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SCUMPA
TUTUROR!

noului an,

prin abo-

prt-

înfăptuit la 30 De- 
nferit națiunii noas- 
de a păși în gran- 
edificării socialismu-

bo- 
aniî

ANIVERSARE

«1®:

1J
DIN CUPRINS

acțiune de dezvoltare 
a educației fizice și

Desen de N. CLAUDIU

n acest miez de iarnă, răstimp 
al bilanțurilor și pregătirilor 
pentru întîmpinarea

sărbătorim, pentru a 24-a oară. Re
publica noastră dragă.

Sînt 24 de ani de cind,
lirea monarhiei și proclamarea Repu
blicii, s-a încheiat procesul istoric 
— condus de partidul comunist — 
de cucerire a întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare, aliată cu 
țărănimea și cu celelalte categorii 
de oameni ai muncii- Făurirea repu
blicii a însemnat împlinirea unui vis 
hrănit de generații, acela ca poporul 
să devină pe deplin liber și stăpîn 
pe soarta sa.

Actul istoric, 
cembrie 1947, a 
tre posibilitatea 
dioasa etapă a 
Iui. de a se afirma, cu toate capaci
tățile sale creatoare în rîndul popoa
relor libere ale lumii-

In acești 24 de ani de la instaura
rea deplinei suveranități a poporului, 
am fost, cu toții, martori și partiei- 
panți, Ia o imensă descătușare de 
energie, exprimată în creația de va
lori materiale și spirituale, la un 
cl'ort constructiv de civilizație și cul
tură. de gîndire. de sensibilitate și 
uman.*m socialist fără precedent.

Cu fiecare aniversare a ei, Repu
blica noastră socialistă se află mereu 
mai departe, pe un drum așezat pen
tru totdeauna sub semnul luminii.

Și în acest 1971, primul an al cin
cinalului. an al unor mari evenimente, 
cum au fost Semicentenarul partidului, 
vizita delegației de partid și guver
namentale, conduse de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. în țările so
cialiste 
P.C.R. 
adoptat 
litic și 
bilanțul

din Asia, plenara U.C. al 
din 3—5 noiembrie, care a 
vastul program ideologic, po- 
educativ al întregului popor, 
realizărilor noastre in toate 

domeniile de activitate este mai 
gat. mai cuprinzător decît în 
precedent!.

Mîndri de succesele obținute, 
vim cu și mai multă încredere In 
viitor, la anii care vin și care ne vor 
aduce, fără îndoială, alte victorii pe 
frontul atit de larg al muncii crea
toare depuse de poporul nostru. Pen
tru aceste victorii, pentru realizarea 
cu succes a grandiosului program 
elaborat dc Congresul al X-lea a! 
partidului, ne angajăm să muncim 
fără preget, înălțînd. astfel, patria 
noastră pe culmile civilizației socia
liste.

SPORTUL

CEA MAI FRUMOASA ZI
DIN VIATA MEA!

După ce am cîștigat 
Turneul campionilor de 
la Paris am fost foarte 
fericit pentru că aceas
tă victorie venea repe
de după succesul in
tr-un alt turneu de 
mare anvergură, acela 
de la Wembley. Prin 
urmare, izbinda mea 
din Anglia nu fusese in- 
timplătoare O dată cu 
ultima minge reușită 
care l-a îngenunchiat pe 
Stan Smith în sala 
„Coubertin" mi-am dat 
seama că devenisem 
mai puternic decit îna
inte. M-am bucurat 
mult, am primit cu plă
cere felicitările și elo
giile presei la Paris, 
dar n-am realizat im
portanța și adevărata 
dimensiune a victoriei 
mele pînă cind nu am 
venit acasă.

N-am putut crede că 
jocurile și succesele 
mele au putut avea o 
circulație atit de largă 
în țară, fiind obișnuit, 
in general, cu comen
tarii și aprecieri din lu
mea tenisului de la noi, 
încă restrînsă. Nu mi-am 
imaginat că televizarea 
turneului de la Paris 
a făcut să pătrundă te
nisul atit de adine in casele și 
inimile oamenilor, în așa fel ca 
acum să nu pot face pe stradă 
doi pași, fără să nu fiu recu
noscut și inconjurat de oameni 
necunoscuți care să mă privească 
cu dragoste sinceră.

La puține zile după ce am re
venit la București, am primit o 
veste care m-a uimit. Țiriac și 
cu mine urma să fim primiți de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Gindul că voi fi față in față, 
pentru prima oară in viața mea, 
cu conducătorul iubit al po
porului nostru, cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, al cărui membru sini 
și eu, m-a emoționat adine.

Și-a venit ziua in care am 
pășit, timid, la Consiliul dc Stat.

.....

Căldura cu care am fost primiți 
de tovarășul Ceaușescu și alți 
conducători ai partidului și sta
tului nostru ne-a îndepărtat 
emoția. Simțeam că sînt mal 
mult decît fericit. Nespus de fe
ricit pentru înalta atenție care 
ni s-a acordat, 
ordine primite, pentru cuvintele 
de apreciere și îndemnurile pă
rintești primite din partea to
varășului Ceaușescu.

Mi-am pus întrebarea dacă 
merit eu chiar așa de mult, in
cit conducătorul nostru iubit 
să-și răpească din timpul său 
atit de prețios dedicat proble
melor statului și partidului, pen
tru a ne primi pe noi. Am fost 
adine mișcat și in acele clipe 
mi-am dat seama mai bine ca

■pentru înaltele

oricînd cit datorez eu partidu
lui și regimului nostru, care 
mi-au oferit condiții și posibili
tăți să ajung printre primii te- 
nismeni ai lumii.

Ziua de 20 decembrie 1971. 
cind am fost primit de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, va ră- 
mine cea mai frumoasă zi din 
viața mea.

MIȘCAREA SPORTIVA IN 1971

PROGRESELE REALIZATE DESCHID CALEA SUCCESELOR VIITOARE

'Setea de frumos 
i CONSTANTIN CHIRIȚÂ

I
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iată că s-a apropiat clipa convențională a schimbării calendarului. 
Anul .1972, pur, acoperit numai de candori, încă nevinovat, se lasă 
prins de speranțele și dorințele noastre. Este clipa cind toți oi 

visează frumos, simt frumos, gîndesc frumos. Este clipa frumuseții
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prins de speranțele și dorințele noastre. Esfe clipa cind toți oamenii 
visează frumos, simt frumos, gîndesc frumos. Este clipa frumuseții gene
rale. Se închină pentru famiiie, pentru certitudinile țării, pentiu ideea 
albă a păcii, pentru frumusețea de dinăuntru a omului. Și vreau ca 
această clipă, o parte mare a acestei clipe, s-o dăruiesc și s-o dăruim 
sportivilor, așa cum dovedesc rîndurile acestea. Nu numai pentru emo
țiile și bucuriile onorate de multe ori cu lacrimi, nu numai pentru mîn- 
dria cu care ne încarcă deseori umerii, nu numai pentru amintirile și 
exclamațiile care se reaprind în multe ore ale ziielor și nopților noastre 
și fără ie care viața ne-ar părea mai săracă, mult mai săracă, ci în 
primul și în primul rînd pentru că acești sportivi, ai noștri și ai lumii, 
adaugă prin gesturile lor exact atîta aur cît trebuie ideii de frumu
sețe și însăși frumuseții lumii.

Nu, nu întîmplător planeta și epoca se lasă cucerite și inundate de 
sport. Relația : viață-țorogres devine tot mai sistematizată, tot mai supusă 
unor legi aproape mecanice. Ascensiunile sociale, particulare și gene
rale, sînt astăzi știință în înțelesul cel mai clar al cuvîntului. în acest 
context asemănător unei figuri geometrice, sportul, în aproape toate 
disciplinele și nuanțele lui, este un fel de explozie, spontană, ca toate 
exploziile, o revărsare de frumusețe, de sinceritate, de gratuitate, iscată, 
fără îndoială, dintr-o necesară nevoie de echilibru a omului.

Faptul social, riguros, conștient, lucid, inventează și reclamă faptul 
sportiv, care, oricît de matematic ne-ar părea uneori, rămîne și este 
prin excelență al momentului, al fanteziei, al inspirației, al inimii, al 
lacrimii. Și faptul sportiv, mai ales astăzi în epoca fulgerătoarelor 
comunicații, nu este numai al celui care-l interpretează și-l trăiește, ci al 
tuturor, al întregii lumi, uneori. El este cel mai generos dintre toate. 
O minge a lui Năstase poate să umple de fiori zeci de milioane de 
oameni. Desigur, viața poate fi trăită și fără acea minge, dar văzînd-o, 
neverosimilă și totuși triumfătoare, ea devine pentru aproape fiecare 
clipa unei exclamații frumoase ; iar viața nu este altceva aecît suma 
unor clipe.

Dar poate că mișcarea spre frumusețe a faptului sportiv, așezarea 
lui în ideea de frumusețe, ca o completare sau o subliniere a însăși 
definiției, provin și mai mult din înțelesul concentrat pe care acest fapt 
sportiv îl conține. întrecerea sportivă impune întotdeauna același obiec
tiv, oferind aceleași condiții și instrumente tuturor. Prin aceasta ea de
vine cea mai sinceră întrecere, cea mai morală, cea mai nobilă, cea 
mai autenlică, cea mai știmulatorie, cea mai molipsitoare. Cununa de 
lauri nu e moștenită, nu e votată, nu e dăruită sau furaiă. Ea poate 
aparține oricui. Dar trebuie cucerită prin efort, fantezie, inteligență, har, 
voință, autodepășire, adică ceea ce stă la îndemîna oricui. Acest înțeles 
de întrecere sinceră, atît de caracteristic sportului, mi se pare cel mai 
adevărat și mai necesar frumuseții omului. Prin el și prin celelalte spor
tul poate că întregește însăși definiția omului și a rasei umane. Pentru 
că pe această planetă și în această lume a noastiă numai omul 
face sport.

lată de ce acești semeni ai noștri, în clipa aceasta ai paharului cu 
vin și ai casei plină de speranțe, dar ieri și mîine ai sălilor și stadioa
nelor, tot pline de speranțe, merită o parte din această clipă de tre
cere, pentru a ne întregi ideea de frumusețe de care toți sîntem 
însetați.

acești semeni ai noștri, în clipa aceasta ai paharului cu 
plină de speranțe, dar ieri și mîine ai sălilor și stadioa-

p-i'A radiționai, sfîrșitul anului pri
lejuiește în mișcarea sporti- 

"*■ vă vn bilanț al înfăptuirilor, 
raportarea acestora la nivelul con
dițiilor și cerințelor actuale, ana
liza critică a muncii fiecăruia 
dintre noi și, totodată, o atentă 
prospectare a principalelor obiec
tive spre care urmează să se în
drepte eforturile, capacitatea Și pa
siunea tuturor celor cărora li s-au 
încredințat răspunderi ori atribuții 
în vasta 
ccntinuă 
sportului.

Pornind 
mentale ale mișcării sportive, sta
bilite în documente de partid și de 
stat. Consiliul Național. împreu
nă cu celelalte organe și organi
zații cu atribuții în această direc
ție au acționat pe un front mai 
uitins în vederea ATRAGERII 
MASELOR LARGI LA PRACTI
CAREA SISTEMATICA A EXER- 
CIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI, 
PENTRU ÎNTĂRIREA SAnATA- 
ȚII ȘI RECREAREA ACTIVA A 
OAMENILOR MUNCII, CULTI
VAREA TALENTELOR ȘI ÎMBU- 
NĂTAțIREA PERFORMANȚE
LOR SPORTIVE.

Adunările de analiză si alegeri 
din asociațiile sportive și din clu
buri, precum și conferințele jude
țene desfășurate la începutul anu
lui, au dus la înțelegerea mai pro
fundă a rolului pe care poate și 
trebuie să-1 joace sportul în viața 
și activitatea cetățenilor de toate 
vîrstele.

Aria extrem de largă a acestor

ANGHEL ALEXE
președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport

sarcini evidențiază, de fapt, răs
punderea directă pentru organiza
rea unei activități generale, A E- 
DUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTU
LUI PENTRU TOȚI CETĂȚENII, 
în raport cu nevoile, preferințele 
și aspirațiile acestora.

Recentele măsuri stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie. față de care întregul ac
tiv ai mișcării sportive și-a expri
mat totala adeziune și angajamen
tul ferm de a munci cu însufleți
re pentru îndeplinirea lor, AU 
SPORIT CONSIDERABIL ȘI RĂS
PUNDERILE C.N.E.F.S., ale celor
lalte organe și organizații cu atri
buții în domeniul educației fizice 
și sportului FATA DE IMBUNÂ- 
TAȚIREA ACTIVITĂȚII POL1TI- 
CO-IDEOLOGICE. DE EDUCARE 
A SPORTIVILOR, CADRELOR 
TEHNICE, ACTIVIȘTILOR SPOR
TIVI DIN TOATE ORGANISME
LE MIȘCĂRII SPORTIVE.

In baza unei analize multila
terale exigente. SE POATE 
APRECIA CA ANUL 1971 A 

CONSTITUIT UN AN FRUCTUOS 
CU SUCCESE NOTABILE, ÎN ÎN
DEPLINIREA SARCINILOR ÎN
CREDINȚATE DE PARTID MIȘ
CĂRII SPORTIVE în valorifica
rea experiențelor pozitive și efi
ciența muncii.

• LAUREAȚII ANULUI

SPORTIV 1971

• CINE VA CÎȘTIGA
CAMPIONATUL EUROPEI
LA FOTBAL ?

• MAGAZIN
DE ANUL NOU

JOCURILOR OLIMPICE

(anchetă internațională cu partici
parea antrenorilor celor 8 echipe 
calificate în competiția continen
tală).

• 19Î2 — ANUL

de la sarcinile funda-

Aspect exterior al noii săli de sport ploieștene

O exprimare convingătoare a a- 
tenției deosebite acordate în ulti
ma vreme sportului de masă este, 
desigur, prezența a peste 2 000 000 
de cetățeni, în marea lor majori
tate tineri, la diferitele 
de educație fizică și sport 
zate în 1971, Alte sute de 
practicat ocazional diferite 
sportive sau au participat 
lurite acțiuni turistice.

Nu numai cifrele aparțin. însă, 
bilanțului. Dincolo de o statistică 
— de altfel destul de bogată — a 
sportului de masă, constatăm cu 
bucurie lărgirea și diversificarea 
acestor activități în rîndul elevilor 
și studenților, introducerea practi
cării gimnasticii de dimineață în 
cămine și a gimnasticii zilnice în 
toate școlile experimentarea exer- 
cițiilor de gimnastică în pauzele de 
lucru din unele întreprinderi in
troducerea învățării înotului. în 
mod organizat, pentru elevii șco
lilor din apropierea bazinelor, iar 
pentru cei din zonele de munte și 
deal a schiului. S-au obținut unele 
realizări importante în îmbunătă
țirea sistemului competițional de 
masă, accentul fiind pus pe ÎN
TRECERILE LOCALE și DEZ
VOLTAREA TURISMULUI.

A crescut î»i acest an preocupa
rea pentru asigurarea unei bogate

activități 
organi- 
mii au 
ramuri 
la fe-

activități sportive în tabere 
timpul 
berele 
ferul 
U.T.C., 
sprijinul C.N.E.F.S. au participat 
peste 77 000 de elevi și studenții. 
Acțiunea de învățare a înotului a 
continuat să cîștige audiența co
piilor și tineretului, numărul celor 
care au urmat cursurile diferitelor 
centre trecînd de 70 000.

Unele concluzii îmbucurătoare 
au rezultat și din analiza muncii 
desfășurate pentru mai buna 
ganizare a activității sportive 
cartiere, în rîndul femeilor, 
stațiunile balneo-climaterice.

O TRADIȚIE VALOROASA 
participarea la acțiunile de am
ploare organizate în cinstea unor 
zile feslive sau evenimente politi
ce importante — a reunit pe toa- . 
te stadioanele țării, sute de mii de 
tineri și tinere. în impresionante 
ansambluri de gimnastică de masă, 
în coloanele demonstranților în 
competiții dotate cu „Cupa Semi
centenarului" P.C.R. etc.

Fără a epuiza cîtuși de puțin e- 
îemedtele de bilanț din domeniul 
sportului de masă, rezultă că 1971 
A FOST ANUL ÎN CARE UN NU- 
MAR MAI MARE DE CETĂȚENI, 
ÎNDEOSEBI TINERI. AU PRAC
TICAT MAI ORGANIZAT. MAI 
SISTEMATIC DIFERITE FORME 
ALE _ EDUCAȚIEI FIZICE ȘI

pe 
vacantelor (în vară, la ta- 
centrale inițiate de Minis- 
Invățămîntului, C.C. al 
U.A.S.R. și C.N.O.P., cu

ALE EDUCAȚIEI 
SPORTULUI.

(Continuare în pag. a 2-a)

IERI A FOST INAUGURATĂ

NOUA ȘI MODERNA SALĂ
A SPORTURILOR DIN PLOIEȘTI

PLOIEȘTI, 29 (prin telefon, de la corespondenții noștri). — Miercuri a avut Io. 
rnn^XenunSr°nSu^^r,onS = 8 f°S‘ lnaUgUrată noua aală a~
tulul Ju^țe^Mva’af

meKb™,suP!Ae,ant al C-C- al P.C.R.. secretar al Comitetului județean Pi.- iova al P.C.R., Dumitru Alecu, secretar al Comitetului județean de partid Gheorgh. Mecu, prim secretar al Comitetului municipal de partid Ploiești, primarul munlcm"i 
ui, precum și alți reprezentanți ai organelor locale de partid șl de stat. 
„„„Au luat, de asemenea, parte la festivitate tovarășul Angliei Alcxe, președinte: 
nramori șl IpOTtivir Constantlnescu> Președintele C.J.E.F.S. Prahova, antrenori. Ir

Cuvlntul de deschidere a fost rostit de tov. Theodor Constaminescu. care c 
idus mulțumiri călduroase organelor locale de partid și de stat conducerii C N E F S 
î’nret?î1Ctrril?rii,d^ ■? T,C,L Ploiești, precum șl celorlalte Instituții șl întreprinderi 
„are au contribuit la această frumoasă realizare. Apoi tov. ing Iile Cisu a tăiai 
panglica inaugurală, după care a fost vizitată sala. ’

Amplasată în Parcul Tineretului, sala sporturilor are o capacitate de 2 060 de 
nactîrs ^!c,L?e P°- dlsputa j,?curl de volei, handbal, baschet, competiții de box, gimnastică, lupte, scnmă etc., fiind dotată cu întreaga aparatură necesară. K
. dF inaugurare a prilejuit și citeva manifestații sportive, dominate
de participarea finaliștilor „Cupei Davis", Iile Năstase șl Ion Tiriac,

Vasile ALBU 
Aurel VASILESCU

or- 
în 
în
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MIȘCAREA SPORTIVĂ IN 1971
j PROGRESELE REALIZATE CIFRE DIN SPORTUL

(Urmare din pag. 1)

Aceasta nu înseamnă, însă, că 
sarcina fundamentală a mișcării 
sportive a fost integral îndeplini
tă. NE-AU RĂMAS ÎNCĂ MULTE 
DE FĂCUT ÎN ACEASTĂ DIREC
ȚIE !

Sînt destule zone — sate, comu 
ne, școli, întreprinderi, chîâî’" ora
șe — în care rezultatele de pînă 
acum nu ne pot satisface. Tn alte 
părți, deși formele educației fizice 
și sportului sînt bine clarificate și 
cunoscute, se renunță la ele cu 
ușurință pentru 
cel mai adesea 
proiectelor.

PROBLEMA
MARE IMPORTANȚĂ care - 
pune acum în acest domeniu. — 
ne-a arătat acest lucru propria 
noastră experiență — ESTE -<GEA 
A DEZVOLTĂRII FORMELOR 
SIMPLE ALE EDUCAȚIEI «ZI
CE. "oecostisitoare. atractive.” larg 
accesibile, în funcție de vîrstă. Sex, 
de preferințele cetățenilor.

Se spune, ș! este adevărat, că 
la noi tot mai multă lume iubește 
Sportul. îi înțelege valențele so
ciale, se interesează de progresele 
realizate în diferite domeniu .,aț.e 
lui. Trebuie, însă, să ajunge© .ca 
toți cei care iubesc sportuLsâ îl 
și practice, să coboare din tribună 
pe stadion. Iată. deci, că SPORTUL. 
A°E NEVOIE DE O LARGA Șl 
EFICIENTĂ PROPAGANDĂ; iată 
deci, că fiecare activist sportiv 
trebuie să deplină o entuziastă și 
susținută MUNCĂ DE CONVIN
GERE A CETĂȚENILOR despre 
bmefaczrile practicării sportului, 
căi’tuid angrenarea lor. în primul 
rind, tocmai în acele forme simple 
ale educației fizice, larg accesi
bile și cu efecte atît de pozitive 
pentru dezvoltarea fizică 
nioasă, pentru 
și capacității de

lucruri „noi“. care 
rămîn la stadiul

DE CEA .MAI
se

o serie de atleți. de caiaciști, gim
naste, trăgători la tir și scrimeri, 
aprecierile critice vizînd, în spe
cial, comportarea și performanțele 
COMPONENȚILOR loturilor olim
pice.

