 25-a dintr-o se
rie începută în anul 1947 — gazetari 
de specialitate din 29 de țări. Fie
care buletin de participare trebuia 
să conțină 5nuirțe de sportivi si 3 
nume de sportive. Pe baza răspunsu-

LAU RE ATH 
DE PIN Ă

România —Franța 5—1

la hochei pe gheață
Reprezentativa de hochei a României 

a întîlnit selecționata Franței în locali
tatea St. Gervais. Jucătorii români s-au 
dovedit net superiori gazdelor, terml- 
ijnînd întîlnirea victorioși cu scorul de 
5—1 (1—o, 3—i, î—o). Meciul revanșă 
este programat la Chamonix.

în 
„Venit în vacanță, 
m-am șj prezentat

Sînt bucuros să-1 
care cucerește titlul

tn cele din urmă, 
că... din experiență

FLACĂRA OLIMPICĂ PLEACĂ AZI SPRE SAPPORO
ta Olimpia (Grecia) a avut loc, 

marți dimineață, ceremonialul a- 
prindenii flăcării olimpice care va 
arde, apoi, la Sapporo pe toată 
durata J.O. de iarnă. Potrivit tra
diției, flacăra a fost aprinsă de 
e femeie, actrița Maria Moscoliou.

Torța aprinsă a fost transporta
tă la Atena, însoțită de un corte
giu de mașini. In cursul după- 
amiezii de miercuri (n.r. azi), fla
căra olimpică va fi îmbarcată pe 
un avion special, care o va duce, 
în Japonia.

Cel mai bun fotbalist european al anului JOHANN CRUYFF
A fost desemnat și cel mai bun 

fotbalist european al anului. El este 
■Johann Cruyff, de la Ajax Amster
dam, care a întrunit cele mai multe 
voturi în cadrul tradiționalei anche
te organizată de revista „France 
•Footbal" în rîndul a 26 ziariști spor
tivi de pe continent.

După ce „Balonul de aur" — tro
feul oferit de revista franceză _ - 
a fost decernat de-a lungul anilor 
unor fotbaliști de certă reputație 
(Matthews. Iașin, Di Stefano, Pușkaș, 
Bobby Charlton. Albert, Masopust, 
Best etc.) acum, el a intrat în po
sesia unui fotbalist olandez de mare 
clasă ; Johann Cruyff. Acesta a în
trunit numărul cel mai mare de

ACUM
1947 : Alex Jany (Franța) 

Înot: 1948 : Fanny Blankers-Keen 
(Olanda) — atletism : 1949 : Emil 
Zatopek (Cehoslovacia) — atletism 
1950: Bob Matbias (SUA) — atle
tism : 1951 : Emil Zatopek (Ceho
slovacia) — atletism: 1932 : Emil 
Zatopek (Cehoslovacia) — atle
tism ; 19.53 : Fausto Coppi (Italia)
— ciclism : 1954 : Roger Bannister 
(Anglia) — atletism ; 1955 : San
dor Iharos (Ungaria) — atletism; 
1956 : Vladimir Kut (U.R.S.S.) — 
atletism ; 1957 : Vladimir Kuț 
(U.R.S.S.) — atletism ; 1953 : Herb 
Elliot (Australia) — atletism ; 
1959 ■ Vladimir Kuznețov (URSȘ).
— atletism ; 1960 : Wilma Rudolph
(S.U.A.) — atletism ; 1961 : Valeri 
Brumei (U.R.S.S.) — atletism ;
1962 : Valeri Brumei (U.R.S.S.) — 
atletism ; 1963 : Valeri Brumei
(U.R.S.S.) — atletism ; 1964 : Don 
Schollander (S.U.A.) — inot ; 1965: 
Ron Clarke (Australia) — atle
tism: 1966 : Jim Ryun (S.U.A.) — 
atletism ; 1967 : Jim Ryun (S.U.A.)
— atletism; 1968 : Bob Beamon 
(S.U.A.) — atletism ; 1969 : Eddy 
Merckx (Belgia) — ciclism ; 1970: 
Pole (Brazilia) — fotbal.