Trebuie să arătăm deschis aces
te rezultate care în anul 1971 n-au 
satisfăcut pe deplin pe amatorii de 
sport din țara noastră. De altfel, 
ele au fost pe larg dezbătute — la 
toate sporturile olimpice — în ca-

priile hotărîri ale diferitelor fede
rații nu sînt respectate și aplicate 
în mod corespunzător.

Pe de altă parte, și-a făcut apa
riția și o stare de automulțumire 
în rîndurile unor antrenori, condu
cători de cluburi și sportivi care 
s-au arătat dispuși să supraestime
ze posibilitățile existente, să mini
malizeze concurenta puternică și 
astfel să devină mai puțin ambi
țioși, mai puțin dispuși să se pre-

rile cuprinse în bilanțul general al 
sportului nostru d’n 1971 îl consti
tuie SPRIJINUL ACORDAT DE 
CĂTRE PARTID Șl STAT PEN
TRU AMELIORAREA ȘI DEZ
VOLTAREA BAZEI MATERIALE, 
condiție esențială pentru progresul 
mișcării sportive la nivelul cerin- • 
țelor actuale. Dintr-o mai lungă 
listă a unor noi și importante con
strucții sportive ale acestui an. să 
reamintim doar cîteva: Sala de

în afara planului de construcții- 
montaj al C.N.E.F.S., mișcarea 
sportivă va fi dotată cu o serie de 
baze sportive și turistice realizate 
din fondurile Consiliilor populare. 
Ministerului Turismului, Consiliu
lui General al Sindicatelor, ca și 
prin aplicarea prevederilor dm 
..Legea cu privire la organizarea 
și conducerea unităților socia
liste de stat“ și din „Legea organi
zării contribuției bănești și

DE MASĂ

ale re- 
fotbal 

ale 
amin- 
victo- 
euro-

armo- 
întărirea sănătății 
muncă.
★

Conceput ca un sistem unitar 
ale cărui componente princi
pale sînt organic legate în

tre ele, influențîndu-se și deter- 
rr rîndu-se reciproc, sportul- din 
țara noastră își propune ea obiec
tive principale, o dată cu angrena
rea unui număr cît mai mare de 
cetățeni în practicarea sistematică 
a exercițiîlor fizice și a diferite
lor activități cu caracter de masă. 
DEPISTAREA ȘI VALORIFICA
REA TALENTELOR, ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA CONTINUA A PERFOR
MANȚELOR. REPREZENTAREA 
CU CINSTE A CULORILOR RO
MÂNIEI SOCIALISTE în arena 
sportivă internațională.

în activitatea de performanță 
s-a pus un accent deosebit pe 
dezvoltarea și consolidarea spor
turilor olimpice și a acelora în 
care reprezentanții noștri au obți
nut rezultate remarcabile la cam-

pionatele europene sau mondiale.
O referire de ordin statistic ne 

arată că în pofida dificultăților tot 
mai mari de afirmare în sportul 
internațional — ca urmare a in
teresului uriaș existent la ora ac
tuală în aproape toate țările lu
mii pentru a obține supremația 
într-o disciplină sau alta — repre
zentanții ROMÂNIEI au continuat 
să obțină multe succese, onorante 
pentru ei, pentru antrenorii și cei
lalți specialiști care i-au pregătit, 
pentru întreaga noastră mișcare 
sportivă.

în anul 1971. SPORTIVII RO
MÂNI AU CUCERIT 16 MEDALII 
LA CAMPIONATELE MONDIA
LE. 45 LA CAMPIONATELE EU
ROPENE DE SENIORI ȘI JU
NIORI, PESTE 100 LA JOCURILE 
BALCANICE, precum și nenumă
rate victorii în concursurile inter
naționale. Opinia publică a primit 
cu mare satisfacție strălucitele e- 
voltiții din acest an ale tenisma- 
nului Ilie Năstase, ca și ale iui 
Ion Țiriac, care au susținut pen
tru a doua oară în ultimii trei ani 
finala „Cupei Davis'* cu puternica 
echipă a S.U.A., ca și 
prezentativei naționale de
în sferturile de finală 
campionatului european. Ne 
tîm. de asemenea, frumoasa 
rie obținută la campionatele 
pene de echipajul de bob — 4 per
soane. în acest an, nouă atleți ro
mâni s-au situat printre primii zece 
performeri mondiali, șase clasîn- 
du-se po locuri fruntașe la campio
natele europene de la Helsinki. La 
rîpdul lor, boxerii au confirmat va
loarea lor continentală cucer'tid la 
C.E. de la Madrid patru medalii de 
argint și cinci de bronz. Pentru 
prima oară, în acest an. luptele li
bere au reușit să aducă o c<litri* 
buție egală cu cea a luptelor greco- 
romane; două medalii și 16 punc
te. Rezultate și comportări de an
samblu pozitive au avut, de ase
menea, echipele reprezentative de 
polo, volei, handbal etc.

în aprecierea acestor 
este necesar să se aibă 
faptul că în acest an .______
participarea la competițiile inter
naționale N-A AVUT DOAR O- 
BIECTIVUL UNEI ANUME PER
FORMANȚE sau al unui anume re
zultat. CI ȘI PROMOVAREA ȘI 
VERIFICAREA UNOR TINERI în 
vederea eventualei titularizări pen
tru Jocurile Olimpice, EXPERI
MENTAREA DIFERITELOR FOR
MULE DE ECHIPĂ. CONFRUN
TAREA CONCEPȚIEI NOASTRE 
DE PREGĂTIRE ȘI CONCURS în 
întîlniri cu adversari din cei mai 
valoroși.

Această situație obiectivă, reali
stă, nu poate fi. însă, si explicația 
unor rezultate staționare, contra
dictorii sau nesatisfăcătoare, cum 
sînt cele realizate, de exemplu, de

rezultate 
în vedere 
preolimpic

„ȘTAFETA SEMICENTENARULUI P.C.R. 1S21— a străbătut toate județele țării aducîndîn Capitală, pe stadionul Republicii, un călduros 
mesaj al tineretului sportiv al patriei adresat conducerii Partidului.

drul
roului C.N.E.F.S.
Olimpic Român, ale birourilor fe
derale. cu participarea unor spe
cialiști d'n mișcarea sportivă (Cen
trul de cercetări, Centrul de me
dicină sportivă, cluburi) luîndu-se 
măsurile corespunzătoare pentru o 
reprezentare de prestigiu a spor
tului românesc la Olimpiadele de 
la Sapporo și Munchen.

Cu acest prilej a reieșit, printre 
altele, 
existat 
pentru 
gătire 
tehnice ale diferitelor 
sportive nu și-au realizat obliga
țiile ce le revin pe linia controlu
lui de specialitate, că unele din 
hotfirîrile C.N.E.F.S. și chiar pro-

unor ședințe comune ale Bi- 
și Comitetului

că nu în toate loturile a 
o preocupare satisfăcătoare 
problemele muncii de pre- 
și educative, că sectoarele 

organisme

DE LA GOVORA LA VO INEASA,
ÎN CĂUTAREA ZĂPEZII

pînă sus "la 
află coman

damentul taberei Ministerului învă- 
țămintului, ghid mi-a fost pionie
rul Laurențiu Belușica (clasa a 
V-a a Școlii generale nr. 119 din 
București), fiul apreciatului profe- 
sor-antrenor de lupte greco-romane, 
Marin Belușica, multiplu campion 
național. Mai mult decît ghid. Lati- 
rențiu a fost acela care mi-a oferit 
primele elemente de referință pri
vitoare la activitatea celor aproaua 
300 de elevi prezenți în tabăra de 
la Govora. Micul Belușica este alt
fel decît tatăl său: o fire extrem 
de expansivă, care simte o mare 
plăcere să-ți vorbească, să-ți țină 
trează atenția cu fel de fel de de
talii. Vorbește plăcut, coerent, cu 
o maturitate care depășește de de, 
parte vîrsta de 11 ani.

Aflu astfel că elevii din tabăra lotului național de juniori la lupte 
de la Govora locuiesc confortabil 
in două vile — „Silva" și „Doina", 
că toți se simt ca la ei acasă, că 
mincarea este abundentă si exce
lentă („pînă și Tudorel Stanciu — 
130 de kilograme — este satisfă
cut"), că programul este în așa fel 
alcătuit incit nimeni nu acuză plic-- 
tiseala. E drept, conducătorul taberei • 
prof. Ion Barb, este un om foarte 
exigent, pe alocuri sever, dar re- • 
zona bit, ține seama de preferin-

Dln Govora- Băi și 
fila „Silva", unde se

firmă în totul spusele, aprecierile 
fiului său.

— Este o stațiune izolată de lar
ma orașelor, care se pretează de 
minune scopului propus de organi
zatori: odihnă activă și un pro
gram de pregătire fizică. îmbină* 
cu activități cultural-educative Si 
sportive. Dacă vreți să vă convin
geți...

M-am convins, intr-adevăr, după 
ce am făcut cunoștință cu Viorel 
Gabor (cl. a IX-a a Școlii generale 
nr. 25 din Galați), component al

clastbe, care a apărut la un mo
ment în holul vilei — comanda
ment. puțin obosit, puțin transpi
rat, dar vădit mulțumit că alerga
rea de cros pe teren variat la care 
participase fusese o excelentă țlrtp 
bă de rezistență, de călire fizică, 
pentru el, un tinăr sportiv care țin 
tește tot mai sus pe firul perfor
mantei.

Mi-am întărit această convingere 
n ___ cînd am citit numai bucurie pe

țele și doleanțele elevilor, fără să fețele celor 20 de tineri luptători 
to'ereze slăbiciuni, acte de indisci- 
p’ină. Adică așa cum trebuie să 
fie un cadru didactic investit cu o 
asemenea responsabilitate 
ușoară.

de loc

*

primul
să fie

tntîmplărea a făcut ca 
profesor intîlhit la „Silva" 
tocmai Marin Belușica. El îmi con-

și judoka care făcuseră o de
monstrație in fața unor iubitori ai 
sportului din comuna Vaideni. Alt 
araument convinaătot: avtntul cu 
care participanții la tabără s-au an
gajat în competiția de fotbal — pe 
reprezentative de orașe — și unde 
ieșenii au fost net superiori celor 
din București (5—2). Și aici, ca si 
la Călimănești, tabăra are un pro
fil de atletică grea. Totuși, talentele

fotbalistice nu lipsesc. Cum foarte 
bine remarca prof. Bordea „par
ticipant ii ar putea forma o selec
ționată, cel pufin la valoarea unei 
echipe de juniori care activează tn 
campionatul național" ■

Ar mai fi de amintit faptul că 
sportul competițional ocupă un im
portant capitol din bugetul de timp 
al elevilor. In afară de fotbal, par
ticipanta la tabăra de la Govora 
se întrec la volei și șah, iar de 
ziua Republicii vor lua startul lo 
un cros de masă organizat de prof. 
Petcu pe riul Hinta. Excursii la 
Olănești. în împrejurimile stațiunii 
și, în perspectivă, la Ocnele Mari, 
Ocnița, o vizită la Combinatul chi
mic, iată alte realități și perspec
tive în Viata elevilor din această 
tabără. Viorel Vlăd, Costel Bosatic 
și Viorel Fluture sînt printre cei 
mai consecvenți susținători ăi acti
vităților sportiv-turistice, un fel de 
colaboratori in direct ai colectivu
lui de profesorl-atltrenori.

Totul ar fi frumos in tabără la 
Govora, dăcă aceste zile ale vacan
ței de iarnă ar fi însoțite și de 
puțină zăpadă. Este o dorință er 
primată la unison. Și, în căutarea 
mantiei de hermină, Id mare preț 
acum, pe Valea Oltului, copiii din 
Govora au urcat stăruitor (dar fără 
succes) tocmai la 
neasa. Fără, insă, 
ranțele...

gătească temeinic. Considerăm că 
am depistat la timp asemenea fe
nomene negative și am atras aten
ția asupra acestor pericole. Este 
nevoie însă, de o luptă dîrză, con
tinuă, împotriva automulțumirii și 
aceasta devine una din sarcinile 
de căpătîi a antrenorilor, specia
liștilor și sportivilor noștri.

Pregătirea și participarea la ma
rile competiții internaționale a e- 
chipeloi' reprezentative nu 
stituit. însă, singurul 
activității sportive de 
din acest an.

Sarcini 
C.N.E.F.S. și organizațiilor sale în 
consolidarea pozițiilor de pe care 
se pot afirma într-un viitor apro
piat alți performeri de valoare, 
capabili să obțihă nOi succese pen
tru Sportul românesc.

De aceea se pot aprecia ca 
importante acțiunile de înființare a 
noi cluburi de performantă de 
școli sportive și licee cu program 
de educație fizică — pepiniere ab
solut necesare sportului de perfor
manță. în aceeași ordine de idei 
poate fi menționată 
p-ntru îmbunătățirea calitativă a 
competițiilor interne, 
tr-un NUMĂR MAI MARE 
CLUBURI. ORAȘE ȘI JUDEȚE A 
CADRELOR TEHNICE DE 
CÎALITATE. care să poată contri
bui la depistarea, pregătirea și pro
movarea elementelor tinere, talen
tate, cu aptitudini pentru sportul 
de performantă, mai ales pentru 
unele ramuri cu tradiție, specifice, 
cu condiții bune de dezvoltare.

Anul 1971 a însemnat, totodată, 
o nouă perioadă de dezvoltare a 
relațiilor prietenești, a contactelor 
cu Un mare număr de sportivi din 
întreagă lume, cu d’ferite organe 
și organizații SnOrtiVe de peste ho
tare. Aproabe 11 000 de sportivi ro
mâni âu 
ponderea 
sută din 
întîlnirilh 
țările socialiste. România a 
reprezentată în 1971 la 13 campio
nate mondiale. 32 europene. 28 bal
canice. 340 Concursuri și turnee in
ternaționale. Tn 102 întîlniri inter- 
țări. +

Linul din factorii care au con
tribuit în mare măsură la realiză

a con- 
obiectiv al 

performantă

importante au revenit

preocuparea

crearea în- 
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colictirat în Străinătate, 
întrecerilor (peste 75 ia 
Calendar) constituind-o 
CU echipe și sportivi din 

fost

atletism, bazinul de înot și insta
lația de nocturnă de la „23 Au
gust". sala de sport, popicăria cu 
patru piste și bazinul acoperit din 
Galați, sălile din Bacău, Deva, 
Ploiești — ultima inaugurată ieri 
— patinoarul artificial acoperit de 
la Miercurea Ciuc etc.

în anul 1972, sînt prevăzute alte 
noi obiective menite să îmbogățeas
că patrim'iiiul material al mișcării 
sportive ; săli de sport la Pitești și 
Iași, bazin acoperit de înot Ia Hu
nedoara, patinoar artificial la Cluj, 
piste acoperite pentru atletism Ia 
Cîmpulung Muscel și Ia Roman, 
bază nautică la Constanța, săli de 
antrenament la Pitești, Reșița, 
București și altele.

în acest fel un mai mare număr 
de orașe vor. avea o bază materială 
corespunzătoare pentru a putea 
desfășura o intensă activitate spor
tivă de masă și de performantă.

Pentru anul 1972 așteptăm de la 
municipiile care dispun de acum 
de o bună dotare (Galați. Cluj. Ba
cău. Iași. Pitești, Ploiești) un aport 
mai consistent la ridicarea nivelu
lui performantei sportive româ
nești.

Recent. Plenara Ccnsiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport ă dezbătut și aprobat Planul 
de dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport pe perioada ac
tualului Cincinal. în elaborarea lui 
s-a pornit de la premisele generale 
ale planului cincinal de dezvoltare 
a României, adoptat în acest an 
de Marea Adunare Națională, ți- 
nîndu-se seama de rolul și ponde
rea sportului în contextul general 
al dezvoltării societății noastre.

Sînt sarcini importante, de mare 
răspundere, din care desprindem 
obiective și direcții pr’ncipale pen
tru activitatea din noul ân. 1972.

Vor trebui depuse eforturi pen
tru întărirea bazei materiale, ce- 
rîndu-se mai multă grijă pentru 
îngrijirea și exploatarea rațională 
a întregului patrimoniu infrastruc
tural al mișcării sportive, pentru 
o repartiție teritorială mai judi
cioasă a construcțiilor,. pentru 
crearea unor baze sportive profi
late pe principalele ramuri olim
pice, pentru atragerea tineretului 
sportiv îri execuția prin muncă 
patriotică a diferitelor lucrări.

muncă pentru efectuarea unor lu
crări de interes obștesc".

întărirea bazei materiale va a- 
duce, fără îndoială, posibilități 
sporite de îmbunătățire a activi
tății sportive de masă, care Ia sfîr- 
șitul actualului Cincinal va trebui 
să cunoască o creștere considera
bilă. OBIECTIVUL MIȘCĂRII 
SPORTIVE FIIND ACELA DE A 
CUPRINDE ÎN PRACTICAREA 
SISTEMATICA a exercițiîlor 
FIZICE ȘI A SPORTULUI un nu
măr cu mult mai mare de cetățeni 
ai patriei noastre.

O ALTĂ SARCINA DE MARE 
ÎNSEMNĂTATE O CONSTITUIE 
CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTA
REA PERFORMANȚEI SPORTI
VE. în condițiile în care, pe plan 
mondial, se realizează progrese ver
tiginoase. Sportul românesc are, 
prin talentul trteretului nOstru; 
prin capacitatea lui de muncă, am
biție și dăruire, prin competența 
și experiența cadrelor de specia
liști — antrenori, medici, metodiști, 
profesori de educație fizică, acti
viști sportivi — prin condițiile de 
pregătire asigurate, toate posibili
tățile de a menține la nivelul 
ridicat la care a ajuns în ultimii 
ftii și chiar de a cuceri noi poziții 
fruntașe în "diferiTe discipline;

în această direcție ne-am propus 
să continuăm, cu rezultate mai 
bune, întărirea actualelor unități 
de performantă sub raport tehnic- 
material și al cadrelor de specia
liști, înființarea de noi unități a- 
colo unde sînt asigurate condițiile 
necesare, a unor cluburi teritoria
le etc.

Cu acestea, nu sînt, desigur, epui
zate direcțiile — chiar numai 
principale — ale activității pe 
activul mișcării sportive o va 
făsura în anul viitor.

1972 ESTE, DUP A CUM 
ȘTIE, ANUL JOCURILOR OLIM
PICE DE LA SAPPORO Șl MUN- 
CHEN și pentru o cîț mai bună re
prezentare a sportului românesc la 
aceste întreceri de prestigiu, activul 
mișcării sportive, tehnicienii și 
sportivii vor trebui să-și mobilizeze 
întreaga forță și capacitate pentru 
ca în bilanțul anului viitor să pu
tem raporta Partidului noi succe
se în toate domeniile educației fi
zice și sportului din țara noastră.

cele 
care 
des-

SE

• La competițiile de masă 
organizate de UCECOM au 
fost prezenți, în acest a», 
peste 60 000 de membri co
operatori. • La faza de masă 
a „Crosului tineretului" — 
competiție devenită tradițio
nală și care se bucură, de la 
an la an, de un succes tot 
mal mare — au fost prezenți 
aproape 1 200 000 de tineri.
• Cîteva cifre edificatoare 
privind succesele de partici
pare efectivă a locuitorilor la 
manifestările sportive organt- 
zate la sfîrșit de săptămînă: 
Piatra Neamț — 5000; Mediaș
— 3000; Arad — 8000. • 
„Cupa satelor vrîncene" — 
aflată la prima ediție — a re
unit la startul întrecerilor 
sportive peste 2 500 de tineri 
din toate comunele rurale ale 
județului Vrancea. • C.J.E.F.S. 
Suceava, Consiliul municipal 
al sindicatelor și Comitetul 
municipal U.T.C. au organi
zat în vară prima ediție a 
„Crosului fetelor". La această 
competiție s-au întrecut 
1000 de tinere muncitoare, 
funcționare și eleve din Su
ceava. • A treia ediție a 
excursiei cicloturistice pionie
rești, „Floarea prieteniei", a 
reunit la faza de masă 25 000 
de purtători ai cravatelor 
roșii. • Cea mai mare între
cere pentru tinerii din comu
nele și satele țării, „Cupa ti
neretului de la sate", a antre
nat Ia ediția de iarnă și la 
cea de vară 1000 000 de par
ticipant! • 300 000 de elev! 
au concurat la etapele 
de masă ale campionatelor 
școlare, disputate în acest 
an. • „Plaiuri sucevene" și 
„Avem musafiri în sat" (Bo
toșani) — manifestări cultu
ral-sportive care au antrenat 
locuitori din toate comunele 
și satele celor două județe 
s-au bucurat de participarea 
a peste 5 000 de locuitori nu
mai la întrecerile sportive.
• inițiative excelente Dentru 
atragerea femeilor în practi
carea exerclțiilor fizice și 
sportului! „Cupa Femina" — 
la Iași, „Cupa Diana" — la 
București, „Cupa textilistelor"
— la Timișoara și „Cupa fe
telor din Olt" — la Slatina, 
au atras pe terenurile și In 
sălile de sport, la primele 
ediții care au avut loc în a- 
cest an, peste 20 000 de ti
nere. • S-au bucurat de mare 
succes unele inițiative pe 
plan local: peste 5 000 de 
pionieri din Sibiu au fost 
prezenți la manifestarea cul
tural-sportivă „Chemarea 
toamnei", organizată de Con
siliul municipal al organiza
ției pionierilor la locul isto
ric „Troița lui Mihai Vitea
zul" de lîngă Șelimbăr • Cu 
ocazia „Olimpiadei sportului 
sătesc argeșean” au partici
pat la fazele de masă peste 
30 000 de locuitori din loca- 
Htâțile rurale ale județului.
• C.J.E.F.S. Ilfov și Comite
tul județean U.T.C. au orga
nizat la Hrănești, In prima 
duminică a lunii octombrie, 
competiția de masă „Cupa 
recoltelor bogate", manifesta
re la care au luat parte re
prezentanți ai tuturor satelor 
și comunelor județului Ilfov.
• în acest an s-a înfiripat
prima asociație sportivă de 
cartier. Din inițiativa comite
telor de locatari a fost consti 
tuită în Capitală asociația 
„Blocurilor Ferentari". Avînd 
bazin de înot, terenuri de 
handbal, volei și baschet, co
piii cartierului au create 
condiții excelente pentru 
practicarea exercițiîlor fi
zice în aer liber. • Aproape 
5 000 de muncitori din Tg. 
Mureș au fost prezenți pe 
terenurile de sport în cîteva 
competiții devenite tradițio
nale: „Cupa textilistului"
„Cupa fabricii de zahăr" și 
„Cupa forestierului".
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flrezoi și la Voi- 
să-și piardă spe-

Tiberiu STAMA

Vacanța de iarnă este și un minunat prilej de pregătire sportivă, 
copii al județului Brașov, la schi fond

Iată un aspect de la antrenamentul lotului de 
Foto I B. VASILE

REALITĂȚI Șl PERSPECTIVE
ÎN SPORTUL UNIVERSITAR TIMIȘOREAN

Centrele universitare și-au că
pătat o tradiție îri diferite ra
muri, furnizînd primelor ca

tegorii ale campionatelor divizio
nare. echipe cu prezențe constan
te, la un bun nivel Valoric.

Prezența sportivilor studenți în 
loturile reprezentative este o re
alitate ce devine zi de zi tot mai 
pregnantă. Rezultatele realizate 
confirmă afirmația că sportul stu
dențesc reprezintă un detașament 
de frunte în mișcarea sportivă din 
România, consecință a grijii și spri
jinului material de care se bucură 
din partea conducerii de partid și 
de stat, a forurilor superioare de
partamentale sportive.

★
Clubul sportiv Universitatea Ti

mișoara constituie o unitate de per
formantă care își aduce un aport 
însemnat la creșterea prestigiului 
sportului universitar pe plan națio
nal și internațional. în toată acti
vitatea sa clubul este susținut în
deaproape de conducerea Univer
sității. de organele teritoriale pen
tru educație fizică și sport. ~ 
mare a sprijinului primit, 
niversitatea Timișoara s-au 
rezultate satisfăcătoare și 
premise ca în viitor performantele 
sportivilor universitari de pe malul 
Begăi să crească și mai mult.

Ca ur
la U- 

obținut 
există

ACTIVITATEA SPORTIVA DE 
PERFORMANTA

Activitatea sportivă de perfor
manță este încadrată în :

— 5 echipe de divizia A (baschet 
feminin și masculin, handbal femi
nin. rugby, volei feminin)

— o echipă feminină de handbal 
în categoria B

— 2 echipe-de gimnastică (mo
dernă și sportivă) participante în 
campionatul național al țării.

în cadrul celor 5 secții de per
formanță activează Un număr de 
104 sportivi, dintre care 6 maeștri 
ai sportului. 65 de cat. I, 29 de 
cat. II și 4 de cat. iii. Analizînd 
formațiile din prima categorie, si
tuația se prezintă astfel :

Echipa de baschet fete a promo
vat în acest an și la terminarea 
turului ocupă un loc 4, onorabil 
avînd în vedere că este anul de 
debut. Sportivele aii o frecvență 
bună la antrenamente. muncesc 
mult și cu tragere de inimă, dar 
le lipsește, încă, personalitatea. Au 
o capacitate de efort fizic și psi
hic redusă, mai ales în situații de 
joc-cheie. în cadrul echipei s-au e- 
vidențiat jucătoare ca Bogdana 
Diaconescu și Mariana Moldovan. 
Obiectivul formației este ocuparea 
locului 6 Ia finele întrecerii, iar 
munca depusă de antrenoarea echi
pei, lector Ruxandra Hitman, este 
o chezășie că acest obiectiv poate 
fi atins.

Baschetul masculin timișorean 
este reprezentat de ntulți ani de 
Universitatea. Echipa are în com
ponență jucători cu o vastă expe
riență competitională. Obiectivul 
propus pentru acest an (locul 3) 
poate fi îndeplinit, deoarece la 
cîrma team ului timișorean a fost 
adus un antrenor capâbii (Traian 
Constantinescu) care poate imprima 
formației o notă de eficacitate în 
evoluție.

Echipa de handbal fete a realizat 
performanțe bune. în campionatul 
național s-a clasat de mai multe 
ori pe locuri fruntașe, iar ca par
ticipantă în C.C.E. a lăsat o im
presie excelentă. Antrenorul echi
pei, lectorul Constantin Lache, ma
nifestă un interes deosebit pentru 
pregătirea jucătoarelor, iar candi-

datura la titlul național poate fi 
transformată în realitate.

Rngbyștiî timișoi-eni, aflați în pri
ma divizie, au avut și au o evo
luție ascendentă. Au stat multe e- 
tape la conducerea clasamentului, 
iar antrenorul Mitică Antonescu 
dorește ca încheierea întrecerii să-l 
găsească pe unul din locurile HI-V.

Echipa de volei fete a început 
meciurile în divizia A cu multă 
încredere în forțele ei. Dar, pe 
parcurs s-a văzut că participarea 
la confruntarea cu cele mai bune 
echipe ale țării tiu este prea ușoa
ră, iar acum la mijlocul disputei 
timișorencele luptă pentru evitarea 
retrogradării. Factorii de răspun
dere ai secției de volei speră, însă, 
ca îri retur voleibalistele de la „U" 
să acumuleze punctele necesare cla
sării în final pe unul din locurile 
VIT—VIII.

La gimnastică modernă, asistenta 
Maria Raicu dovedește pasiune în 
munca de pregătire a Sportivelor, 
iar rezultatele sînt bune. Nu ace
lași lucru se poate afirma despre 
străduința antrenoarei de la gim
nastică sportivă, lector Henrieta 
Secosan, care în loc de mobilizare 
pentru o muncă mai susțihută, a 
cerut desființarea echipei...

ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASA

Activitatea sportivă cu caracter 
recreativ-deconectant a angrenat un 
mare număr de studenți și studen
te în practicarea exercițiîlor fizice, 
în mod sistematic și continuu.

La campionatele universitare (e- 
tapa pe institut) au participat 692 
de studenți, în etapa pe centru u- 
ni verși tar 232. iar la finâle 82. An 
de an această activitate s-a îm
bogățit, calendarul sportiv a fost 
întocmit în strînsă corelație cu baza 
materială existentă, ținînd seama

totodată de numărul cadrelor di
dactice. organizîndu-se acțiuni care 
au cuprins masa de studenți la 
diferite ramuri sportive.

MUNCA EDUCATIVA CU SPORTIVII

O preocupare permanentă, susți
nută, a constitult-o munca de edu
cate a sportivilor. Datorită acestei 
preocupări nu s-au înregistrat, de
ci t foarte rar, abateri tie la dis
ciplină. numărul suspendărilor fi
ind redus. Cadrele didactice, antre
norii, se ocupă îndeaproape de fle
care sportiv. Angrenarea la dife
ritele acțiuni de muncă patriotică 
Și de interes obștesc, asigurarea 
unor consultații suplimentare la în
vățătură a celor chemați în loturile 
reprezentative, precum și urmări
rea semestrială a rezultatelor la în
vățătură și luarea de măsuri ope
rative, de la caz la caz, sînt doar 
cîteva 
Succes 
bune.

din metodele aplicate cu 
și care au dat roade foarte

★
Deci, la Universitatea Timișoara 

bilanțul anual poate fi considerat 
bun. Cu toate că la ultima analiză 
a activității clubului s-a vorbit h. alt) 
tieSpre rezultatele obținute, nu au 
fost ocolite lipsurile, s-au făcut au
zite critici întemeiate chiar la a- 
dresa uiiof echipe cu performanțe 
foarte bune (handbal fete). Aceasta 
este o confirmare â faptului că lă 
Universitatea se muncește bine, că 
sînt premise ca în Viitorul apro
piat rezultatele acestui club spor
tiv studențesc să înregistreze noi 
creșteri. Chezășie acestui deziderat 
stă pasiunea pentru sport a con
ducerii Universității, competența 
cadrelor didactice de la catedra de 
educație fizică, precum șl dragos
tea pentru sport a masei de*'stu
denți.

.... L Paul IOV AN
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(1) MIRACULOSUL, INCREDIBILUL
NĂSTASE

„SPORTUL" s-a gîndit că ar fi mai original ca despre eroul anului 1971, 
llie Năstase, să scrie cineva care : 1) nu se pricepe la tenis, dar 2) l-a 
văzut, ca tot omul, pe Năstase la televizor și 3) femeie fiind, va compune 
un omagiu mai curînd sentimental. Am primit încîntată invitația pentru 
că : 1) de Ia un anumit punct în sus, talentul este o superbă însușire 
umană, <le admirat în sine, contează nu atit pe ce tărîm se manifestă cit 
incandescența lui, 2) rareori în viață ai prilejul să vezi atit de aproape, 
dureros și exaltat de aproape, cum sp zbuciumă, cum suferă, cum învinge, 
un mare talent aspirînd spre desăvîrșire, deși, 3) nu efuziuni lirice îmi 
inspiră acest Zburător cu negre plete, ci unele considerații! ai care, pornind 
de Ia cazul nu doar particular ci unic al lui llie ^Jăstase, ajung să îmbră
țișeze zone mai largi, familiare și scumpe mie.

ine e, așadar, llie Năstase ? 
Cum e?
Am urmărit ore în șir înfrun

tarea lui finală cu americanul Stan 
Smith, distins ca un lord și viclean 
ca un cotoi. Tenisul — mi-am dat 
seama atunci — e un joc care sea
mănă cu via|a: nu știi dinainte cînd 
va fi sfîrșitul partidei, nu fi se per
mite să-fi drămuiești și să-ți împărți 
eforturile, în așa fel încît să te țină 
Cuterile pînă în ultimele minute, tre- 

uie să te cheltuiești ca și cînd fie
care clipă ar fi cea din urmă și să 
ai în tine tăria de a rezista oricît, 
de a o lua, iar și iar, de la început, 
fără răgaz și fără să-ți dai seama 
cînd va veni dezlegarea. Oare nu 
de aceea l-a ales Antonioni ca me
taforă a vieții pe care poți s-o tră
iești, după cum tot atît de bine poți 
să te prefaci c-o trăiești ? Acolo, la 
Paris, ca și înainte, la Charlotte, ca 
pretutindeni unde s-a zbătut și a 
învins (sau a fost învins), Năstase 
juca de-adevăratelea, cu rachete 
grele, cu mingi dure, cu nădușeală 
de om viu, nu ca în „Blow-up".

Iar el? E sigur pe sine... e intimi
dat... se enervează prea iute... nu se 
enervează destul... își pierde cumpă
tul... nu se descurajează... energia 
lui e inepuizabilă... e frînt de obo
seală... zîmbește... e posomorit... se 
concentrează... pare distrat... Atît de 
schimbăcios, cu imprevizibile reacții 
ciclotimice, îngrozitor de vulnerabil, 
adevărată forță dezlănțuită, nepăsă- 
toare, a naturii — acest llie Năs
tase care ne-a convins că printr-o 
încordare supremă a voinței, omul

— bineînțeles omul excepțional în
zestrat — poate domina hazardul, 
că stă în puterile lui să fie mai 
grozav nu doar decît ceilalți ci și 
aecît el însuși.

Nemaipomenitele succese ale teni
sului românesc sînt — afirmă cei ce 
se pricep — anormale: lipsește baza 
de masă, lipsește tradiția, lipsește 
preocuparea sistematică, lipsește tot, 
doar ele, succesele, există, pentru a 
sfida atît bunul simț cît și foarte 
popularele sporturi (numele lor îmi 
scapă) în care se bagă mulți bani 
și încă și mai mult suflet, pentru ca 
să nu iasă decît prea puțin și în 
schimb să scoată bine sufletul...

Se spune că viața a apărut ca ur
mare a unui concurs original de îm
prejurări și anume pentru că întîm- 
plarea a reunit într-o bună zi niște 
factori, fără a căror întîlnire poves
tea n-ar fi fost și nu s-ar fi povestit. 
Așa și cu Năstase. Patru sînt — zic 
eu, alții pot zice altfel, mă pot con
trazice, dar nu mă vor determina 
să mă dezic — împrejurările miracu
loase ale neratării, dezvoltării, afir
mării și perfecționării marelui talent 
(să nu uităm cumva că el, acest ta
lent, e baza bazelor) al lui Năstase. 
Mai întîi și-ntîi. el a izbucnit din ni
mic, viguroasă floare nesemănată și 
nesădită, răsărită spontan pe un 
cîmp necultivat. In al doilea rînd, a 
avut șansa de a nu fi înăbușit, stri
vit, batjocorit, de paznici aleși din
tre cei ce se simt la ei acasă în 
grădina de zarzavat, dar au alergie 
la parfumul rar, amețitor, al orhi-

(2) GHEORGHE GRUIA (handbal)

FAVORITUL PUBLICULUI !
• ••

(5) DOBRIN,

Pentru a doua oară consecutiv, maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Gruia, căpitanul echipei naționale de handbal, ocupă locul 
secund în tradiționala noastră anchetă. Ceea ce atestă popularitatea 
și prețuirea de care se bucură în rîndurile iubitorilor sportului.

Jocul său a rămas la fel de strălucitor, dar a mai cîștigat, parcă, 
în eficacitate. „Tunarul'1 a sărbătorit în acest an jubileul celui de-al 
500-lea gol înscris pentru echipa noastră națională, ceea ce — dacă 
ținem seamă că el a îmbrăcat de 100 de ori tricoul tricolor — re
prezintă o medie de cinci goluri pe meci.

La 31 de ani (i-a împlinit la 2 octombrie 1971), Gruia se află • 
la apogeul carierei sale sportive, în stadiul deplinei maturități: O- »• 
biectivul său imediat : un loc pe podiumul olimpic pentru echipa 1 
de handbal a României, care a fost încoronată de trei ori drept cam
pioană a lumii. La ultimele două ediții ale acestui succes GheWghe 
Gruia și-a adus o contribuție hotărîtoare.

(3) ION TIRIAC (tenis)

A sta să enumeri meritele 
trecute ale acestui excelent spor
tiv, este treabă zadarnică. Ele 
sînt prea bine cunoscute. Am re

zuma un palmares glorios, cu 
multe pagini, într-o unică frază: 
Țiriac, prin performanța lui, a 
deschis tenismenilor români por
țile marilor turnee...

Puteți să completați, cu tot ce 
știți mai mult, la punctele de 
suspensie. Așa a fost Ion Țiriac. 
Dar ce este, acum? Poate că 
despre aceasta nu sînteți total 
edificați, dragi cititori.

V-am dori să aveți șansa de 
a fi spectatori la filmul finalei 
de la Charlotte, dacă acesta nu 
va continua să zacă în sălile de 
montaj ale televiziunii noastre. 
Atunci, îl veți putea urmări pe 
Țiriac, pe Țiriac cel de azi, ju- 
cînd — alături de Năstase — 
cea mai bună partidă de dublu 
văzută de cîteva decenii într-un 
Challenge-round (spun cunoscă
torii). Dintre cei patru tenis- 
meni care luptă acolo în fața 
fileului — Țiriac. Năstase, Smith, 
Van Dillen — cel mai bun ră- 
mîne cu certitudine „bătrînul 
Țiri“.

Ion Țiriac este un mare jucă
tor de tenis. Mai este și azi.

deelor. în al treilea rînd, a 
rocul de a fi cultivat de un maestru 
atît de înzestrat și de înțelept ca 
Ion Țiriac. Nu ajunge să ai talent. 
Trebuie să știi ce să faci cu el. Cînd 
ești prea impetuos sau prea năbă
dăios, sau nu destul de bătăios, cînd 
te handicapează timiditatea și emo
tivitatea, ai nevoie de cineva care 
să te strunească, să te iubească, să 
te certe, să te ierte, sau să nu te 
ierte, să te împingă în față, să te 
tragă înapoi, să aibă răbdarea, pu
terea și stăpînirea de sine necesare 
unui adevărat mentor. Așa cum spu
neam, marele noroc al lui Năstase 
se numește Țiriac, dar și marele no
roc al lui Țiriac se numește Năstase 
căci strălucirea fiecăruia dintre ei a 
luat lumină de la celălalt.

In sfîrșit, talentul lui Năstase a 
fost biciuit, ațîfat, șlefuit, rafinat, de- 
săvîrșif de continua ciocnire cu ma
rile talente ale tenisului mondial. E 
la mintea cocoșului că, dacă ar fi 
jucat numai cu partenerii de acasă, 
Năstase n-ar fi bănuit niciodată ce 
forță extraordinară are racheta lui, 
cir de repede poate ajunge ea din
tr-un colț al terenului în colțul opus, 
în cît de multe și de surprinzătoare 
feluri izbutește să lovească mingea. 
Dar, face oare numitul cocoș și ope
rațiunea numită în logică inducție, 
pentru a ajunge la concluzia că ceea 
ce a fost adevărat pentru Năstase 
ar fi adevărat și în alte cazuri și 
asta nu numai în tenis, ci și în alte

A ____ _

care pun în mișcare he 
brațele, fie mintea?

sporturi 
cioarele, fie

Continua prezență în studio a 
Țiriac a dat telefransmisiunilor de la 
Paris o coloratură sentimentală . spe
cială. Pentru că Țiriac și Năstase 
sint, in conștiința publicului, două 
nume de nedespărțit. Pentru că fie
care mișcare a trupului și a sufletu
lui lui Năstase are o rezonanță spe
cială în sensibilitatea lui Țiriac. Pen
tru că atunci cînd Țiriac comenta 
ceea ce făcea Năstase, era ca si cum 
ar fi vorbit chiar Năstase, Jar un 
Năstase mai lucid decît pot fi în
deobște oamenii cînd e vorba despre 
ei înșiși.

Cariera lui Năstase va fi — nu 
mă îndoiesc — o lungă succesiune 
de triumfuri. îmi mărturisesc o sin
gură îndoială: va fi oare în stare 
să nu urmeze pilda oferită de nume 
glorioase — sportivi, scriitori, acade
micieni, n-are a face — care după ce 
au ajuns pe culmi simt nevoia de a 
șterge urmele, de a-i uita pe cei care 
i-au ajutat să se înalțe ? Nu sînt ci
nică, aar prea e frumoasă prietenia 
dintre Țiriac și Năstase și prea pu- 
Jine lucruri frumoase sînt eterne...

_ Poate că vorbind despre cîte-n lună 
și-n stele, nu mi-am exprimat destul 
de explicit marea, nelimitata admi- 
rajie pentru llie Năstase, dar ridi
carea cuiva la rangul de pildă, de 
personaj pozitiv al parabolei, nu e 
oare omagiul absolut?

FELICIA ANTIP

lui

Fără a întruni cel mai mare nu
măr de voturi din partea antreno
rilor și ziariștilor sportivi, Dobrin 
a cucerit totuși trofeul tradițional 
al revistei „Fotbal", acordat pri
mului jucător al anului, grație i- 
mensei sale popularități în rîndul 
publicului, al cărui mare' favorit 
s-a dovedit a fi. r

Căutînd să argumentăm preferin
ța iubitorilor de fotbal, avem în 
vedere două puternice, atu-uri pe 
care fotbalistul piteștean le-a pre
zentat spectatorilor în anul care 
a trecut.