Shane GOULDEddy MERCKX.

rilor primite, au fost alcătuite cele 
două clasamente publicate alăturat

EDDY REVINE

Fapt rar consemnat în istoria an
chetei, actuala ediție consemnează 
un „come-back“. într-adevăr, după 
ce obținuse laurii plebiscitului pe 1969,

„Balonul de aur" - 1971
1 Cruyff (Ajax Amsterdam) 116 

p, 2. Mazzola (Internazionale) 57 
p 3. George Best (Manchester 
United) 56 p 4. Netzer (Borussia 
Monchengladbach) 30 p. 5. Bec
kenbauer (Bayern MUnchen) 27 p, 
6—7. Skoblar (Olympique Marseil
le), Muller (Bayern Munchen) 
cite 18 p 8. Chivers (Tottenham) 
13 p, 9. Keizer (Ajax Amsterdam) 
9 p. 10—11. Bene (Ujpesti Dozsa), 
Bobby Moore (West Ham United) 
cite 7 p, 12. Rudakov (Spartak 
Moscova) 6 p, 13—14. Facchettl 
(Internazionale), Domazos (Panat
hinaikos) Cite 4 p, 15—17. Geaici 
(Steaua roșie Belgrad), Vogts 
(Borussia Monchengladbach), Plrri 
(Real Madrid) cîte 3 P, 18—21. 
Overath (F.C. Koln), Lee (Man
chester City), Cooper (Leeds Uni
ted), Van Mocr (Standard Liege) 
cite 3 p 22—23. Boby Charlton 
(Manchester United), Șesternev 
(Spartak Moscova) cite 1 p.

1. Cruyff (Ajax

CAMPIONAT E...
PORTUGALIA (etapa a 13-a) 6 Barrel- 

rense — Atletico 2—1 <; Boavista — Lei- 
xoes 1—3 ; Tomar — Academica 2—1 S 
Tirsense — Sporting 3—5; Beira Mar — 
Farense 1—1 ! Setubal —> F.C. Porto 2—0; 
Belenenses — CUF 1—1 ? Benfica Gui
maraes 3—0. Primele clasate e
1. Benfica 13 11 2 0 40— 8 24
2. Setubal 13 9 3 1 27— 7 21
3. Sporting 13 9 2 2 25—10 20

R.D. GERMANA (etapa a 12-a) 7 Vor- 
wărts Frankfurt-Oder — F.C. Magdeburg 
2—2; Lokomotiv Leipzig — Sachsenring 
Zwickau 0—0; Dynamo Berlin — Union 
Berlin 1—1; F.C. Karl Marx Stadt — 
Btahl Riesa 2—1 ; Chemie Halle — Vor- 
warts Stralsund 0—0; Carl Zeiss Jena — 
Wismut Aue 1—0;; Dynamo Dresda — 
Hansa Rostock 2—(L
1. F.C. Carl Zeiss
2. F.C. Magdeburg
3. Dynamo Dresda

Jena 17
16
15

puncte din „istoria anchetelor" : 116
(din 130 posibile), detașîndu-se la o 

al doi- 
care și 
în mod

(din 130 posibile), detașîndu-i 
diferență categorică față de 
lea clasat. Sandro Mazzola, 
el așteaptă de mult (și poate 
justificat) „balonul de aur".

Dar. indiscutabil. Cruyff a 
în 1971 — cel mai valoros .. 
european. Să ne amintim de jocu
rile excelente făcute în „Cupa cam
pionilor europeni", în care atacan
tul central a avut o contribuție ho- 
tărîtoare în cucerirea trofeului de 
către echipa sa, Ajax Amsterdam ; 
să ne amintim de meciurile bune 
făcute în reprezentativa Olandei și, 
în fine, de aportul său în jocurile 
susținute de Ajax în campionatul 
Olandei (echipa sa rămînînd neîn
vinsă, după 17 etape) I

Johann Cruyff este un produs pur 
al echipei Ajax. Născut la 25 aprilie 
1947. el a debutat în echipa de pi-

fost — 
jucător

SCRISOARE DIN LONDRA

Merckx se vede reales drept 
la interval de un an. Și la 
trecută, popularul Eddy fusese 
aproape de succes, fiind în 

la distantă minimă de super- 
,,perla neagră",

Eddy 
nr- 1. 
ediția 
foarte 
trecut 
fotbalistul mondial. ... 
Pele. Dar prezența unui reprezen
tant al sporturilor de echipă in frun
tea clasamentului s-a dovedit o unică 
excepție. In acest an, sporturile in
dividuale domină în preferințele ex
primate. acestea situindu-se evident 
pe poziții mai comode.