Primo : rareori se întîmplă să a- 
siști la o toamnă atît de prodi
gioasă ca aceea a lui Dobrin, care a 
tăcut cîteva meciuri splendide, evo
luția sa din partida, cu Cehoslovacia 
fiind, într-un fel, o adevărată a- 
poteoză.

Jucind excepțional, reușind, a- 
tunci, pe teren cam tot ce este în 
stare să facă un fotbalist de geniu 
(inclusiv marcarea acelui gol de. 
antologie, golul victoriei), Dobrin 
și-a cîștigat în acea zi (14 noiem
brie) sufragiile a mii de simpa- 
tizanți. ,

Apreciind aportul excepțional al 
piteșteanului în înclinarea balan
ței victoriei în acea decisivă par
tidă pentru destinul echipei repre
zentative în C.K., vom înțelege și 
un raționament de fond al opțiunii 
— „pe calificarea în sferturile 
campionatului european, una din
tre primele semnături, dacă nu 
chiar prima, este a lui Dobrin" — 
care se adaugă marii atracții pe 
care o exercită in mod obișnuit 
farmecul de „vrăjitor al balonului" 
pe care-l are acest jucător.

Așadar iată al doilea atu etalat 
de Dobrin în ultimul an — ca și 
acum doi, trei, patru, cinci ani —< 
atu pe care-l situăm, poate ne
drept, pe planul doi, în virtutea 
împrejurării că nu ni se mai

pare excepțional pentru că... ne-arn ■ ■ ’de senzație (și căderile și acutele 
obișnuit cu el. ' 'Șale poartă pecetea unui mare ac-

Acest atu îl reprezintă uimitoă-"' tdr al gazonului), Dobrin a intrat 
rea sa îndemînare naturală — i;i-"‘’'îii istoria soccerului românesc, în 
vorită dintr-un „talent nebun" ~ ‘ 'cifre prezența sa are, de pa acum, 
pentru care execuții de-a drepttlF ‘" rezervată o f ilă, 
imposibile devin realizabile, sub ' 1 Acum, în prag de An Nou, cînd 
ochii noștri, pe care ii frecăm 'de ceea ce va ji ne leagă o punte 
uneori uluiți, pentru că nu ne vine p dorințelor și a speranțelor, ni 
să credem ceea ce : vedem... ’ se pare nimerit să-i urăm lui Do-

Cu „acest Dobrin“ ne-am familia- . brin... 
rizat de vreo cîțiva ani încoace

Ca să ne amintim de... virtuozi- 
tatea-i permanentă, ,ne trebuie, însă, 
un MANE SPECTACOL DE GALA, 
cum a fost partida cu Cehoslova
cia, cînd Dobrin i-a recucerit pe 
mulți, ne-a recucerit..

Autor unei eariero •fnt.hnlivth''»

... noi succese și satisfacții pe ga
zon, ca și în viața de toate zilele,

... altfel spus, să fie și în 1972 
acel Dobrin pe care-l doresc zeci 
de mii de spectatori, cu tot ce are 
mai bun in el.

Marin. POPFSCII

(4) CAROL CORBU (atletism)
Acest atlet cu alură de bas

chetbalist (1,97 m înălțime, 87 
kg greutate) — în viața de toa
te zilele profesor de matematică 
— s-a consacrat printre cei mai 
buni săritori de triplu din lu
me- El încheie sezonul 1971 cu 
un buchet de mari performanțe I 
medalie. de argint la campiona
tele europene de sală, medalie 
de bronz la cele în aer liber, un 
record de 17,12 m, al treilea re
zultat mondial al sezonului.

în proba de triplusalt Româ
nia are vechi tradiții, dispunînd 
totdeauna de valoroși campioni. 
Acesta este, indiscutabil, cel 
mai strălucit. Gabaritul, tehnica 
pe care o deține, seriozitatea, 
puterea de muncă și de luptă, 
îi pot permite acum lui Carol 
Corbu, în vîrstă de 25 de ani, să 
aspire spre supremație și să 
vizeze o medalie la J.O. de la 
Miinchen. Poate chiar și pe 
aceea de aur 1

(7) CORNELIA POPESCU (atletism)

Mezina listei Iaureaților anului 
sportiv 1971 are în atletismul

feminin românesc o misiune 
dintre cele mai dificile. Ea a 
preluat ștafeta de la acea minu
nată campioană care a fost Io- 
landa Balaș, pornind să urce 
pieptiș spre un record ce stătuse 
neclintit vreme îndelungată. Și 
s-a apropiat de el- în 1968, la 
17 ani neîmpliniți, primea drept 
recompensă o călătorie la Me
xico, fiind cîștigătoarea con
cursului celor cinci cercuri olim
pice. Era atunci o necunoscută. 
Astăzi, cu 1,87 m, este a treia 
în lume 1 Anul acesta a cucerit 
medalia de bronz la C.E. pe 
teren acoperit și medalia de ar
gint la cele în aer liber.

Adeptă a acelui bizar stil „flop“ 
Cornelia Popescu mai poate ur
ca ștacheta cu cîțiva buni cen
timetri, este capabilă să lupte 
pentru victorie la Olimpiada de 
la Miinchen și rămîne marea 
speranță a atletismului nostru 
pentru readucerea în patrimo
niu, sportului românesc a recor
dului mondial la săritura în 
înălțime.

0 întreaga conduita
S? Nu-I cunosc personal pe fot- 
g balistul Lereter. Trăim în orașe
g- diferite, ne îndeletnicim, fiecare,

cu alte discipline sportive, nu 
gj ne-am întîlnit niciodată, măcar
ț? pe vreun aeroport. Și totuși, în-
0 cerc sentimentul că am fi vechi
|| prieteni. Simbolic, cel puțin,
g: Pentru că eu, Petre Mărmisrea-

nu, i-am predat lui Iosif Lepeter 
unul dintre cele mai frumoase 

gs și mai emoționante trofee care 
pot figura în panoplia unui spor- 

g tiv : „CUPA FAIR—PLAY“. 
ji Și dacă anul trecut distincția 
g: mi-a fost acordată pentru un
țg singur gest, socotit a fi ieșit din 
g? comun de către

al gazetarilor de 
gj care eu continui
|g nuit și normal
g? oricărui sportiv),
g= sta opțiunea exprimată vine să 
g: răsplătească nu doar o singură
gf faptă, ci — aș îndrăzni să spun 
gg — o conduită de viață, 
gj Trei sute de meciuri în cam- 
0 pionat (27.000 minute de fotbal!)
gî fără vreo penalizare. Niciodată
0 avertizat, deși n-au fost puține
g; momentele de dramatism, de

tensiune, cînd rațiunea poate fi 
întunecată și o ieșire de moment 
să-I ducă pe sportiv pe calea 
culpei. .

onoratul juriu 
sport (dar pe 
să-l văd obiș- 
să fie propriu 
de data acea-

Am apreciat totdeauna Ia Le- 
reter stăpînirea, distincția, ele
ganța în joc, demonstrate chiar 
și la o vîrstă (38 de ani) cînd

(8) ION PANȚURU (bob)> » •
gheață, campionul european de bob 
această oră — unul dintre cei mai

Cavalerul pistelor de 
Ion Panțuru, este — la 
valoroși piloți ai lumii în sportul temerității maxime.

în palmaresul său figurează două titluri europene, la echi
paje de patru persoane (1967 și 1971), două locuri doi la cam
pionatele mondiale, o medalie tie bronz la -focurile Olimpice 
de iarnă.

Maistrul de mecanică fină din Sinaia este decanul de vîrstă 
al Iaureaților noștri: are 37 de ani. Ceea ce presupune o 
mare experiență în această disciplină, unde departajările se 
fac în sutimi de secundă.

Panțuru și camarazii săi de sanie-bolid se află acum în 
febra ultimelor pregătiri pentru marea confruntare din fe
bruarie 1972 — Jocurile Olimpice de iarnă de la Sapporo. Ei 
sînt hotărîți să mențină tradiția succeselor bobului românesc-

Sin

■

X, ț»

DE VIAȚA
alți fotbaliști fac parte din echi
pe de -.. veterani.

Există un moment în viață, 
cam de la 30 de ani în sus, cînd 
începi să nu mai fii orbit de 
strălucirea succeselor spectacu
loase, dar efemere, și îți apleci 
gindul mai mult la lucrurile du
rabile, fără poleială.

Afiu, spre pildă, că sărbăto
ritul nostru este nu numai un 
virtuoz fotbalist dar și un foarte 
priceput inginer constructor, un 
om iubit, prețuit și stimat Ia 
Arad nu numai pentru evoluțiile 
sale de pe gazon, dar și pentru 
seriozitatea sa, pentru modul 
onest în care înțelege să trăiască 
și să muncească.

Arena sportivă rezervă aleși
lor ei multe bucurii, momente 
de triumf și de glorie- Dar, pro
babil, acela în care ți se inmi- 
nează o cupă pentru sportivitate 
le întrece pe toate ca dimensiuni 
și ca satisfacție.

Așa am simțit eu anul trecut 
și așa, sînt convins că simte 
acum Iosif Lereter, laureatul 
fair-playului.

PETRE MĂRMUREANU 
maestru al sportului, campion 
național de tenis, deținător al’ 
„Trofeului fair-play" pe anul 
1970.

Dobrin în familie

(6) MARIA ALEXANDRU (tenis de masă)
Face parte din rîndul puține

lor jucătoare europene care au 
reușit să țină piept ,,taifunului 
asiatic", în acest sport care, pe 
parcursul a numai cîțiva ani, a 
cunoscut nu numai o veritabilă 
revoluție tehnico-tactică dar și o 
spectaculoasă răsturnare de va
lori.

Rămînînd fidelă stilului său, 
dar aducîndu-1 la virtuozitate, 
Maria Alexandru s-a menținut 
constant în locurile fruntașe ale 

'.clasamentelor mondiale, se nu- 
.piară printre protagonistele cam
pionatelor lumii, ale marilor 
concursuri internaționale.

Caracteristice pentru ea sînt 
permanentele căutări ale auto- 
depășirii, plătite — inevitabil — 
cu ore multe și grele de pregă
tire, cu antrenamente dure, cu 
renunțări, într-o disciplină ieșită 
definitiv din aria agrementului. 

<Lja 32 de ani, Maria Alexan
dru mai are de spus un cuvint 
în ping-pongul mondial 1

(9) ANA ENE-PASCU (scrimă)
în galaxia 

mei noastre 
Ene-Pascu a strălucit 
acesta mai puternic decît 
toate celelalte. Dacă în anii 
precedenți ea dobîndea me
rite cu întreaga echipă de flo
retă, care în 1969 cîștiga titlul 
mondial la Havana și în 1970 
se clasa pe locul II la C.M. 
de la Ankara, anul acesta 
profesoara de la Școala spor
tivă nr. 1 din București și-a 
îmbogățit palmaresul — pe 
lingă succesul colectiv cu e

de stele a 
feminine.

scrl- 
Ana 
anul

chipa clubului Steaua în Cupa 
campioanelor europene — cu 
medalia de bronz a C.M. de 
la Viena, cu cea de argint a 
C B. de la Atena, cu o victo
rie în turneul de la Gliwice 
(Polonia).

Iată argumentele care au 
plasat-o pe Ana Ene-Pascu 
în fruntea scrimei noastre în 
acest an, poziție confirmată 
și în „top“-urile mondiale, în 
care floretista noastră ocupă 
cel mai bun loc dintre toți 
ceilalți scrimeri români.
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BILANȚ SPORTIV 1971
CAMPIONATE MONDIALE MEDALII DE BRONZ

O
9

medalii de aur

* Sa'aF'„4—10 000 m Cuprian Macarencu, Cos- 
lel Coșniță, Vasiie Simiocenco, Afanasie Sciotnic.
• Canoe, 2—500 m : Gheorghe Danielov, Gheor

ghe Simionov,
MEDALII DE ARGINT

• Tenis de masă, dublu mixj : Maria Alexandru
— Alexandru Stipancici (Iugoslavia).
• Caiac, 4x500 m : Dimitrie Ivanov, Mihai Zafiu, 

Eugen Botez, Aurel Vernescu.
• Canoe, 2—1 000 m :

Covaliov.
• Canoe, 1—500 m :
® Lupte libere, cat. 74
• Lupte greco-romane, 

Stoiciu, 
cat. 100 kg : Nicolae Martinescu
MEDALII DE BRONZ

Ivan Patzaichin, Serghei 
cmflc tcviftin*' «*< i

Ivan Patzaichin. 
kg : Ludovic -Ambruș.

cat.- 52 -kg-: Gheorghe

>. >t- z-.
® Scrimă, floretă femei : Ana Pascu.
Caiac, 2—1000 m : Costel Coșniță, Vasiie Simio

cenco.
• Canoe, 1—10 000 m ■ Lipat Vcrabiev.
• Canoe, 2—10 000 m: Serghei Covaliov, Vicol 

Calabiciov.
® Caiac, 2—10 000 m: Antrop Varabiev, Emilian 

Zabara.
• Lupte libere, cat. 82 kg ■. Vasiie făîgd.
• Tir, talere : George Fîorescu

CAMPIONATE EUROPENE

MEDALII DE AUR
• Bob, 4 persoane : Ion Panțuru, Ion Zangor, Du

mitru Pascu, Dumitru Focșeneanu.
® Tir în sală, pușcă cu aer comprimat, 40 f : Edda 

Baia.
• Canotaj, schif 4+1 vîsle : Ioana Tudoran Mi- 

tana Botez, Eiisabeta Lazăr, Doina Bardaș. Șteîa- 
nia Borisov.

Eiisabeta Lazăr, Doina Bardaș. Ștefci-

MEDALII DE ARGINT
în sală, 800 m : Ileana Silai.
Corbu

• Atletism 
triplu : Carol

• Tir în sală, pistol cu aer comprimat : Anișoara 
Matei.

•
cat.
cat.
cat.

•
înălțime : Csaba Dosa.

• Canotaj, 4+1 rame : Doina Bălașa, Marioara 
Sîngeorzan, Elena Necula, Teodora Untaru, Rodica 
lordache.
• Tir, armă liberă calibru redus, culcat : Melania 

Petrescu.
echipa : Melania Petrescu, Veronica Shoe. Ana 

Goreti.

Box, cat. semimuscă : Aurel Mihai, 
semiușoară : Antoniu Vasiie 
ușoară : Calistrat Cuțov. 
mijlocie : Alee Năstac.
Atletism, aer liber, înălțime : Cornelia Popescu.

•••••©•• •, • ® • 9

• Atletism în sală, înălțime : Cornelia Popescu, 
lungime : Viorica Viscopoleanu.
lungime : Vasiie Sărucan.

• Tir în sală, pistol cu aer comprimat : echipa : 
luliu Pieptea, Lucian Giușcă, Dan luga, Virgil Ata- 
nasiu.

•
cat.
cat.
cat.
cat.

•

Box, cat. muscă : Constantin Gruiescu. 
cocoș : Aurel Dumitrescu 
pană ; Gabriel Pomefcu. 
mijlocie mică : Ion Gyorffi. 
semigrea : Horst Stump.
Atletism, aer liber, triplu : Carol Corbu.
Canotaj, schif 8 + 1 : Ecaterina Trancioveanu,

Viorica Lincaru, Eler.a Oprea, Elena Nicoiau, Florica 
Petcu, Cristei Wiener, Marioara Constantin, Elena 
Gavliuc — Ștefania Borisov.

• Tir, pistol sport • Anișoara Matei.
• Navomodelism, navomodele propulsate militare: 

Aurel Ghițescu.
• Haltere, cat. muscă, împins : Zoro Fiat.

, echiPa masculină : Wiliam Schreiber Ga-
briel Udișteanu, Gyula Bartha, Marian Stagnate, Cor
nel O ros, Laurențiu Dumănoiu, Mircea fiodoi, Ro
meo Enescu, Cristian Ion, Viorel Bălas, Cornel Pa
duraru.

CAMPIONATE EUROPENE DE JUNIORI

medalii de aur

• Popice, individual : lldico Jijic.
echipă : Erica Szasz, lldico Jijic, Vasilica Pintea, Eii
sabeta Gall, Rozalia Stefucz. Margareta Bordei'

• Caiac,_ 4—500 m : Maria Ivanov, Maslasia Ni- 
colae, Maria Cosma, Feodosia Nichiforov.

• Canoe, 2—500 m : Petrică Marcov, Ivan Lisov. 
1—500 m : Vasiie Serghei.

MEDALII DE ARGINT

• Tenis de masă, echipă copii : Maria Sinteoan, 
Ligia Lupu.

• Caiac, 2—500 m : Simian Chirilă, Vasiie Dîba. 
4—500 m : Simion Chirilă, Vasiie Dîba, Ion Ivanov, 
Policarp Malîhin.

• Canoe, 7—500 m : Vasiie Serghei, Vasiie Pe
trescu, Ion Cînlegeanu, Grigore Nichiforov, Ivan Li
sov. Ârtenie Bucioc, Petrică Marcov.

• Tir, skeet : Lucian Cojocaru.
• Volei, echipa fete : Viorica Caranda, Paula Ca

zangiu, Maria Antonescu, Liliana Pașca, Maria Ma
tei, Emilia Cernega, Angela Moroianu, Cornelia Cîr- 
' ' . "’ j Cilibiu, Nadia Brumă, Leoniina Madeș.stoiu, Rodica

MEDALII DE BRONZ

• Caiac, 2—500 m fete : Feodosia Nichiforov, Ma
ria Cosma.

• Tenis de masă, echipe copii : Alexandru Bu- 
zescu. Ștefan Moraru.
limplu copii : Ștefan Moraru. 
iimplu copile ; Liqici Lupu.
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celui mai bun, cînd ovațiile mulțimii inalțâ spontanAtunci cînd laurii încununează fruntea , . . , ,
autenticul podium al învingătorului, cine stinge jarul glodurilor celorlalți competitori, ce ie poate destinde 
fibra prinsă în crampa insatisfacției ? Morala Sportului, modul în care sportivul își admite înfrîngerea, 
privind la azi, ca la o etapă tranzitorie spre mîine, atunci cind el, coechipierul său, echipa sa, vor avea 
din nou prilejul să-și pună în lumină voința de uutodepăsire și pregătirea, atunci cînd victoria va 
suride la start, tuturor... Acum, cînd antrenamentele științifice sînt un dat, cînd forma sportivă tinde 
să urmeze curba unui calcul ma'ematic (cît mai puțin al probabilităților 1), terenul cel mai labil 
rămîne moralul competitorilor, deschis tuturor adierilor de moment, microclimatului competiției.

lată de ce n-avem voie să uităm că deși întrecerea încununează pe cel mai bun, sportul nu 
înseamnă — numai și înainte de orice — victorie.

lată de ce n-avem voie să dăm uitării pe marii învinși, pe acei sportivi care, făcîndu-și pe 
deplin datoria, au fost nevoiți să se încline în fața altora mai buni, a jocului sorților, a unor factori 
independenți de voința lor. Cu gîndul că ce-a fost azi, poate nu va mai fi mîine...

ÎNTR-O BUNĂ ZI. DUPĂ MUL
TA RISIPA DE VOINȚĂ ȘI 
MUNCA, VEI FACE MAI BINE 
ȘI VEI FI ÎNVINGĂTOR... Anto
niu Vasiie, valoare recunoscută în 
boxul românesc, avea în anul 1970, 
la categoria sa. ușoară, nu mai pu
țin de trei adversari, și totodată

Din nou gata de luptă... 
colegi de sală, dinamoviști, care îi 
barau accesul' în echipa națională. 
Cu o luciditate și voință demnode 
un practicant de elită al acestui 
sport al curajului, Antoniu Vasffe 
a făcut o evaluare a șanselor ' Și 
apoi s-a hotărît să treacă la ca
tegoria imediat inferioară, seriffi- 
ușoară. Pasiunea pentru spoVlul 
ales, pentru careul magic, și nici
decum frica de adversari sau do
rința succeselor facile i-au orien
tat drumul. Și n-a fost deloc ușpr, 
pentru că privațiunile zilnice ...pe 
care și le-a impus, o lungă peri
oadă de timp, pentru a face.,..,o 
greutate mai mică, pot fi lesne 
comparabile cu confruntările din 
ring. Antoniu Vasiie a ajuns astfel, 
în 1971. la 27 de ani, din nou în 
echipa națională, dobîndind cinstea 
de a reprezenta boxul românesc la 
campionatele europene de la Ma
drid.

Acolo, ureînd treaptă cu treap
tă, iată-1 in finală, infruntindu-F 
pe polonezul Szczepanskl. Un meci 
electrizant, risipă de energie și£>ud 
majoritatea celor prezenți l-au vă
zut învingător pe Antoniu Vasiie,- 
arbitrii au acordat decizia, în po-. 
fida realității, boxerului polonez,! 
Boxerul român cobora atunci trep
tele ringului învins, dar el cîști- 
gase, în timp, o partidă mult mai 
însemnată...

„ÎNT-O BUNĂ ZI, DUPĂ MUL
TĂ RISIPA DE VOINȚĂ 
MUNCA, VEI FACE MAI BINE 
VEI FI ÎNVINGĂTOR.

★
NUMAI FĂCÎND SPORT 

MĂSOARĂ DISTANTA CARE 
XISTĂ INTRE TINE ȘI 
LALȚI... 15 august, stadionul o- 
limpic din Helsinki. Mulțimea spec
tatorilor afiați în tribune au în 
vîntul ce le răcorește frunțile un

vizitator plăcut, în timp ce jos, 
în preajma gropii cu nisip, sări
torii de triplu vor să și-l facă aliat. 
Buclucaș și schimbător, însă, vîn- 
tul nu"-i susține pe toți atleții ce-și 
dispută medaliile campionatelor e- 
uropene. Iată, se pregătește pen
tru prima încercare Jorfi Drehmel 
(R.D.G.). Un elan puternic și at
letul, plutind pe aripile vîntului 
(din spate — 3,7 m/sec.), aterizează 
la 17,16 metri. Unul, și încă unul, 
se perindă concurenții și vocea 
crainicului îl anunță pe campionul 
României, Carol Corbu. unul dintre 
cei mai buni „canguri" europeni. 
Concentrare, start energic, pașii se 
înlănțuie șnur, dar gravitația pare 
că-1 trage mai abitir spre sol de- 
cit pe ceilalți concurenți. 16,87 m, 
dăr vîntul din spate în timpul în
cercării sale era 0 ! în schimb, 
cînd sovieticul Victor Saneev a 
porpit în cea de a treia încercare, 
care avea să-i aducă locul II 

. (17»I0 m), vîntul era din nou peste 
limita de 2 m. Astfel, Carol Cor- 

,,,bu a dobîndit doar medalia de 
bronz, neintrînd în grațiile lui Ecl, 
așa cum n-a intrat nici în gra
țiile Fortunei la Sofia, la „euro
penele" de sală, unde a ioni nd it 
locul secund, avînd, insă, aceeași 
performanță cu învingătorul, record, 
mânui mondial, Victor Saneev...

...NUMAI FĂCÎND SPORT SE 
MĂSOARĂ DISTANȚA CARE E- 
X1STĂ ÎNTRE TINE ȘI CEILALȚI.

*

SPIRITUL SPORTIV ÎTI DĂ VO
INȚA SĂ TE DEPĂȘEȘTI PE 
TINE ȘI ADVERSARII TĂI PRIN 
MIJLOACE LOIALE, RAȚIONA
LE?:; Tdamnă italiană. Campiona- 
ful"eurdpean de volei, tradițională 
confruntare a celor mai buni vo-

$1 
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E- 
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Multipla campioană balcanică Anca Groza

• Debut excelent

iștilor Danielov și

Nr. 6922

al cano

Simionov

• De la „Cercurile olimpice**

la Mexico la insigna olimpică

de la Mtinchen • Un amănunt

important pentru un trăgător

• Tradițiile sportive ale fa

miliei Zsizsik • Spre o consa

crare și pe plan internațional

REVELAT» ALE SPORTIV 1971
La sfîrșit de an competițional, în decursul căruia preocupările și stră

daniile sportivilor fruntași au fost îndreptate spre ridicarea măies
triei sportive pe o treaptă cît mai înaltă, de Pt oare poate fi vizată 

participarea cu succes la Jocurile Olimpice din 1972, bilanțul general al 
rezultatelor vă este desigur cunoscut.

În 1971 mulți dintre sportivii de frunte ai țării au repurtat succese 
importante, îmbunătățindu-și substanțial rezultatele. între 
făcut remarcați cu precădere în acest an se 
vărate revelații — cărora Ie dedicăm

în mod clar marile re- 
care le au cei doi tineri 
această oră, gîndesc si 
cu toată seriozitatea un 

la întrecerile unei O-

că în 
fi pre- 
de ca-

concu- 
româ-

a prima lor participare la 
un campionat mondial, cel 
de caiac-canoe de la Bel

grad, doi dintre fii Deltei, Gheor
ghe Danielov și Gheorghe Simio
nov. remarcați și formați ca spor
tivi dd1 antrenorul emerit Nicolae 
Navasart, au realizat o performan
ță răsunătoare, adjudeeîndu-și me
daliile de aur în dificila probă de 
canoe dublu fond 10 000 m. Debutul 
lor într-o competiție supremă a de
monstrat 
surse pe 
care, la 
pregătesc 
nou debut, 
limpiade. Selecționarea acestui cu
plu pentru J.O. de la Mtinchen va 
fi, fără discuție, o chestiune des
tul de dificilă, dată fiind 
renta altor 2—3 echipaje 
nești de o bună valoare.

Avem însă convingerea 
disputa de la Mtinchen va 
zent cel mai bun cuplu

Cele 6 minute ale reluării s-au consumat, Țiriac 
părăsește terenul învins, după ce a fost foarte 

aproape de victorie

rezulta-

meci (0—3, cu U.R.S.S.) 
printre învinșii lor nu- 
mărîntiu-se chiar și 
campionii mondiali (e- 
chipa R.D.G.), trebuie 
să se mulțumească doar 
cu locul III, pe locul 
secund — cel care asi
gura calificarea la J.O. 
— clasîndu-se formația 
Cehoslovaciei. învinsă 
net de băieții noștri. Un 
setaveraj decis de jocul
telor dintre celelalte echipe (cît de 
greu este cînd nu mai depinde ni
mic de tine !) și spectaculoasa com
portare a voleibaliștilor noștri n-a 
mai avut un corespondent firesc 
și meritat în ierarhia continentală. 
Vara lui ’72 va mai aduce, însă, 
un prilej de calificare pentru Olim
piadă, acolo unde valoarea actuală 
a tinerilor noștri jucători merită 
să se exprime.

...SPIRITUL SPORTIV ÎȚI DA 
VOINȚA SÂ TE DEPĂȘEȘTI PE 
TINE ȘI ADVERSARII TĂI PRIN 
MIJLOACE LOIALE. RAȚIONALE.

★

ÎN UNELE ZILE NU MAI ȘTIE 
SA FIE CEEA CE ESTE ÎN REA- 

o zi,
se com-

la dis- 
sportu-

LITATE... Dar atunci cînd 
cîn'd durata unei competiții 
primă în șase minute ?

Da, șase minute a avut 
poziție maestrul emerit al
lui Ion Țiriac la Charlotte, în fi
nala „Cupei Davis", pentru victo
ria în meciul cu Froehling, deci
sivă — poate — pentru rezultatul 
întîlnirii. După ce orele zilei nu

aceste
află numeroși 
rînduri.

cei care s-au 
tineri — ade-

indiferent căromâni și că,
fi Danielov-Simionov. Pat-

noiști 
el va 
zaichin — Covaliov sau Coșniță — 
Simiocenco va face totul 
aduce culorilor țării un 
prestigiu.

pentru a 
succes de

Printre conctirenții preceden
telor Jocuri Olimpice s-au a- 
flat, precum se știe, și <loi 

elevi-cîștigători ai insignei Cercu
rile Olimpice, atleții Cornelia Po
pescu și Csaba Dosa. Ulterior pri
mei lor participări olimpice, cei doi 
au adăugat, de Ia un an la altul, 
noi centimetri rezultatelor la sări
tura în înălțime, ducînd mai de
parte trad Wile școlii românești Ia 
această probă.

Anul 1971 a fost revelator, mai 
cu seamă pentru studentul din Tg. 
Mureș, deoarece Cornelia Popescu 
și-a luat încă de anul trecut, zbo
rul spre consacrarea mondială. Se
lecționat în lotul pentru „europe
nele" de atletism de la Helsinki, 
Csaba Dosa a înțeles să onoreze 
această alegere printr-o evoluție cu 
totul remarcabilă, el fiind una din
tre marile surprize ale „înălțimii" 
la C.E. Evoluînd într-o companie 
extrem de elevată, Csaba Dosa s-a 
întrecut pe sine și a ridicat recor
dul național Ia 2,20 m, rezultat 
care l-a situat pe poziția a doua a 
ierarhiei campionatelor, la egali
tate, ca cifră, cu primul, dar și cu 
al treilea clasat.

Elevul antrenorului Zoltan Szabo, 
fostul recordman republican Ia să
ritura cu prăjina, a demonstrat în 
mod convingător reale perspective 
pentru anul olimpic 1972.

Gheorghe Danielov $i Ghcorghe Simionov

■ - ■ -
■ • ■: :ț
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vigoarea de început a marelui ju
cător român, startul fulminant al 
partidei cu al doilea jucător ame
rican, sufragiile înclinau spre vic
toria lui Țiriac, la reluare. Dar iată 
că acesta, „alergătorul de cursă 
lungă" al tenisului nostru, n-a pu
tut rezista la cursa contracrono- 
metru pe care implacabilul drum 
al soarelui spre asfințit i-a im
pus-o. Și după ce a condus cu 2—0 
la seturi, după ce a remontat eroic 
un handicap ce părea insurmonta
bil, a pierdut partida în șase mi
nute... Ca în meciul următor, de 
dublu, alături de Năstase și împo
triva lui Smith — Froehling, Ion 
Țiriac să fie cel mai bun, deter- 
minînd victoria cuplului român.

...ÎN UNELE ZILE NU MAI ȘTIE 
SĂ FIE CEEA CE ESTE ÎN REA
LITATE.

Campionatele europene de tir 
desfășurate în splendidul de
cor montan la Suhl, în R. D. 

Germană, au prilejuit iubitorilor a- 
cestui sport remarcarea unui repre
zentant al tinerei noastre generații 
de trăgători cu arma de vînătoare. 
Este vorba de elevul bucureștean 
Lucian Cojocaru, fiul antrenorului 
de caiac-canoe Gheorghe Cojocaru. 
In întrecerea celor mai buni juni
ori europeni la skeet. Lucian (an
trenor Grigore Ioanide) a arătat 
multă stăpînire de sine și sigu
ranță, ratînd — se întîmplă, în 
mod frecvent, și Ia marii maeștri 1 
— doar șase din cele 150 de 
furii zburătoare ce-i fuseseră 
sate din turnurile standului. 
144 de talere doborîte, Lucian 
jocaru a cucerit medalia de argint, 
fapt care l-a impus atenției gene
rale. cu atît mai mult cu cît acest 
rezultat avea să fie și cel mai bun

far- 
lan- 

Cu 
Co-

din cadrul echipei de seniori a 
României, din care mai făceau par
te cunoscuții trăgători Gh. Senco- 
vlci și

Este 
tul că 
menea 
nu numai cei mai bine pregătiți 
ci — mai ales — cei cu un per
fect echilibru nervos, Cojocaru a 
reușit să înscrie cea mai bună per
formanță din întreaga sa activitate, 
întrecînd cu 3 puncte recSrdul de 
juniori al țării. Am insistat asu
pra acestui amănunt, deoarece el 
ni se pare important pentru par
ticiparea lui Lucian Cojocaru la 
întrecerile olimpice 
tru care a luat la 
opțiune !

Gleb Pintilie.
interesant de subliniat fap- 
într-o competiție de o ase- 
amploare, în care răzbesc

popice și a contribuit în mod sub
stanțial la victoria formației fe
minine a României. Iată dar că 
maestra emerită a spoi tului Cor
nelia Petrușcă, marea victorioasă 
din 1970 de la Bolzano, are de a- 
cum o parteneră de nădejde pen
tru „mondialele" anului viitor din 
Iugoslavia.

Paul SLAVESCU

de skeet, pen- 
Suhl o primă

Ildico Jijic, fiica fostului 
fotbalist reșițean, iată că nu 
dezminte tradițiile sportive 

ale familiei sale. Anul acesta, la 
Galați, ea a cucerit titlul de cam
pioană europeană de junioare la

Foaia de concurs a săriturii în înălțime la C.E. de la Helsinki

Înotul, de mai bine de un 
deceniu, sportul celor mai ti
neri competitori, a prilejuit 

afirmarea sau mai bine zis con
sacrarea în 1971, deocamdată, pe 
plan național, a două autentice 
talente, elevele antrenorilor Mag
da Negrea și Cristian Vlăduță. Este 
vorba de Eugenia Cristescu (13 ani) 
și Anca Groza (15 ani), care au 
răsturnat, pur și simplu, tabelele 
de recorduri naționale în probele 
de copii, junioare și... senioare.

O altă apariție revelatorie a fost 
cea a portarului de polo Șerban 
Huber, descoperit de antrenorul 
Francisc Crișan. Pentru interven
țiile sale salutare și inspirate, Huber 
a fost decretat de specialiști drept 
cel mai bun portar al campionatu
lui european de juniori de la Bar
celona. Cîteva săptămîni mai tîr- 
ziu. la Hvar el s-a dovedit un ju
cător de bază al naționalei Româ
niei, participantă la marele turneu 
dotat cu „Cupa Jadran".

★
Desigur, lista tinerilor remarcați 

cu precădere în decursul anului 
1971 este cu mult mai mare și ea 
cuprinde o 
ramuri, efid 
vreun sport 
impus unul 
formeri de 
dorim ca în 
țațele lor să 
ridicate !

arie foarte largă de 
nu credem să existe 
în care să nu se fi 
sau mai* mulți per- 
nădejde. Tuturor le 
anul ce vine, - rezul • 
atingă valori tot mai

Romeo VILARA
Constantin COMARNISCHI
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noștri, după victoria împo-deBucurie

pe bătrînul continent, 
mai buni din lume.

lgibaliști 
în fapt, 
Disputa 
menirea
chipă pentru Olimpiada de 
Mtinchen. Tinerii noștri voleiba
liști, după ce au pierdut un singur

de
cei
avînd de această dată și 
de a califica o nouă e- 

la

scurtă durată pentru voleibaliștii 
triva campionilor mondiali

i-au putut departaja pe cei doi te- 
nismeni, primele patru seturi avînd 
o simetrie perfectă (6—3, 6—1, 1—6, 
3—6), întunericul a întrerupt me
ciul la scorul de 6—6, sub semnul 
unei extraordinare și neașteptate 
reyeniri a lui Țiriac. Cunoscîndu-se
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Anul viitor, țara noastră va găzdui, între alte mari competiții : campionatul 
mondial de hochei (grupele B și C}, campionatele europene de 
campionatele

Campionatele 
Suedia
Campionatele

de box tineret

patinaj artistic, în
bob. în Elveția

24— 2 IV. Campionatul mondial de 
B), la București

31— 3 IV. Campionatul mondial de 
in Spania

haltere,

hochei (grupa
scrimă tineret,

IULIE
4— 6 Jocurile balcanice de atletism, în Turcia
8— 9 Regata Snagov la caiac-canoe
8- 9 r ---------------- ------------- -

europene
IANUARIE
europene de
europene de

FEBRUARIE
Jocurile Olimpice de iarnă de la Sapporo 

18—20 Campionatele europene de tir (aer compri
mat), în Iugoslavia
Campionatele
în Italia
Campionatele
Elveția

12—26
24-30

25—28
europene schi fond junioare, 
mondiale de biatlon tineret, In

APRILIE
europene de tenis de masă, în
europene de lupte (greco-ro-

de tir, în Grecia

MARTIE
europene de bob tineret, în 
mondial de hochei (grupa C) 
Ciue 
balcanice 
europene

9—10
3—20

Campionatele internaționale de atletism ale 
României
Campionatele balcanice de ciclism la Bucu
rești
Campionatul balcanic de baschet seniori, în 
Iugoslavia
Jocurile balcanice la atletism juniori, în 
Turcia 
Campionatele europene de canotaj 
In Italia

august
Turneul de volei pentru calificare 
în Franța
Campionatele europene feminine
în H.F. a Germaniei
Campionatele balcanice de înot, 
campionatele balcanice de înot 
Turcia
IX. Jocurile Olimpice de vară de

SEPTEMBRIE
6—11 Campionatele europene de tir (glonț) juniori, 

în Suedia
22—24 Campionatul balcanic de baschet senioare, 

In România
14—10 X. Olimpiada de șah, în Iugoslavia
24—10 X. Campionatul mondial feminin de șah pe 

echipe în Iugoslavia
Campionatele mondiale de talere, In Dane
marca

21—23
21—30
22—23
S8—30

3—12
10—12
11—13
19—21

de

Juniori,

la J.O.,
canotaj.

în Bulgaria 
tineret, în
la MUnchen26—10

Campionatele 
Olanda 
Campionatele 
mane șl libere), în Polonia 
Campionatele balcanice

MAI
Campionatele balcanice 
Cursa Păcii la ciclism 
șovla)
Campionatele
Campionatele 
stanța
Campionatele 
Bulgaria
VI. Campionatele mondiale 
Iugoslavia
Campionatele 
Campionatele

de lupte, în Grecia 
(Berlin—Praga-Vai- 

judo, în Olanda 
haltere la Con-

Campionatele
R.F. a Germaniei
Campionatul
Ia Miercurea

4— 5 Campionatele
11—12 Campionatele 

în Franța
11—13 Campionatele

U.R.S.S.
19 Crosul balcanic, în Grada

24—31 Campionatul european de hochei Juniori
(grupa B). în Elveția

27—31 Cupa F.I.R.A. pentru juniori la rugby, în
Italia
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11—13
13—21

europene 
europene

de 
de

europene

de schi. în Bulgaria 
de atletism (sală), 
de judo juniori, în

19—21

28— 5

3—11 Campionatele 
România

balcanice

balcanice 
balcanice

IUNIE
europene

de glmnastlcă, în

de popice, în
de box, în Turcia 
de volei, în Bulgaria

de box tineret In

OCTOMBRIE
Campionatele balcanice de tenis de masă în 
Turcia

8—15 Campionatul european feminin de baschet, 
în Bulgaria

NOIEMBRIE
22—26 Campionatele balcanice de scrimă, în Turcia 

Campionatele balcanice de haltere, în iugo
slavia

DECEMBRIE
20—10 I. Cupa Europei de șah juniori, în Olanda
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Ameheta internațională

Sportula ziarului

ftit»

finală.

Lupescu înscrie spectaculos, cu capul, primul 
gol în partida cu Țara Galilor. Moment impor
tant în drumul calificării echipei României în 
sferturile de finală ale Campionatului 

European

..

SOCCERUL ROMÂNESC IN ANUL 1971
r'

Momentele „cheie“ ale fotbalului nostru „văzute“ de 10 maeștri emeriți ai sportului

La sfîrșitui unui an fotbalistic, bogat în evenimente interne și internaționale, care a însemnat pentru _ 
români o nouă treaptă urcată pe calea afirmării valorice, se cuvine o trecere în revistă a faptelor și 

rnra raia iworrnl în rîoricîw vânlrt Crtrrsari ilsiî rnmnnacr

jucătorii
ni o men-

---- telor care au marcat în chip decisiv viața soccerului românesc.
Spre deosebire de alte dăți, cînd ultima caracterizare o făceau cronicarii, de data aceasta ne-am gîndit să 

oferim prilejul să-și spună ultimul cuvînt ei, fotbaliștii, autorii performanțelor care ne-au adus tuturor bucurii.
le

Mihai lonescu

„ECHIPA NAȚIONALA DE AZI E MULT MAI BUNA DECIT CU 5-6 ANI IN URMA"
Cred că în divizia A se joacă 

Un fotbal mai buh ca în anii din 
urmă. Avem o echipă națională 
puternică, rodul creșterii valorice 
a fotbalului nostru. Cei mai mulți 
dintre tricolorii actuali se cunosc 
bine, unii au jucat împreună 
chiar la juniori sau tineret. Ei 
formează azi o familie și rezul
tatele se văd. Desigur, nivelul 
tehnic și organizarea jocului de 
azi sînt superioare celor mani
festate de către echipa națională 
din vremea cînd eram titularul 
ei. De un mare ajutor le este 
actualilor titulari experiența com- 
petlțională internațională dobîn- 
dită de-a lungul anilor. Nu mai 
există acea teamă față de ad-

versar, care, altă dată, nouă, ne 
paraliza picioarele.

Am apărat poarta echipei Ro
mâniei pentru ultima oară la 
Ziirich, în ziua acelui nefericit 
1—7. De atunci, de la acel ac
cident, echipa României a făcut 
progrese dintre cele mai însem
nate. In poarta reprezentativei 
s-au perindat în acești ani mai 
mulți portari: Coman, Gornea, Ada- 
mache, Ghlță, Răducanu. Coman, 
care m-a Înlocuit, avea calități, 
dar... rabaturile din viața par
ticulară l-au ținut pe loc. Ada- 
mache, cu care am fost la lot, 
este un sportiv dîrz, muncitor, 
exemplu în această privință. Dar, 
dintre toți, Răducanu e ' 
dotat. E avantajat și de

cel mai 
un fizic

excepțional cu care acoperă poar
ta și dezarmează pe înaintași. 
Răducanu nu trebuie să uite însă 
că aceste calități trebuie dublate 
de ambiție, de modestie, in
dispensabile unui mare portar. 
Lut H revine marea responsabili
tate de a apăra buturile și orice 
greșeală poate costa munca tu
turor. Și Răducanu greșește une
ori pentru că tratează prea ușor 
situațiile din teren.