în acest context, majoritatea con
fraților noștri de peste hotare l-au 
preferat Pe Merckx, deși cea de a 
treia victorie consecutivă în Turul 
Franței li fusese mult facilitată de 
abandonul ghinionist al spaniolului 
Ocana. Totuși — să dăm cezarului...— 
cele 231 de victorii obținute ca pro
fesionist, fac din ciclistul belgian un 
sportiv . excepțional, a 
merită felicitări.

Desigur, mult mai

cărui premiere

PRIMA IN LUMELA 15 ANI —
înotul, sportul 

răsplătit, cu lauri în rezultatele anu
lui sportiv. Shane Gould. înotătoare» 
de 15 ani din Sydney, monopolizează 
recordurile mondiale de craul (100 m 
— 58,9 ; 200 m — 2:05,8 ; 400 m — 
4:21,2 ; 1500 m — 17:00.6) la cifre 
de-a dreptul incredibile. Este ceea ce 
se cheamă un „fenomen?, desigur.

Relativ aproape, în clasamentul 
preferințelor, s-au situat alte două 
sportive de. marcă. Este Ilona Gusen
bauer, cea care a reușit, după ani, 
să întreacă — prin acea săritură de 
1,92 m — marele record al Iolandel 
Balaș. Apoi, este Evonne Goolagong,

precocității. 9e vede

PE 29 DE
JuTli

tenismana de la ,Antipozi. care a ctști- 
gat două mari finale — Roland Gar roi 

în ultima avînd ca 
sa compatriots.

și Wimbledon 
învinsă pe celebra 
Margaret Court. La 20 de ani neim- 
pliniți. Goolagong este numele cel 
mare al tenisului feminin.

Să mai amintim că prima ediția 
a alcătuirii unui clasament mondial 
feminin datează din 1968 cînd pri
mul loc a revenit gimnastei ceho
slovace 
în anii 
să fie 
și Chi

Care 
răspundă — 1972.

Vera Ceaslavska, pentru ca, 
următori, laureatele întrecerii 
atletele Liesel Westermaon 

Chen.
vor fi viitorii ctștigători ? Va

BULETINE...

tici a formației din Amsterdam, apoi 
a promovat 
fine, la 17 
formație.

Actualul 
nostru Ștefan Covaci, are 
cuvinte de laudă la adresa elevului 
său : „Cruyff este prototipul jucăto
rului de finețe, cu dribling extraor
dinar, cu viteză, și șuturi bine pla
sate. Ce calități aș mai dori să aibă ? 
Nici una. Aș vrea, in schimb, să am 
mai mulți Cruyff în echipă...".

Reproducem, alăturat, rezultatul 
complet al anchetei revistei „France 
Football" — 1971. De asemenea, cre
dem interesant să menționăm că 
pronosticurile revistei „Fotbal" din 
București au fost următoarele ! 1. 
Cruj’ff, 2. Mazzola, 3. Chivers, 4. 
Miiller, 5. Bene. Deci, primele două 
locuri, exacte ; Chivers, Miiller și 
Bene, pentru primii zece. Un coefi
cient remarcabil !

în cea de juniori și în 
ani îl găsim în prima

antrenor, compatriotul
• numai 3

z;

■

[Xi.

•’

Desigur, mult mai surprinzătoare 
este clasarea pe locul doi a atletului 
finlandez J. Vaatainen. laureatul pro
belor de fond la „europene”. Pentru 
el au votat toate ziarele din nordul 
Europei. Campionul de la Helsinki 
devine, astfel, primul sportiv amator 
din lume. înaintea rapidului spinte
cător 
sului

De 
curat 
ciului ___
pe patine Ard Schenk sau triplul 
campion de la Wimbledon. John New
combe. Dar — repetăm — criteriile 
sînt, adesea, foarte subiective. Așa 
cum a fost, de pildă, votul acordat 
cosmonautului selenar Alan Shepard, 
pentru faimoasa sa „aruncare” de 
pe Lună.. •

de unde Mark Spitz și a colo- 
halterelor, Vasili Alekseev, 
prea puțină adeziune s-au bu- 
Joe Frazier, cîștigătorul „me- 
secoiului” la box, zburătorul

WORLD SPORTS, Londra : 1. 
Văătăinen, 1. Shane Gould.

OBF.ROSTER. NACHRICHTEN, Linz : 
1 Eddy Merckx ; 1. Ilona Gusenbauer.
’LES SPORTS, Bruxelles : 1. Eddy Mer

ckx; 1. Shane Gould.
GLOBO, Rio de Janeiro : 1. Jackie Ste

wart ; 1. Ilona Gusenbauer.
CESKOSLOVENSKY SPORT, Praga : 

1 Vasili Alekseev ; 1. Karin Balzer.
'B. T. DAGBLADET, Copenhaga : 

Eddy Merckx ; 1. Evonne Goolagong.
SPORT. Ztirich : 1. Julia Văătăinen; 

Ilona Gusenbauer.
ALAHRAM, Cairo : 1. Vasili Alekseev; 

I. Ilona Gusenbauer.
UUSI SUOMI, Helsinki ; 1. Juha Văătai- 

nen ; 1. Shane Gould.
1’EQuipE, Paris : 1. Juha Văătăinen ; 

1. Shane Gould.
SPORT ILLUSTRIBRTE, Miinchen : 1. 

Alan B. Shepard; 1. Ilona Gusenbauer.
WAH KIU, Hongkong : 1. Pat Matzdorf; 

1. Shane Gould.
TIMES OF INDIA. Bombay : 1. Joe 

Frazier ; 1. Evonne Goolagong.

1.

1. Eddy

Văătăl-

Eddy

ir

-

Johann CRUYFF

CUPA INTERCONTINENTALĂ"
0 COMPETIȚIE COMPROMISA?

Meciul de la Atena. între „merce
narii" lui Panathinaikos și cel ai lui 
Nacional Montevideo, contînd pentru 
Cupa Intercontinentală, a dovedit, 
încă o dată — chiar înainte de a se 
juca-... — că această competiție este 
prea importantă și dificilă pentru a 
fi lăsată pe seama U.E.F.A.-ei. Inefica
citatea acestui for, lipsa sa de vlagă, 
a reieșit elocvent cu ocazia „afacerii” 
Inter — Borussia, a cărei urmare a 
fost un cor de proteste publice.

GRECIA (etapa a 13-a) : Egaleo — Pa- 
nionios 1—1 ț Apollon — Trikala o—o ; 
Arls — Olympiakos Pireu 0—0; Olympla- 
kos Volou — AEK 0—0; Fostlr — Verla 
5-0.

1. Olympiakos Pireu 13 8 3 2 20—12 32
2. Panathinaikos 12 9 1 2 41— 9 31

OLANDA (meciuri restanță). NAC Bre
da — NEC Nijmegen 1—1; F.C. den Bosch 
— Volendam 0—i. Clasament (după 18 
etape) : 
Feyenoord 
terdam 29

1. Ajax Amsterdam — 33 p, 2. 
Rotterdam 31 p, 3. Sparta Rot- 
p, etc.

Mult mai serioasă parc. Insă, pro
blema „Cupei Intercontinentale", fiind 
de neconceput de ce diriguitorii 
U-E.F.A.-ei se complac în perpetuarea 
unei competiții fără suficient aplomb 
în loc s-o înmormînteze decent.