Fotbalul românesc a avut în
totdeauna portari de mare va
loare. Așa au stat lucrurile și 
în 1971. Ceea ce vreau să Ie spun 
colegilor mei mai tineri este că 
nu trebuie să se mulțumească cu 
ce au realizat și că fotbalul cere 
multe sacrificii.

mai înscriu Ia noi destul 
multe goluri din greșelile 
părătorilor.

în campionat. în acest 
mi-a plăcut apărarea U.T. 
ei, sigură pe ea.

de 
a-
an

'.A.-
echilibrată,

Mircea Lucescu

„SPER CA

Nicolae Dobrin t

NU MA INTERESEAZĂ CU CINE CI CUM JOC!"

metodică. i 
prin cine 
spectaculoasă
La U.T.A-, omogenizarea acestui 
compartiment își spune cu- 
vîntul. Cînd noi. cei de la Pe
trolul, am cîștigat campionatul 
ultima oară. în 26 de jocuri 
apărarea a evoluat cam în a- 
ceeași formulă. Se știa : Pa- 
honțu, Boc. Florea, Mocanu. 
Așa se întîmplă, azi. la U.T.A. : 
Birău, Lereter, Pojoni, Popo-

deși nu sclipește 
știe ce manieră 

de intervenții
Patru jucători care se cu- 
foarte bine, care se aju-

viei, 
nosc 
tă reciproc, fiecare dintre ei 
știind ce are de făcut.

La „națională" au fost folo
siți cei mai buni apărători. 
Apreciez faptul că pentru fie
care meci s-a ales soluția cea 
mai bună în alcătuirea liniei 
de fundași. Apărătorii români 
au făcut față cu succes jocu
rilor internaționale. îndeosebi 
în partide inter țări.

JOCUL OFENSIV NE
IN FORȚELE

perioadă de regres, marcat 
de „episodul Bratislava",

VA DA Șl MAI MULTA ÎNCREDERE 
NOASTRE"

Meciul România — 
cu reintrarea mea în 
am venit la lot — în vederea pregătirilor 
comune dinaintea acestei partide decisive 
pentru configurația clasamentului seriei I a 
preliminariilor C.E. — am fost primit foarte 
bine. Jucătorii și antrenorii au fost atenți 
cu mine, amabili. Aș zice că mi s-a făcut 
o primire deosebită, asemănătoare cu cea 
dinaintea meciului cu Portugalia.

Antrenorul Angelo Nieulescu a stat de 
vorbă cu mine între patru ochi, cu cîteva 
zile înaintea întîlnirii cu echipa Cehoslova
ciei, prilej cu care mi-a spus, printre altele, 
că nu voi avea în teren nici o sarcină spe-

Cehoslovacia a coincis 
echipa națională. Cînd

JOC
ci va trebui să joc așa cum știu eu...cială,

Meciul cu Cehoslovacia a avut o miză u- 
riașă. Pentru mine, însă, a fost un joc a- 
proape ca oricare altul! Nu mă interesează 
cu cine joc, ci cum joc I Am vrut, e ade
vărat, să fac o partidă bună și să contribui 
la victoria echipei noastre.

Meciul a fost frumos, dramatic, extenuant. 
Echipa României a cîștigat pentru că a fost 
mai bună decît partenera ei. Mă bucură 
mult victoria obținută și faptul că am reu
șit să înscriu un gol într-un moment în care 
partida amenința să ia o turnură 
bilă nouă. Pină la urmă totul a 
bine.

După o scurtă 
în primăvară 
echipa noastră națională și-a revenit la timp, 
încheind în mod fericit anul competițional 
1971. Un nou duel cu valoroasa reprezenta
tivă a Cehoslovaciei a fost cîștigat într-un 
moment în care elevii antrenorului Ladislav 
Novak, reprezentanții unei școli fotbalistice 
prestigioase, au dorit să se revanșeze după 
infrîngerea suferită in Mexic.

Dar o calificare — aceasta, recentă, în 
sferturile campionatului european —, succe- 
dînd repede în timp alteia (aceleia de la 
ultima ediție a campionatului mondial) 
scoate, firește, succesele noastre de sub sem
nul întîmplării. în trei-patru ani, s-a sudat

o echipă puternică, omogenă tehnico-tactic, 
unită pe planul moralului.

Etapa micilor fisuri a fost depășită, în 
momentul de față sîntem atît de legați su
fletește îneît pe terenul de joc uităm cărui 
club aparținem. Forța morală, care ne ca
racterizează, ne-a ajutat, foarte mult, în se
zonul de toamnă, în transpunerea în joc a 
concepției ofensive. Am fost, iată, stupid 
egalați, la acea fază din partida cu Ceho
slovacia, dar echipa nu și-a pierdut cum
pătul, un singur minut mai tîrziu ea reu
șind, după cum se știe, să obțină GOLUL 
VICTORIEI.

Pe viitor acest joc îndrăzneț, de atac, care, 
sper, să fi prins rădăcini, ne va aduce și mai 
multă încredere în forțele noastre.

losif Lereter:

SPIRITUL DE ECHIPA SECRETUL SUCCESELOR

Radu Nunweiller:

AM PLĂTIT CU MULTA SUFERINȚA MORALA
momente foarte grele pentru 
mine, mal ales înaintea partidei 
cu Cehoslovacia cînd. deși se știa 
că voi juca, unii gazetari sus
țineau încă inoportunitatea folo
sirii mele. Vă spun sincer că a- 
tunci nu mai voiam să joc, eram 
mîhnit de această atmosferă po
trivnică, de reacția acelor oa
meni care, în loc să mă .mo
bilizeze. m-au zdruncinat nervos, 
în jurul meu, însă, colegii din 
lot și de la echipa de club m-au 
îmbărbătat continuu. Dar, în pri
mul rînd, a fost antrenorul An
gelo Nieulescu care mi-a redat 
încrederea. „Radule, mi-a spus

încheiat cu bine încă un 
internațional care la un 

dat pâirea iremediabil
Am 

sezon 
moment 
pierdut pentru mine. Am fost în
conjurat de mult scepticism în 
această toamnă, poate exagerat de 
mult. Din partea unor tehnicieni, 
din partea unor , spectatori, și, 
mai ales, din partea presei. într-o 
oarecare măsură, scepticismul a- 
cesta avea explicații în evoluția 
mea inconstantă, în jocurile mai 
slabe din campionat. Dar s-au 
uitat, deodată, toate celelalte re
alizări și, în primul rînd. că la 
„națională" am jucat întotdeauna 
bine și niciodată slab. Au fost

Nicolae Lupe seu:

„ANUL IN CARE
A

SCEPTICISMUL

nefavora- 
ieșit însă

UNORA"

Da. asa este, un ziarist par
că a spus-o. U-T.A. alcătuiește 
o adevărată FAMILIE noțiu
ne care, pe dreptunghiul ga
zonului, se traduce printr-un 
exemplar SPIRIT DE ECHIPĂ.

Acesta ar fi marele secret al 
succeselor repurtate de U.T.A. 
în ultimii ani. Și au fost des
tule, care de care mai presti
gioase- Mă gindesc la „eventul” 
reușit în campionatul national.

cucerit de noi
1970, la victoria asupra 
Feyenoord — cea mai 
echipă din lume la ora aceea 
—, la recenta calificare în 
sferturile de finală ale Cupei 
U.E.F.A., la. ■. perspectiva de 
a îmbrăca, încă o dată, în 
anul ce vine tricourile de cam
pioni.

Cine a reușit să închege a- 
ceastă minunată familie ?

în anii 1969 și 
lui 

bună
Acesta ar fi, iată, al doilea 

mare „secret" al U.T.A.-ei.. • 
cunoscut de toți iubitorii fot- 
baiului din țara noastră.

Bă vi-1 destăinuiese. deci, șl 
eu : el este credinciosul și pri
ceputul antrenor Nicolae Dumi
trescu care, la 50 de ani, șl-a 
petrecut jumătate din viată în 
mijlocul U.T.A.-ei.

dînsul, tu ești capabil să joci foar
te bine. Nu te lua după nimeni". 
Și, am făcut tot ce era posibil ca 
să joc bine.

Acum, după ce am plătit tri
but sufletesc acelui scepticism, 
repet numai în parte justificat, 
pot spune că am satisfacția de 
a fl trecut peste handicapul psi
hologic ce nu poate fi redat în 
cuvinte și de a fl jucat bine în 
partidele cu cehoslovacia șî Țara 
Galilor, neratînd un sezon inter
național în care îmi pusesem a- 
tîtea speranțe.

Cornel Dinu:
„CAMPIONATUL NOSTRU DESPRE CARE AR MAI Fl MULTE DE SPUS..."

SENTIMENTUL RESPONSABILITĂȚII NOASTRE

Ar fi multe de spus pe marginea campionatului 
nostru cel de toate zilele. Cred că el a înregistrat 
un progres din mai multe puncte de vedere, și, 
în primul rînd, sub aspectul fizic. Campionatul 
nostru a cîștigat și prin aceea (sau mai ales prin 
aceea) că partidele de mare miză între echipe bune 
s-au ridicat la cote superioare, identice cu multe 
din cele disputate in campionatele unor țări euro
pene cu fotbal dezvoltat. Acest campionat rămîne, 
totuși, deficitar în sine, mal ales prin inconstanță. 
Singura echipă care a făcut excepție este U.T.A. 
Iată un mare merit al acestei formații, în care 
unii jucători se află la sfîrșitui carierei, și al lui 
Nicolae Dumitrescu, unul din cel mai reputațî an
trenori români.

Campionatul poate fl discutat ș! prin prisma mu
tațiilor. Acum, echipele provinciale domină 
rezultate trio-ul bucureștean cu tradiții în 
pentru supremație. Fenomenul se explică

prin 
lupta 
prin

faptul că „marile puteri" de altădată nu s-au mai 
ridicat la valoarea șl constanța cu care obișnuiseră, 
dar, zic eu. și prin aceea că în provincie există 
mai multe posibilități de organizare a unor echipe 
de divizia A. Cred că e un mare defect să accep
tăm răsturnarea ierarhiei prin explicația acelora 
Ce susțin că, datorită echipei naționale, formațiile 
cu jucători la lot au fost handicapate. Eu consider 
că menirea fotbalistului modern este să aibă cit 
mai multe jocuri în picioare, să evolueze bine toc
mai într-un program încărcat.

Se discută despre relația echipa națională-cam- 
plonat. Naționala a reușit să creeze prestigiul 
actual al fotbalului românesc pentru că-i echipa 
cea mal bine organizată. Ca joc, echipa națională 
e încă deasupra campionatului, care are nume
roase deficiențe, despre care ar mai fi multe de
spus...

CAPATAT NOI IMBOLDURI" Ludovic Sătmăreanu:
nu-i chiar oCoincidența — sau, poate, 

simplă coincidență ? — a făcut ca să pri
mesc înaltul titlu de maestru emerit al 
sportului chiar în perioada cînd împlineam 
un deceniu de fotbal în prima divizie na
țională, sub culorile aceluiași club i Rapid. 
Retrospectiva drumului meu în fotbalul de 
performanță, destul de scurtă dar densă, va 
avea, întotdeauna, ca suporți aceste mo
mente.

în fond, dacă stau și mă gîndesc mai bine, 
ajung la concluzia că perseverența și devo
tamentul nu pot lipsi dintre trăsăturile unui 
sportiv care respectă marele public, ideea 
de sport, care își respectă vocația. Nu mi-a 
plăcut niciodată să-i dădăcesc pe cei mai ti
neri (deși la noi, la Rapid, uneori n-ar fi

sînt convins că numai munca 
efortul nedrămuit, pe scurt, 

pe drumul spinos al perfor- 
cere și sacrificii) poate aduce

neri (deși la noi, la Rapid, uneori n-ar

stricat...), dar 
disciplinată, 
perseverenta 
manței (care 
satisfacțiile cele mai mari. După cum sînt 
la fel de convins că devotamentul fată de 
sportul iubit înseamnă, în primul rînd, dra
gostea pentru culorile clubului, unde ai cu
noscut consacrarea, camaraderia în viata de 
toate zilele cu cei ce luptă în teren alături 
de tine, dăruirea de sine atunci cînd ti se 
încredințează tricoul echipei naționale.

Iată de ce mă bucur că am primit înalta 
distincție sportivă în anul în care conștiința 
civică, răspunderea fiecăruia dintre noi, au 
primit noi temeiuri, noi imbolduri.

ACEASTĂ MINUNATĂ COEZI NE SUFLETEASCĂ DIN SÎNUL ECHIPEI NOASTRE"
Nu vreau să-I flatez pe antre

norul Angelo Nieulescu, dar 
consider că el a contribuit de
cisiv — într-o proporție mai mare 
decît î se atribuie — la perfor
manțele realizate de echipa noas
tră națională. Angelo Nieulescu 
a reușit lucruri deosebite la cîrma 
reprezentativei. Dintre toate, aș 
vrea să mă opresc la coeziunea 
sufletească pe care a întronat-o 
și cultivat-o în sinul tricolori
lor. O coeziune sufletească care 
se reazemă pe prietenia sinceră, 
pe respectul șî atașamentul reci
proc.

In anul care a trecut, starea de

coezlune sufletească din cadrul 
reprezentativei a avut un curs e- 
volutiv, s-a consolidat. Nu numai 
că a fost menținută atmosfera 
favorabilă, propice pregătirilor, 
dar s-a simțit reîncadrarea lui 
Dobrin. Piteșteanul a fost primit 
foarte bine în mijlocul nostru. El 
s-a arătat mult schimbat în bine, 
s-a manifestat prietenos față de 
noi toți.

In încheiere, aș vrea să mai 
subliniez un aspect care atestă 
coeziunea sufletească de care a- 
mlnteam. La echipa națională vin 
de multe ori jucători ieșiți din 
formă, care în etapele de cam-

pionat joacă slab. îmi amintesc 
că eu traversam o dată, nu de 
mult, o perioadă grea. Jucam 
slab șl o parte a presei îmi con
testa vehement prezența în „U“-le 
tricolor. Cînd am venit însă 
la Iot, nimeni nu m-a lăsat să în
țeleg că sînt privit cu neîncre
dere. Dimpotrivă, toți ml-au vor
bit frumos, ml-au spus că nu-î 
nimic, că voi trece cu bine, în 
cele din urmă, peste „criză". Cu
vintele lor m-au mobilizat, m-au 
îmbărbătat, ml-au dat încredere 
și am reușit să-mi regăsesc ca
dența. Același lucru s-a întim- 
plat și ou Radu Nunweiller.

Mihai Mocanu t

„AVEM APARATORI
în anul 1971 am auzit oe 

foarte mulți spunînd că în 
camoionatul nostru se mar
chează puține goluri. După pă- 

• rerea mea, cred că explicația 
rezidă în faptul că apărătorii 
din divizia A se situează la un 
nivel superior față de înaintași 
Totuși, avem destui fundași 
care, atunci cînd se întîlnesc 
cu adversari avînd caUități 
fizice deosebite — englezi, de 
pildă, ca să mă refer la ul
timul exemplu oferit de Rapid

SUPERIORI ÎNAINTAȘILOR"
în lupta corp Ia— cedează _  ...__ . ...

corp. în duelurile directe.
Din punct de vedere tehnic 

și tactic, fundașii noștri au 
făcut progrese deosebite. Dar 
fotbalul modern îți cere și o 
pregătire atletică „uperioară. 
In ultima vreme apărătorii 
caută să ia parte activă la 
joc. să construiască acțiuni 
de atac. Nu trebuie uitat 

însă că sarcina apărătorului 
este, în primul rînd, aceea d- 
4 deposeda. Am văzut în c«-

riera mea fundași mari, chiar 
la campionatul mondial care 
nu se complicau în joo. nu 
umblau cu artificii, iar cînd 
era cazul trimiteau balonul 
chiar si în t-ibună pentru a 
ieși dintr-o situație dificilă. 
Desigur, nu trebuie să încu
rajăm un asemenea :nod de 
rezolvare a lucrurilor, dar e 
mai bine așa decît să-ți lași 
adversarul în poziție favora
bilă, așa cum fao mulți din- 
tre fundașii noștri. încă se

Emerich Dembrovschi

„NU POȚI Fl UN ATACANT MARE FARA SPRIJINUL COECHIPIERILOR"
Atacanțil români, ca de altfel șl... omologii lor 

de pretutindeni, au continuat și în 1971 aspra lor 
luptă cu apărările. Au fost mulți cei care au ob
ținut satisfacții în această perioadă, dar și mal 
mulți cel care n-au reușit să-și vadă, decît ara
reori, visul împlinit — acela de a trimite balonul 
tn plasă — deoarece echipele, în majoritatea lor. 
au rămas credincioase vechilor principii, barica- 
dîndu-se in fața propriilor porțl.

Pe unde să treci ? Cum să te descurci 7
Fiind anul imediat următor „MundialulUi" din 

Mexic, colegii mei, înaintașii au încercat să co
pieze ceva din jocul marilor vedete văzute acolo : 
unii dintre ei, cei foarte solizi au vrut să joace 
fie ca Muller, fie ca Seeler, Tairzinho sau Riva ; 
alții au Încercat să-1 cop'eze pe vlrtuozL' Pele, 
Tostao, Soții.

Nu este locul aici și, oricum, nu eu trebuie să 
fiu acela care să-j numească pe cei ce s-au străduit

lo»șl au reușit să evolueze, aproape ca marile __ 
modele. Pot doar să afirm că în anul 1971 cel mai 
mult au reușit înaintașii care au fost și sprijiniți 
de coechipierii lor, de întreaga echipă. Șl nu în 
tîmplător liniile de atac cu cea mai bună produc
tivitate în actuala ediție a campionatului au fos' 
acelea ale echipelor U.T.A. și Sport Club Bacău 
formații în care omogenitatea ansamblurilor a în
lesnit reușitele celor cîteva individualități remar
cabile : Domlde. Kun, Both. Rugiubel, Pană, So
rin Avram.

Aceeași remarcă este valabilă, după 
mea, și pentru echipa națională a cărei 
la toți factorii, a stat la baza succeselor 
de ea în dificilul :ezon internațional de 
Șl, cînd întreaga echipă se dăruie trup 
unul ideal — în cazul nostru calificarea în sferturi 
S crește, desigur, §1 *jrța de exprimare a atacului.

părerea 
coeziune, 
repurtate 
toamnă, 

șl suflet
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CINE
VA CÎSTIGA 

CAMPIONATUL EUROPEI?
• Anglia mare favorită (chiar fără Ramsey...) • Echipele consacrate 
au cules cele mai multe voturi • Distanțe minime intre următoarele clasate 
® Anul trecut, pronosticurile s-au realizat aproape total I. I I « »),/1M A1 w 1 • 1

A devenit o tradiție a ziarului nostrup'Ca"^- la fiecare sfirșit de 
an — să organizeze o anchetă internațională în lumea fotbalului. 
De data aceasta, ne-am adresat antrenorilor echipelor naționale ca
lificate în sferturile de finală ale campionatului european. între
barea pusă acestora a fost următoarea:

— Care vor fi primele 4 clasate, în campionatul Europei ?
Fără îndoială, a „risca" un asemenea. pfopostic este destul de 

dificil. în primul rînd pentru că, în prezent, nu se cunosc încă 
perechile de echipe care vor susține r,m&&wrilp din sferturile de 
finală. Apoi, nu șe știe care djntr.e. Cglg .patSU. viitoare semifinaliste 
va găzdui turneul final, amănunt ce-și are importanța sa. în fine, 
se pare că, intr-adevăr, toate cele opt..farmații calificate în sfertu
rile de finală sînt de forțe apropiate. Ca dovadă in răspunsurile 
primite la ancheta noastră, cu excepția Belgiei, toate echipele au fost 
punctate.

Clasamentul ce rezultă din adițiunea punctelor subliniază forța 
unor echipe care domină de cîțiva ani fotbalul european : ANGLIA, 
R. F. a GERMANIEI., U.R.S.S. și ’ITADÎ'A'.- 'Situat pe asemenea 
coordonate, rezultatul anchetei noastre pare logic și viabil

Singurul antrenor care nu a dat un pronostic este selecționerul 
echipei Angliei, Sir Alf Ramsey, care — din modestie sau poate 
presimțind că majoritatea voturilor vor r aparjtrie formației sale — 
a preferat un scurt comentariu... De altfel, $ț)£lia a totalizat nu
mărul cel mai mare de ptț^-țe la o diferență apreciabilă față de 
următoarele trei clasate. în schimb, pentru Jocurile 2—4, lupta a 
fost, după cum se vede, foarte strînsă și..j?dle trei echipe sînt de
partajate doar de 4 puncte!. ,

Să așteptăm însă luna iunie, cînd va avea loc turneul final pentru 
a vedea care dintre cei 8 șefi de coloană a avut dreptate.