Să recapitulăm, pe scurt. „Cupa 
Intercontinentală", sau pretențiosul 
„campionat al lumii inteTcluburi”, 
aduce, față în față, pe ctștigătorii 
Cupei campionilor europeni și pe cei 
din America de Sud (Cupa 
dores). Competiția a fost 
continuă de violență. între 
trebuie să uităm seriile de ___ .
teroare dintre Racing Buenos Aire» 
și Celtic Glasgow, în 1967, ca si ur
mătoarele trei partide, toate acuza
toare a unei singure echipe. Eștu- 
diantes la Plata, ale cărei victime 
s-au numit, pe rind, Manchester Uni
ted, Milan si Feyenoord.

în această vară, cînd Ajax 
Amsterdam a cîștigat CtC.E., 

olandeză a refuzat să 
cu Nacional Montevideo, 
titlul „mondial”. Deși ea a 

diplomatic, scuze medicale

Libertă
ți sursă 
care nu 
meciuri-

I CONCURSUL INTLRNAÎIONAL DE BIATLIIN

ALTYDUBLADID, Reykjavik : i. Pal 
Matzdorf ; 1. Shane Gould.

MAARIV. Tel Aviv: 1. Juha Văătăinen; 
1. Faina Melnik.

SPORTSKE NOVOSTI, Zagreb : 1. Eddy 
Merckx ; 1 Shane Gould.

CORRIERE DELLO SPORT. Roma 4 I. 
Giacomo Agostini ; 1 Shane Gould.

MAINICHI, Tokio : 1. Mark Spitz; 1. 
Shane Gould.

SPORT-REVUE, Luxemburg 4 1, Eddy 
Merckx ; 1. Faina Melnik.

SPORTS-POST. Wellington : 1. 
Merckx ; 1. Hildegard Falck.

AFTENPOSTEN, Oslo : 1. Juha 
nen ; 1. Heide Rosendahl.

SPORTPANORAMA, Haga 4 1. 
Merckx ; 1. Evonne Goolagong.

PRZEGLAD SPORTOWY, Varșovia 4 1, 
Eddy Merckx ; 1. Ilona Gusenbauer.

SPORTUL, București : 1. Vasili Alek
seev, 2. Joe Frazier, 3. Pat Matzdorf, 4. 
Evghenj Arzanov, 5. Jachie Stewart; 1. 
Ilona Gusenbauer, 2. Shane Gould, 3. E- 
vonne Goolagong.

SVENSKA DAGBLADET, Stockholm 6 
1. Lee Trevino ; 1. Evonne Goolagong.

DICEN, Barcelona : 1. Eddy Merckx; 
1. Shane Gould.

SPORT ILLUSTRATED. New York : 1. 
Pat Matzdorf; 1. Ilona Gusenbauer.

TERCUMAN, Istanbul : 1. Mark Spitz; 
1 Shane Gould.
' NEPSPORT, Budapesta : 1. Vasili Alek

seev; 1. Shane Gould.

(etapa a 23-a) : Chelsea
Leeds United 

Leicester City

a

(Urmare din pag. 1) rei și ambițioasei echipe române.
Clasament: 1. Wilhelm Gyorgy 

(R) 70:23 (1 min. pen.), 2. C-tin 
Carabela (R) 72 :43 (5 min. pen.), 
3. Iosef Niedermayer (R.F.G.) 
73 :08 (5 min. pen.), 4. V. Fontana 
(R) 73 :11 (7 min. pen.), 5. Ion 
Țeposu (R) 73:37 (5 min. pen.), 6. 
Nic. Veștea (R) 74 :10 (7 min. pen.), 
7. Gh. Gîrniță (R) 74 :47 (8 min. 
pen.), 8. N. Bărbășescu (R) 75 :35 
(5 min. pen.), 9. Udo Ehrenburg 
(R.F.G.) 75:39 (6 min pen.), 10. Gh. 
Voicu (R) 75 :43 (8 min. pen.).

Azi la ora 9,30, start în proba 
de ștafetă 4x7,5 km, urmînd ca la 
ora 13,30 să aibă loc festivitatea 
de premiere.

TURNEUL DE ȘAH
brațelor a contat și reglajul arme
lor făcut în ajun, pe o vreme 
splendidă, strălucitoare. Or, în con
curs, cerul a fost acoperit, cu rare 
și slabe rafale de ceață, iar regu
lamentul nu permite trageri de re
glaj în poligon, înainte de, concurs.

Caracterizînd echipa română, pu
tem aprecia ca foarte bun rezulta
tul său de ansamblu și forma pro
mițătoare a veteranilor W. Gyorgy, 
C. Carabela și Ion Țeposu. Tinerii 
V. Fontana, M. Veștea, Gh. Gîrriiță 
și Gh. Voicu, V. Papuc și V. Dihoi, 
insuficient1 de experimentați pentru 
complexitatea acestei probe, adesea 
nu găsesc echilibrul potrivit, fac 
eforturi mari la fond, unde reali
zează timpi excelenți. dar risipesc, 
din cauza penalizărilor primite la 
ratarea , țintei, tot cîștigul, tot pro
gresul de la alergare.

Sub așteptări, pentru public, și 
sportivi s-au prezentat N. Bărbă- 
șescu (A.S.A. Brașov), clasat în fi
nal pe locul 8, și, mai ales, Gh. 
Cimpoia (A.S.A. Brașov), campio
nul probei, care ieri n-a putut O- 
eupa deeît locul 12. De la oaspeți, 
ne-au plăcut în mod deosebit Nie- 
dermayer, Ehrenburg și Merkel, 
foarte buni alergători, adevărați at- 
leți,, care au. făcut mari eforturi 
de a se impune, dar n-au putut 
rezista asaltului irezistibil al tine-

DE LA BRATISLAVA
FRAGA, 28 (Agerpres) — La 

Bratislava se desfășoară în prezent 
un turneu internațional de șah re
zervat juniorilor, la care participă 
sportivi din R.D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria. U.R.S.S. șl 
Cehoslovacia.

După disputarea a trei runde, în 
clasament conduce neînvins ceho
slovacul Biro cu 3 puncte, urmat 
de Horia Prundeanu (România), 
Kubien (Polonia) și Petrik (Ceho
slovacia) — toți cu cîte 2'7t puncte.

incit o comisie numită de însuși gu
vernul tării a luat conducerea din 
mîinile federației, pentru a pune, 
cit de cit, ordine In acest haos.
.U.E.F.A.. ale cărei legi nu-i, dau 

dreptul să constrîngă pe nimeni să 
ia parte la competiția de care vor
bim. a amenințat Ajax-ul cu sanc
țiuni grave, deși știa foarte bine că 
nu va putea face nimic..; Pînă la 
urmă, în locul olandezilor. Uniunea 
Europeană a trebuit să aleagă pe 
Panathinaikos — Învinsa , din finală — 
pentru a se putea. In fine, disputa 
„mult așteptatului 
dial”.

Nimeni nu poate 
echipei elene în ascensiunea sa, sau 
nega valoarea .unui jucător ațît de 
strălucit ca Dotnazos. Dar, de aici 
și pînă la a sugera că fotbaliștii greci 
pot reprezenta forța fotbalului, euro
pean pe plan mondial, este, de-a 
dreptul, ridicol. Bineînțeles, Panathi
naikos. ca un olub relativ modest, ce 
este, a acceptat invitația și joacă, 
acum, pentru trofeul falit.

Din culise se aude, parcă, clin
chetul banilor, de care jucătorii și 
conducătorii lui Nacional au atîta 
nevoie, dar care si lui Panathinaikos 
îi ' ' ........................

campionat mon-

diminua meritele

SPASSKI Șl FISCHER
IN DIVERGENȚA CU F. I. D. E.!

rașul său natal, și că ar prefera 
să joace într-o țară din Scandina
via. în cadrul acestui interviu, pre
zentat de Radio Belgrad, Fischer a 
arătat că, în principiu, nu are ni
mic împotrivă ca meciul pentru 
titlul de campion mondial să se 
desfășoare la Sarajevo.