P.Ș. Amintim cititorilor că ancheta noastră de anul trecut („Care 
vor fi cele 8 echipe calificate în sferturile de finală ale C.E.“ ?) 
s-a soldat cu un succes aproape total : dirr cele 8 echipe, indicate 
în urma voturilor exprimate, 7 s-au calificat în sferturile de 
Doar Scoția a cedat locul Belgiei I

răspuns.

Germaniei

Anglia
Iugoslavia
R. F. a Germaniei 
România

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Asa au

cele 8 foar-

Clasamentul
voturilor exprimate (dupâ 
7 -i — 2 p. ;

Italia
Anglia
R. F. a Germaniei 
U.R.S.S.

Anglia
R. F. a Germaniei 
Italia
U.R.S.S.

1. 
2.
3.
4.

echipe sînt
nici un meci nu 
cîștigat, chiar 
favoriți Fiecare 

„cele' bpt“ poate cuceri tro-

general
punctajul : locul infîl — 4 p ;
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1. Ungaria
2. Anglia
3. R. F. a
4. U.R.S.S.

U.R.S.S.
Anglia
R. F. a Germaniei
Italia

Z.«> 
O c 
X g u £

t-O

1. Anglia
2. U.R.S.S.
3. România
4. Italia

1. Anglia
2. R. F. a Germaniei
3. Italia
4. U.R.S.S.

Toate 
te puternice șj 
va fi ușor de 
pentru așa-zișii 
din 
feul“.

< ro 
or. C 

<

urma voturilor exprimate (dupâ punctajul : locul infîl — 4 p • 
locul doi — 3 p. ; locul trei — 2 p. ; locul patru — 1 p.), clasamentul 
general, reieșind în urma anchetei noastre, se prezintă astfel :
1. A N G L * A 25 puncte
2. R. F. a GERMANIEI 14 ounC|0

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

Anchetă realizată de Ion OCHSENFELD, cu colaborarea 
corespondenților noștri Dușan BUGARIN (Iugoslavia', Ka- 
talin RUSZKAI (Ungaiia), loakhim NEUSSER (R. F. a Ger
maniei), luri SOLOMAHIN (U.R.S.S), Fernand BOUVIER 
(Belgia), Stan LEVENSON (Anglia) și CESARE TRENTINI 
(Italia).
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în concursul internațional de la Poiana Brașov

BIATLMIȘTII NOȘTRI AII CIȘIIGAT Ș. PROBA Of ȘTAFETĂ
BRAȘOV, 29 (prin telefon). O 

ceață care făcea să nu se vadă de
loc țintele, de pe linia de tragere, 
a determinat o amînare a startului 
cursei de ștafetă cu aproximativ 
trei sferturi de oră. Curios lucru, 
ceața era localizată deasupra Poie
nii mari, în timp ce mai sus, la 
Hotelul Sport și Postăvarul, soarele 
strălucea încă din primele ore ale 
dimineții. O dată ridicat peste creas
ta Crucurilor, soarele a început însă 
să împrăștie ceața și startul s-a dat 
într-un moment în care se 'credea 
că totul va decurge normal. în cursă 
au plecat cinci echipe, Celor două 
formații ale lotului nostru național 
și reprezentativei R. F. a Germa
niei alăturîndu-li-se (în ' afară de 
concurs) o echipă combinata A. S." 
Armata Brașov -F Dinamo Brașov 
și o formație de tineret a echipei 
A.S.A.

Nicolae Veștea (România B) a re-.. 
tișit să ia conducerea încă de la pri- - 
ma buclă de 2,5 km și șLa- consoli
dat-o după tragere, Victor.Fontana • 
(România A) fiind nevoit isă faeă o 
tură de penalizare. Tot dim1'acest 
schimb, I. Niedermayer, executînd' 
o tragere foarte slabă la poziția cui- ’ 
cat (a spart un singur disc și a aler
gat patru ture de penalizară)' a fă-' (V. FONTANA — o tură penalizare, 
cut ca echipa oaspete să 'fie di’Stân- ‘ C. CARABELA — 0 t. p„ I. ȚEPO- 
țată definitiv de reprezentanții noș- SU — 0 t. p.„ G. VILMOȘ — 0 t. p.),

tri. De altfel, o altă penalizare de 
trei ture în schimbul trei (T. Ange- 
rer) o va handicapa din nou, în fi
nal, echipa R. F. a Germaniei fiind 
întrecută și de echipele de club par
ticipante în afară de concurs.

în schimburile doi și trei, cîteva 
valuri de ceață au mai mascat țin
tele, făcînd necesară amînarea tra
gerii pentru sfîrșitul schimbului și 
înlocuirea turei de penalizare cu un 
m'nuț suplimentar, Alteori s-a tras 
chiar cînd ceața era ceva mai sub
țire, sporind totuși dificultatea. Ori
cum, biationiștii noștri au făcut do
vada unei bune pregătiri pentru 
ștafetă și ne-au făcut să regretăm 
încă o dată absența de la start a 
biatloniștilor italieni, care ne-ar fi 
oferit o utilă comparație cu un ad- 

, versar care ne-a întrecut la ultimele 
campionate monAiale.

în încheiere, am dori să remar
căm .buna organizare a întrecerii — 
care, în ciuda condițiilor grele (lip
să de zăpadă și gheață) — a mulțu- 

- mit pe toată lumea — și să aducem 
• cuvinte de laudă oficialilor brașo

veni (în frunte cu Vasile Căpățînă, 
veteranul lor) care s-au achitat cu 
bine de misiunea lor. Iată acum re
zultatele tehnice : 1. ROMÂNIA A

A 13-a ANIVERSARE A REVOLUȚIEI DIN CUBA

SPORTIVII „INSULEI DE SMARALD"
2 h 08:41,; 2. România B (N. Veștea
— 0 t. p„ Gh. Gîrniță — 1 min. 
pen., N. Bărbășeseu — 0 t. p„ Gh. 
Cimpoia — 0 t. p.), 2 h 10:22; 3. 
R. F. a Germaniei (I. Niedermayer
— 4 t. p., L. Liesthaler — 0 t. p., 
T. Angerer — 3 t. p., U. Ehrenberg
— It. p.), 2 h 23:16. în afară de con
curs, combinata A.S.A. + Dinamo 
(I.- Mîrza 
0 t. p., I. 
puc — 1 
neret (N.
I. Tudor
0 t. p., Gh. Catrici — î t. p.) 2h21:47.

★
Test preolimpic cu implicații di

recte în obținerea biletelor pentru 
Sapporo, concursul internațional de 
biatlon de la Poiana Brașov a fost 
pentru Antrenorii celor două echipe 
participante un prilej de observație 
atentă. Antrenorul HANS HILPERT 
(R.F.G.), după ce a ținut să mulțu
mească public pentru ospitalitatea 
cu care au fost primiți biationiștii 
vest-germani, a remarcat și buna 
organizare a concursului. „Pîrtia a 
fost în general corespunzătoare — 
ne-a spus H. Hilpert. Din păcate, 
traseul cursei individuale a avut o 
porțiune de coborîre care trebuia 
amenajată. Făgașele de gheață exis
tente aici au produs numeroase că
zături soldate — pentru schiorii 
noștri — cu două accidentări, ce-i 
drept nu grave, dar neplăcute. Tre
buie să recunosc că, cu excepția Iui 
Niedermayer, oamenii mei au mers 
slab. Cred că solicitarea nervoasă 
— cauzată de caracterul de selecție 
pentru Sapporo — a fost prea mare. 
Sint convins că dacă le-aș fi putut 
spune înainte de cursă băieților mei 
că toți au locul asigurat, ei ar fi 
tras mult mai bine".

Profesorul CONSTANTIN TIRON, 
antrenorul principal al echipei noas
tre, ne-a spus după concurs : „Ten
siunea selecției a influențat lupta 
dintre concurenți. Consider bune re
zultatele la fond, deși Iotul nu a 
trecut încă la pregătirea de viteză. 
Tragerile au fost mai slabe în cursa 
individuală. Aceasta din cauza unor 
reglaje necorespunzătoare, dar și din 
cauza pîrtiei înghețate, care a pre
tins o mai mare muncă cu 
reflectată 
gerea în 
mulțumit 
proba de

— 0 t. p., Gh. Voicu — 
Olteanu — 0 t. p., V. Pa- 
t. p.), 2 h 18:27, A.S.A. ti- 
Cristoloveanu — 1 t. p.,
— 0 t. p., V. Dihoi —

URCA PE TREPTELE PERFORMANȚEI

Gh. EPURAN 
Mihai BÎRA

brațele, 
la tra- 

schimb, 
tras în

negativ, mai ales 
picioare. Sint, în 
de felul cum s-a 
ștafetă".

Delegația

pe linia

seamă dacă ținem seama de

* > '

Gyorgy Vilrnoș — ultimul schimb al ștafetei României A 
de tragere

Foto : Theo MACARSCHI

LA STEAUA, LA ÎNCEPUT DE DRUMURI
Terenul Ghencea. Am aflat că, după 

cele 12 zile de vacanță, steliștil s-au 
apucat, din nou, de treabă.

Așadar, înarmați cu creionul și cu 
carnetul de însemnări, ne instalăm în 
așteptare, pe marginea terenului de an
trenament. Și, nu după multă vreme, 
îmbrăcați în treningurile vișinii cu 
dungă albastră — atît de cunoscute 
pentru oricine 
măreanu, Vigu, 
lalți apar, cu 
picior.

— atît
— garda stelistă — Sat- 
Tătaru, Năstase și cei- 
nedespărțitele mingi la

■ir
Pentru Valentin stăneacu, ultimele 

(cam multe) etape ale turului au avut 
un gust amar. Puncte „dinainte cîștiga- 
te“ au fost pierdute incredibil, dar — 
după cum ne spune — jocul elevilor 
săi a fost acela care l-a nemulțumit 
în primul rînd.

— De aceea — continuă — împreună 
cu colegul Constantin, ne-am gîndit și 
nc-am răzgîndit cum să facem să căl
căm cu dreptul în anul viitor. Șl am 
ajuns la concluzia că, în primul rînd, 
trebuie să scăpăm de niște lesturi : în- 
gîmfarea unor jucători, neseriozitatea

Astăzi in sala Dinamo

MECI REVANȘA
LA MINIFOTBAL

în pregătire a altora, greșeli in aborda
rea antrenamentelor fizice (mai ales), 
ceea ce a determinat o ieșire prematu
ră din formă a jucătorilor. Nu dau 
nume. îmi place să cred că înșiși cei 
in cauză au uitat, la fel ca și mine, 
de aceste lucruri. La Steaua s-au în
cheiat toate conturile triste.

— Iarna asta va pune total formația 
noastră, pe linia de plutire — ne spune 
după antrenament Sătmăreanu. Meciu
rile din „Cupa cupelor44 vor constitui 
primul test al Stelei, ca echipă care 
bate la porțile elitei europene.

— Apropo, ce echipă v-ar conveni 
drept adversară ?

— Eu știu ? Dacă le enumăr... cam 
nici una : Steaua roșie Belgrad, Dyna
mo Berlin, Bayern Miinchen, Glasgow 
Rangers... Dar, oricum, dacă elimi
năm o echipă cu mare firmă, gloria 
va fi cu atît mai mare. ..

Intre timp, apare lingă noi Viorel 
Năstase. Și, normal, discuția alunecă 
spre postura lui de. . . transoceanian : 
„Un vis ! Un vis din care băieții trebuie 
să traducă în realitate cit mai multe 
lucruri44, cît despre Gigi Tătaru. care 
muncise cit doi, ce se poate spune alt
ceva, după înseși cuvintele lui, decît 
că este hotărît să redevină unul dintre 
realizatorii speranțelor steliste ?

. . .Am rămas plăcut impresionați de 
atmosfera de seriozitate și de hotărî- 
rea de a se lua toate lucrurile de la 
capăt în tabăra stelistă. Și am pără- 
sit-Q, da,r nu înainte de a ura succes 
celor care ne vor fi soli în țările Ame
rica de Sud.

Radu TIMOFTE

Ca urmare a succesului de care 
s-a bucurat la prima ediție și răs- 
punzînd solicitărilor numeroșilor spec
tatori, clubul Dinamo organizează, 
astăzi, în sala din incinta. Parcului .t 
sportiv, revanșa întîlnirii de .mini- 
fotbal dintre Dinamo și selecționata 
jucătorilor români care activează pes
te hotare. . ■

Meciul începe la ora 18,30..,,.

Numărul următor al ziarului 
„Sportul" va apare luni 3 ia
nuarie 1972, la orele obișnui
te. Rugăm corespondenții noș- 
ștri să ne transmită relatările 
lor telefonice, duminică 2 ia
nuarie, de la ora 14.

sportivilor

(1967), ei s-au clasat pe locul Illț 
în urma Statelor Unite și Canadei.

Evoluția sportivilor cubanezi în 
Jocurile Olimpice ilustrează, la fel 
de elocvent, progresul lor conti
nuu. La Roma (1960), ei nu au ob
ținut nici o medalie, pentru ca la 
Tokio (1964) să cucerească o me
dalie de argint, iar, mai recent, la 
Ciudad de Mexico (1968) să-și îm
bogățească palmaresul cu patru me
dalii de argint.

Victoriile consecutive din cam
pionatul mondial de base-ball 
(sport atît de îndrăgit în această 
țară) în anii 1969, 1970 și 1971, suc
cesul pe echipe în Turul ciclist al 
Mexicului, recordul mondial la tri
plu salt, stabilit de Pedro Perez 
Duenas la Caii demonstrează înal
tul potențial sportiv al Cubei, po
tențial pe care tineretul din a- 
ceastă țară și-l poate pune, acum, 
în valoare, dispunînd de bune con
diții de pregătire (baze sportive, 
tehnicieni).

Formarea cadrelor de specialiști 
este asigurată de Școala superioară 
de educație fizică „Manuel Fajar
do", de Institutul de medicină spor
tivă, ca și în diferite cursuri orga
nizate periodic în diferite centre 
mari ale țării.

Este revelator — în ceea ce pri
vește dorința de a-i ajuta mai mult 
pe sportivi în desăvîrșirea măies
triei lor — faptul că în momentul 
de față,
pregătește crearea unui Institut su
perior de cercetări sportive avînd 
menirea să dea asistență tehnico- 
științifică eficientă sportivilor și 
antrenorilor preocupați de atinge
rea unor înalte performanțe.

Este neîndoielnic că, beneficiind 
de condiții din ce în ce mai bune 
de dezvoltare, sportul cubanez fa 
continua să se afirme pe plan 31- 
ternațional, ceea ce face ca pre
zența sportivilor acestei țări la (na
rile competiții să fie urmărită cu 
justificat interes. <

conducerea INDER-ului

Sportul cubanez a înregistrat re
marcabile succese în marile com
petiții din cursul anului 1971. Fap
tul este cu atît mai deosebit, dacă 
avem în vedere că mișcarea spor
tivă a Cubei a început să se dez
volte pe baze noi, abia în ultimul 
deceniu, după victoria revoluției.

La 23 februarie 1961, a fost creat 
la Havana un organism central — 
Institutul național de sport, educa
ție fizică și recreare (INDER) — 
menit să dea un nou impuls acti-

cubanezi la Jocurile Americii Centrale (Panama — 1970) 
vității sportive din această țară.
Una din primele acțiuni ale 
INDER-ului a fost „Planul Munte", 
numit astfel pentru că avea ca o- 
biectiv amenajarea și construirea 
de baze sportive în zonele muntoa
se ale țării (Sierra del Escambray, 
provincia Las Villas ș.a.) care erau 
aproape complet lipsite de terenuri 
și săli de sport.

In scurt timp, datorită muncii 
pasionate și plină de pricepere de
pusă de specialiști, antrenori și pro-

fesori de educație fizică, sportul 
cubanez a început să se afirme pe 
plan internațional. Dacă la Jocu
rile Panamericane din 1963 (Sao 
Paulo), sportivii din „insula de 
smarald" au dobîndit 40 de meda
lii, la cele desfășurate la Winnipeg

CLUJ, 29 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). în ziua a 
doua a concursului de înot, dotat 
cu „Cupa speranțelor", găzduit de 
bazinul acoperit din localitate, re
prezentanții Școlii sportive din Re
șița au dominat întrecerile, adău
gind încă opt victorii celor cuce
rite în ziua inaugurală a competi
ției. în general, trebuie spus că 
probele desfășurate în această zi au 
purtat amprenta unei evidente note 
de echilibru, pentru primele locuri 
dindu-se o luptă strînsă, decisă de
seori pe ultimii metri. Interesant, 
de asemenea, duelul dintre clubu
rile Petrolul și Crișul pentru ob
ținerea unei poziții cit mai bune în 
clasamentul general al „Cupei spe
ranțelor" ; cu totul promițătoare e- 
voluția unor înotători clujeni care 
au constituit o reală surpriză, mai

cu
evoluția lor în alte ediții ale com
petiției.

Rezultate. BĂIEȚI CAT. A, 800 in 
liber: 1. Al. Barani (Șc. sp. Reși
ța) 10:38,2 ; 200 m spate: 1. D. 
Gropșanu (Șc. sp. Reșița) 2:34,9;
2. S. Angelescu (Șc. sp. 2) 2:35,7 ;
3. D. Aldea (Petrolul) 2:35,8 — a 
fost o cursă excepțională decisă în 
finalul ei ; 4x100 m mixt: 1. Șc. sp. 
Reșița 4:48,5 — record republican 
(v.r. : 4:49,9) ; 2. Petrolul 4:49,5, de 
asemenea sub vechiul record ; CAT. 
B, 800 m liber: 1. I. Svetz (Șc. 
sp. 2) 10:49,6 ; 200 m spate : 
Svetz 2:42,0; 4x100 m mixt: 1. Cri
șul 5:20,8; CAT. C, 100 m delfin: 
1. H. Neagrău (Crișul) 1:22,7 — 
record republican (v.r. : 1:24,8) ; 
4x100 m mixt: 1. Crișul 5:57,7; 
CAT. D, 50 m bras : 1. Csaba Szi-

lagi (C.S.M. Cluj) 48,0 — record 
republican (v.r. : 49,7) ; 2. A. Toth 
(Șc. sp. Timișoara) 48,3 ; 4x50 m 
mixt : 1. Crișul 3:04,2 — record 
republican (v.r. : 3:09,8) ; FETE
CAT. A, 800 m liber: 1. Eugenia 
Cristescu (Dinamo) 10:29,6 ; 200 m 
spate: 1. Lavinia Doaia (Șc. sp. 
Reșița) 2:39,7; 4x100 m mixt: 1. 
Șc. sp. Reșița 5:21,7 ; CAT. B, 800 m 
liber : 1. Cătălina Pănulescu (Petro
lul) 11:13,6; 200 m spate: 1. Edith 
Puell (Șc. sp. Reșița) 2:50,6 ; 
4x100 m mixt : 1. Șc. sp. Reșița 
5:43,0; 2. Petrolul 5:43,5; CAT.C, 
100 m delfin : 1. Mihaela Georges
cu (Petrolul) 1:28,7 ; 4x100 m mixt: 
Șc. sp. Reșița 6:05,1 ; CAT. D, 50 m 
bras : 1. Manuela Moisan (Petrolul) 
48,6 ; 2. Marilena Măglașu (Dina
mo) 48,8 ; 4x50 m mixt: 1. Petro
lul 3:09,5 — record republican
(v.r.; 3:12,6).

Paul RADVANI

1. I.

LA SEMICERC

C.S.M. IAȘI Șl COMERȚUL Tg. MUREȘ 

AU PROMOVAT ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DIVIZIONAR MASCULIN

care se
Ia Budapesta, o
A feminină pleacă în
Este vorba de Confec-

află 
altă

IAȘI, 29 (prin telefon, de la co
respondentul nostru județean).

La capătul a trei zile de între
ceri, campionatul de calificare al 
echipelor masculine de tenis de 
masă s-a încheiat. Pe primul loc 
s-a clasat formația ieșeană C.S.M 
(antrenor, ing. Gabriel Simionescu) 
alcătuită din Cornel Macovei, Dan 
Apostu, Vasile Domnaru, Dan An- 
drieș, Marin Bujoreanu), urmată de

Ancheta ziarului „Sportul" pentru desemnarea primilor 10 sportivi ai țării

CÎKD VEȚI AFLA NUMELE
CITITOEILOB-CÎȘTISĂTOBI ?

Concursul-anchetâ a luat sfîrșit, sportivilor le-au fost decernate 
distincțiile și premiile, spectacolul de la Sala Palatului este de acum 
0 amintire plăcută.