BELGRAD, 28 (Agerpres). — 
Campionul mondial de șah Boris 
Spasski (U.R.S.S.) și americanul 
Robert Fischer au declarat în ca
drul unui interviu că sînt de a- 
cord să susțină meciul pentru titlul 
lumii la sfîrșitul lunii iunie și nu 
cu începere de Ia 10 mai, cum 
a prevăzut federația internațională 
(F.I.D.E.). Spasski a precizat că el 
s-ar acomoda foarte bine cu o cli
mă asemănătoare Leningradului, o-

echipa 
joace 
pentru 
invocat, . .
ce au trebuit să fie crezute, adevă
ratul motiv a fost că Ajax nu a vrut 
să-și vadă sezonul imediat următor 
(1971-1972) compromis, așa cum au 
pățit-o alții. Nacional. a cărei ten
dință cronică de „sărăcie” este mal 
acută deeît a majorității celorlalte 
cluburi sud-americane (și ar fi fost 
îneîntată să joace chiar și ambele 
meciuri în Europa) și-a văzut pro
priile intenții ruinate. Jucătorii au 
intrat în grevă, acum, cîteva luni, în 
speranța că astfel datoriile ce le 
aveau de primit din pa’tea clubului 
vor fi plătite, dar criza fotbalului 
din Uruguay este atît de puternică,

ÎNCEPE turneul

sînt foarte bineveniți...
COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE DE HOCHEI CELOR 4 TRAMBULINE

Cea de-a 20-a ediție a tradițio
nalei competiții internaționale de 
sărituri cu schiurile — „Turneul 
celor 4 trambuline", va începe as
tăzi la Berg-Isel în Ti rolul austriac. 
Se anunță o participare record. 
Peste 100 de săritori, reprezentfrid 
17 țări, se vor întrece pentru ob
ținerea prețiosului trofeu. înaintea 
începerii competiției va avea loo 
la Innsbruck o mare festivitate a 
sporturilor ,de iarnă.

în cadrul competiției de hochei 
pe gheață „Cupa Ahearne", Ia Stock
holm s-a disputat întîlnirea dintre 
formația locală A.I.K. și echipa ca
nadiană „GALT HORNETS". Ho- 
cheiștii canadieni au obținut vie 
toria cu 3—2 (2—1, 1—0, 0—1). Par
tida a fost urmărită de peste 10000 
de spectatori.

★
A început turneul internațional

de hochei pc gheată, dotat cu „Cupa 
Pondus", competiție ce se desfă
șoară în mai multe orașe din Da
nemarca. în primul meci, disputat 
la Herning, reprezentativa Unga
riei a învins cu 4—1 (2—0, 2—0, 
0—1) formația Danemarcei. Intr-un 
alt joc, desfășurat la Frederikshavn, 
selecționata de tineret a Ceho
slovaciei a surclasat cu 9—1 (1—0, 
2—0. 6—1) echipa Bulgariei.

Brian GLANVILLE
LONDRA, decembrie.

ANGLIA
Ipswich Town 2—0 ; 
Derby County 3—0; 
Wolverhampton 1—2 ; Manchester United
— Coventry 2—2 ț Newcastle — Sheffield 
1—2; Southampton — Crystal Palace 1—0; 
Stoke City — Manchester City 1—3; Tot
tenham — West Ham 
Bromwich Albion —

t Airdrie — Cly-17-a)_____
____ Hearts 3—2 ; Dundee 
Dunfermline 3—2; Falkirk — 
- -___— ----- Glasgow

Morton 
Dundee 0—0.

17 15 1 1 55—15 31
17 14 2 1 53—10 30
17 12 0 5 40—18 24

SCOȚIA (etapa a 
de 1—1S Celtic — 
United — E 
Aberdeen 0—3 ; Hibernian 
Rangers 0—1 ; Kilmarnock 
4—2 ; St. Johnstone
1. Celtic Glasgow
2. F.C. Aberdeen 
J. Glasgow Bangers

1. Manchester United
2. Manchester City
3. Leeds United

.....

United 0—1 ț West
Liverpool

23 14 7 2
23 13 6 4
23 13 5 5

1-0.

49-27
45—22
34—18

35
32
31

Aseară, la Montevideo, a avut 
loc al doilea meci Nacional — Pa
nathinaikos. returul finalei Cupei 
Intercontinentale. Datorită dife
renței de fus orar, vom publica 
rezultatul inlîinirii în numărul 
nostru de mîine-
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