Urmează acum trierea cîștigătorilor concursului-anchetă inițiat 
printre cititorii ziarului „Sportul", desemnarea „Celor mai buni 10 
sportivi ai anului". Sîntem în măsură să vă anunțăm că în primul 
număr al ziarului nostru pe anul 1972 — care va apare în ziua de 
3 ianuarie — vom publica lista cîștigătorilor acestui concurs.

echipa Comerțul din Tg. Mureș.
Au ieșit în evidență evoluțiile 

jucătorilor Macovei (n-a pierdut 
nici un meci), Naftali, Sîngiorgian 
(Comerțul), Popovici, Bîldea (Con
structorul Hunedoara) și Cristian 
Romanescu (Cutezătorii Buzău).

Organizarea a fost bună, cu o 
singură excepție: sala Voința com
plet neîncălzită a creat dificultăți 
concurenților.

Rezultate, grupa semifinală: 
C.S.M. Iași cu Sănătatea T. Severin 
9—1, Cutezătorii Buzău 9—1; Co
merțul Tg. Mureș cu Grivița Roșie 
București 9—4, Constructorul Hune
doara 9—2. Finala: C.S.M. Iași — 
Comerțul Tg. Mureș 9—5 (Macovei 
cu Naftali 2—0, Sala 2—0, Valicî
2— 0, Sîngiorgian 2—0, Domnaru 
cu Sala 2—0, Valicî 2—1, Sîngior
gian 1—2, Apostu cu Valici 2—0, 
Sîngiorgian 1—2, Naftali 2—1, An- 
drieș cu Sîngiorgian 0—2, Naftali 
0—2, Sala 0—2, Macovei, Apostu— 
Naftali, Sîngiorgian 2—1); locurile
3— 4: Constructorul Hunedoara — 
Cutezătorii Buzău 9—5.

C.S.M. Iași și Comerțul Tg. Mu
reș au promovat în campionatul re
publican divizionar din 1972.

D. DIACONESCU

• După I.KF.S., 
în turneu 
divizionară 
străinătate.
ția București, care va prticipa la 
turneul de la Rostock (R.D. Ger
mană), unde va evolua în compa
nia unor echipe din Danemarca, 
Ungaria, U.R.S.S. și R.D.G. Tur- 
neul este programat între 1 și 3 
ianuarie.

• între 17 și 19 ianuarie, Ia Ti
mișoara, este programat al 
turneu de sală din cadrul 

al diviziei A (fete). La 
doilea turneu dri cadrul 
(în sală) se va disputa. între 17 
19 martie, la Iași.

II 
al 
II 
Și

doilea 
turului 
băieți, 

turului

• Astăzi părășește Capitala se
lecționata masculină a Bucureștiu- 
lui care va participa la tradițio
nalul „Turneu de Anul Nou" de 
la Berlin. Lotul, pregătit de antre
norii Cornel Oțelea și Otto Telman, 
cuprinde următorii jucători: Anca, 
Banciu (portari), Goran, Popescu, 
Cristian, Mureșan, Roșescu, Coasă, 
Coman, T. Gabriel, Drăgăniță și 
C. Savu.

• Timișoara a găzduit turneul de 
juniori „Trofeul Bega“, organizat 
de Școala sportivă Timișoara în co
laborare cu ziarul „Neue Banater 
Zeitung". La competiție au luat 
parte echipele Liceului 4 Timișoa
ra, Dinamo Pancevo (Iugoslavia), 
Sport Club Katowice (Polonia) și 
Șc. sp. Timișoara.

de participare la toate extragerile cu șanse mari de ciștig

La tragerea specială LOTO a Revelionului din 1 ianuarie 1972
PUTEȚI OBȚINE ÎN NUMĂR NELIMITAT

ClȘTlGUR] 11 BANI; • AUTOTURISME; • EXCURSII ÎN ITALIA Șl ÎN TURCIA

Puteți participa pe bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. Variantele de 15 lei vă dau dreptul

PROCURAȚI-VA BILETE DIN VREME!

Moment din meciul de hochei S.K.A. Leningrad — Modo Alfredshem 
(6—1) din cadrul „Cupei Spengler" (de la stingă la dreapta): portarul 

Larson, Edin și Milton in luptă cu atacantul sovietic Soloduhin 
Telefoto t A.P.-AGERPRES '

VIE ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ LA HOCHEI
tislava — Japonia 6—4 (1—1, 4—2, 
1-1).

în cadrul turneului de la Colora
do Springs, echipa U.R.S.S. a învins 
cu 13—3 (6—0, 6—0, 1—3) -echipa S.U.A. 
La acest turneu participă și echipa 
Cehoslovaciei.

Competiția internațională dotată cu 
„Cupa Pondus" a programat în loca
litatea daneză Herning meciul dintre 
reprezentativele Bulgariei și Unga
riei. Victoria a revenit, surprinzător, 
hocheiștllor bulgari cu 6—3 (2—0, 
1—3. 3—0).

în cadrul „Cupei Ahearne", echipa 
sovietică Spartak Moscova a surclasat 
cu 14—4 (1—1, 4—2. 9—1) formația 
suedeză Djurgaarden. Echipa ceho
slovacă ZKL Brno (fără selecționa- 
bili) a pierdut cu 2—4 (2—0, 0—2, 0—2) 
în fața formației suedeze Vaesteraas, 
iar echipele suedeze Soedertaelje și 
Leksand au terminat la egalitate : 
7—7 (2—0, 3—4. 2—3).

După trei zile în „Cupa Spengler" 
conduc echipele SKA Leningrad și 
Sloven Bratislava cu cîte 4 p (2 me
ciuri), urmate de Japonia — 4 p 
(3 partide). în ziua a treia a compe
tiției s-au înregistrat următoarele 
rezultate : SKA Leningrad — Modo 
6—1 (1—0. 3—1. 2—0) ; Slovan Bra-

CAMPIONATUL DE BASCHET 
AL AFRICII

DAKAR, 29 (Agerpres). — La Da
kar au continuat întrecerile celei 
de-a 6-a ediții a campionatului 
masculin de baschet al Africii. In- 
tr-o partidă extrem de echilibrată, 
selecționata Republicii Africa Cen
trală a învins, după două prelun
giri, cu scorul de 76—69 echipa 
Togo. Alte rezultate: Mali — Re
publica Malgașă 95—68 (45—31);
Republica Arabă Egipt — Sudan 
72—63 (41—32); Maroc — Coasta 
de Fildeș 87—58 (44—24); Senegal— 
Camerun 65—47 (37—16).

în clasamentele celor două grupe 
conduc după patru zile: Senegal și 
Mali — 6 p (A), Republica Arabă 
Egipt — 6 p (B).

NACIONAL A CUCERIT
CUPA INTERCOMIIMTNIAIA-
MONTEVIDEO, 29 (Agerpres). 

65 000 de spectatori au urmărit pe 
stadionul „Centenario" din Monte
video returul finalei „Cupei inter
continentale" la fotbal, dintre echi
pele Panathinaikos Atena și Na- 
cional (Uruguay). După un joc cu 
multe faze spectaculoase, disputat 
într-o deplină sportivitate, fotba
liștii uruguayeni au obținut o vic
torie meritată cu scorul de 2—1 
(1—0), intrînd astfel în posesia 
prețiosului trofeu (în primul joc: 
1—1).

Scorul a fost deschis în minutul 
34 de Artime cu o lovitură de cap. 
în repriza a doua — (min. 75), ace
lași jucător înscrie din nou. în ul
timul minut, Domazos a șutat nă- 
praznic de la circa 35 m și Fila- 
kouris, prezent pe fază, a schimbat 
traiectoria balonului, mareînd golul 
de onoare al formației elene.

Arbitrul scoțian McKenzie a 
condus formațiile: NACIONAL:
Manga — Brunei, Masnik, Ubina, 
Castillo, Blanco, Mameli. Maneiro, 
Esparrago, Artime, Cubilla; PA
NATHINAIKOS: Ikonomopoulos — 
Mitropoulos, Athapassopoulos, Kap-> 
sis, Elefteriakis, Surpis, Filakouris, 
Dimitriou, Antoniadis, Domazos, 
Kouvas.

TELEX • TELEX • TELEX
La Copenhaga s-a disputat primul meci 
dintre echipa daneză Effertslaegten și 
formația cehoslovacă Tațran Preșov, con- 
tînd pentru sferturile de finală ale C.C.E. 
la handbal masculin. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 18—14 (4—5). Re
turul acestei întîlniri va avea loc la 2 
ianuarie 1972 la Bratislava.■
In ziua a doua a turneului Internațional 
masculin de baschet de la Bremen, re
prezentativa Cehoslovaciei a învins cu 

■ scorul de 105—69 (48—38) formația Elve
ției. Intr-un' alt joc, selecționata Aus
triei a întrecut cu 88—81 (52—37) echipa 
Olandei.

tn turneul internațional „Open“ de tenis 
de la Melbourne, cei doi mari favoriți, 
John Newcombe și Ken Rosewall, au 
obținut victorii scontate : primul l-a în
vins cu 6—2. 7—6, 6—3 pe compatriotul 
său John Bartlett, iar cei de-al doilea 
a dispus cu 6—3, 6—2, 6—1 de japonezul 
J. Kuki. Campionul sovietic Aleksandr

Metrevell l-a eliminat în trei seturi cu 
6—3, 6—2, 6—2 pe japonezul K. Tanabe, 
iar „veteranul" australian Frank Sedg- 
man l-a întrecut cu 6—3. 1—6. 6—1. 7—5 
pe Owen Davidson (Australia). Alte re
zultate : Crealy — Giltinan 7—6, 7—5,
6—7, 4—6, 12—ir; Cooper — Prolsy 6—4, 
3—6, 6—2, 7—5; Meyer — Fletcher 6—4, 
2—6. 7—6, 6—7, 8—6.

In turneul internațional masculin de vo
lei de la Bruxelles, Ț.S.K.A. Sofia a în
vins cu scorul de 3—1 (15—12. 15—11, 
5—15. 15—7) pe Legia Varșovia, iar Csepe] 
Budapesta a întrecut cu 3—2 (6—15,
13—15, 15—6, 15—11, 15—10) echipa bel
giană V.C. Hormann. în clasament con
duce Ț.S.K.A. Sofia cu 4 p.
B
In meci retur pentru „Cupa campionilor 
europeni” Ia volei masculin, echipa al
baneză Dinamo Tirana a învins cu sco
rul de 3—1 echipa greacă Panathinaikos 
Atena. Voleibaliștii albanezi s-au caii-’ 
ficat pentru turui următor al competi
ției.
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INTILNIRE CU ANUL
realistă]4

Vezi că știi.
anul care a trecut, la

te-aun an bun sau

re-

Au- 
des-

tir, campioni 
popice. Victo- 
la bob.

Sport 
pe Io- 
U.T.A.

ești un an cu

aventuroase din

Tecuci. 
șah nu

nastase, 
.Soțul meu se

[Fantezie...

în 100 de meciuri interna
ționale, handbalistul Gheor- 
ghe Gruia a înscris 500 de

1972!...

ANGELA POPESCU
Greșiți. Jocul de 
este de origine 

scoțiană. Asta cu toate că 
— după spusele dumnea
voastră — se joacă pe o 
tablă ecosez.

Iași. 
'rC ,Ce cunoștințe trebuie să 

aibă un arbitru de fotbal ? 
După unii, în primul rînd, 
îi sînt necesare citeva cu
noștințe la Colegiul de 
arbitri, pentru a fi delegat 
cit mai des.

Ne-am întîlnit la un pahar de 
vin și la o oră de roman polițist : 
miezul nopții. Printre sarmale, con
fetti și dansatori, el. 1972, m-a luat 
la braț și dueîndu-mă intr-un colț, 
în care ne puteam oarecum vedea 
prin ceața de fum, m-a întrebat :

— Ce-i cu tine 7 De ce ești așa 
trist și pe gînduri 7

— Nu sînt trist. Sînt nostalgic. Mă 
gindeam la 
1971.

— A fost 
dezamăgit 7

— Pentru_____ mulți, foarte bun. Te- 
nismenii, boberii, fotbaliștii l-au iu
bit nespus.

— Dar tu 7
— Și eu, ca fost atlet, desigur. 

Cu noi, anul 1971 a fost destul Je 
darnic. In special cu săritorii (Cor- 
bu. Cornelia, Csaba) și discobolii — 
cvartetul fetelor.

— E-adevărat, sînt ani darnici și 
rodnici și alții săraci și ghinioniști.

— Nu, nu-i adevărat. De fapt voi 
Sînteți nu așa cum vă dorim, ci așa 
cum vă facem. Desigur, meteorolo
gic. încă nu știm să vă stăpînim. 
Dar încet. încet vom îmbiinzi și fur
tunile, vom preîntimpina și cutre
murele. vom stăpîni și adîncurile. 
Spune-mi. ai gînduri bune 7

— Da. din cele mal bune.
Ai să fii măcar tot atît < 

ca i971 7
- El cum a fost 7 

-'Rău n-a fost. Finaliști 1 
pa Davis șt la un pas de 
victorie. Năstase al doilea 
in piemiul F.I.L.T. 
can pionilor la turneul din Paris.

— Chiar așa 7
— Da. De ce te miră 7 Apoi caia-

.............................—-----

de bun

în Cu- 
o mare 
jucător 

și campionul

ciștii, campioni mondiali la Belgrad, 
fetele campioane europene la Co
penhaga... două medalii de argint 
la C.M. de lupte.

— Altceva 7
— Titlu european la 

europeni de juniori la 
rie de mare prestigiu

— Cu Panțuru 7
— Da. cu Panțuru. __

Echipajul lui a devenit campion eu
ropean.

— Dar Gruia ce-a mai făcut 7 
zeam vorbind pe ceilalți ani, 
pre el.

— A, Gruia 7 A stabilit un 
cord 1

— A trecut la atletism 7
— Nu, un record personal și 

handbalistic.
— Ce fel de record 7
— O sută de meciuri în echipa 

României și 500 de goluri date.
— Păi, Pele...
— Știu, 1 000. Dar, e altceva.
— De ce altceva 7
— Fiindcă e Pele. fiindcă e fot

bal și fiindcă e rodul unei cariere 
de ani de zile

— Apropo, echipa voastră de fot
bal cum a dus-o în anul care a tre
cut 7 Sâ știi, s-a comentat mult 
1970 comportarea ei în Mexic.

— Da, ai dreptate. Și în acest 
a reușit o performanță demnă 
felicitat.

— A învins echipa Braziliei 7
— Nu, asta nu. Nu, Încă. Dar 

s-a calificat în dauna Cehoslovaciei 
și Tării Galilor, în campionatul Eu
ropei. Dar, de ce ai luat o figură 
atit de solemnă 7 Ce gînduri ai 7

— Gînduri pe care sigur le ai și 
tu. Nu este anul tău, nu ești tu 
1972, anul olimpic 7

— Sigur că sînt. Și mă simt min-

dru pentru asta. Nu toți anii 
bucură de această cinste 1...

— Dar nu numai Sapporo 
Mtinchenul vor fi gloria ta 1

— La ce te referi 7
— La alte multe și mari compe

tiții. La mondialele de schi și ho
chei, la noua formulă de desfășura
re a Cupei Davis, la europenele de 
sală la atletism...

— Atit 7
— Nu. și la multe alte lucruri. 

La noile cărți din editura „Stadion", 
la aniversările sporturilor de iarnă.

— Ce aniversări 7
— CO de ani de schi în România 

și 100 de ani de patinaj.
— Bravo. Mă bucur pentru voi 

și... pentru mine.
— îmi place că 

elan și optimism.
— Sigur că sînt.

ta nu-i de-ajuns. Mai ales în spor
tul de performanță.

— Știu. Fără muncă, fără devo
tament, fără sacrificii...

— Da, așa este. Nimic nu vine de 
la sine, peste noapte. Nimic nu pică 
din cer.

— Uneori nici zăpada. Chiar o aș
teptăm. Iarna fără zăpadă, e ca un 
an competițional fără victorii.

— Să 
plin pe

— Să 
an I

— La
— Cu 

la J.O. 
ceri internaționale. Să ne fii prie
ten și suporter.

— Vă promit. Dar să fiți buni, ca 
să fiu mîndru de voi...

— îți promitem, noule an. 
promitem !.,.

Numai că aceas-

în

an 
de

sperăm că le veți avea din 
amîndouă.
sperăm. La revedere, noule
revedere, prieteni dragi 1 
bine. 19721 Să ne revedem 
și în celelalte mari între-

ghe Gruia a înscris 500 
geduri.

Doi feciori nespus îmi plac 
Și ii scoț în relief 
Unu-i Gruia lui Novac 
Altu-i Gruia lui... Nedcf!

Lui Răducanu, pentru ieși
rile sale 
careu.

Rică e (cum spun
Spectatorii-n pltn). 
De inspector bun : 
Pleacă pe... teren.

Lui Csaba 
de argint 
europene).

La concursuri, nu degeaba 
Scrie foarte des gazeta. 
Cum că tremură de Csaba 
Adversarii, nu ștacheta.

Fotbaliștilor de la Steaua, 
care și-au dezamăgit su
porterii în turul campio
natului.

micile ecrane
,Steaua fără nume".

vreți pe stadioane 
Steaua fără...

I. ILIE, Cîmpeni. In
tr-adevăr, coșurile la jo
cul de baschet sint gău
rite și sus și jos. Dar vina 
n-o poartă administrația 
sălii respective, ci regula- 
rneptul . in vigoare.

k ZM Z-»X
Ț GECH.IA STAN, Sinaia: 

Este .adevărat că se prac- 
ticâ .tot mai des „mini- 

-fot baVn feminin Dar n-am 
auzit-'încă dacă a apărut 
și „mari"!

Dosa (medalie 
la Campionatele

Spectatorilor din Ploiești.
Cînd echipa pierde 'ntr-una. 
Cum suportă-i întrebăm 7 
Ei răspund : sîntem suporteri, 
Trebuie să... suportăm !

Fotbaliștilor de la 
Club Bacău, clasați 
cui al doilea, după

Vrind ca U.T.A. să priceapă. 
Ei, etapă de etapă,
Ca-n tramvai pun întrebarea :

— Coborîți la... următoarea 7
Viaricăi Viscopoleanu.

La lungime dorim, iată, 
Doar norocul să te... bată.

Rapidul a cedat și în retur 
echipei Tottenham.

Rapidule, bîrfcsc gărarii
In glume căutind balsam,
Că te ținură insularii
Și la revanșă TOT IN HAM !

ACESTA E

JOCUL MEU
20 DE POANTE... BOANTE

■■■

A fi tu însuți.
A I. ‘

nu fi altfel — dacă acesta ti 
jocul și acesta ți-e norocul.

A
dacâ 
nul.

A nu dansa dupâ cum ți se 
cîntă — dacă ceea ce ți se 
cîntă nu ți se potrivește.

A ști ce ți se potrivește și 
ce nu.

A te simți bine în pielea la, 
în jocul tău — și a nu dori 
de loc să intri în pielea alto
ra, în jocul altora.

A nu fi demagog cu senti
mente pe care nu le-ai încer
cat, cu gînduri pe care nu le-ai 
trăit — și a nu rosti, deci, 
vorbe care nu-ți aparțin.

A nu te mărturisi — dacă 
nu-ti vine să mărturisești „ce 
ai simțit" „ce ai gîndit" sau 
„ce c: ------- *•-*'*

fi zgîrcit la vorbâ și a... . - -----,j.e

nu face pe nebunul — 
nu știi să faci pe nebu-

care
ca-

• Unii scriu numai 
despre eșecuri. Există 
vulturi care se hrănesc 
numai cu leșuri.

• Oricît de periculos 
ar fi jucătorul 
produce emoții in
reul advers, parcă mai 
periculos este cel 
produce emoții în pro
priul careu.

• Ocaziile ratate sînt 
datorii care se plătesc 
la sfîrșitul campiona
tului.

• La rădăcina 
cresc golurile.

• Dacă vedeta 
pei îți pasează.

de la 40 de 
va spune că 
o pasă deci-

care

barei

echi- 
și tu

marchezi 
metri, se 
ai primit 
sivă

• Pescuitul sportiv 
este o întrecere între 
om și pește.

• Paralelele sînt două 
drepte care se 
nesc... în sport.

• Sigur că un vulpoi 
al gazonului este 
mărit de 
picioare.

• Dacă 
cord cu 
„scor confortabil", 
tunci e bine s-o aducem 
la zi: confort I, con
fort II, confort III...

• Oricite șuturi ar 
șterge bara pe dina
fară — șterse rămîn. 
Numai cele care se 
preling pe dinăuntru, 
rămîn de., neșters.

• Publicul este sen
timental : admiră pe 
cei tari, dar ține cu cei 
slabi.

• Eusebio acuză fot
balul defensiv. Este fi
resc ca hoțului să nu-i

întîl-

vînătorii
ur- 
de

sîntem de 
noțiunea

a- 
de 
a-

...... 1 ff'--
ai spus alunei? CE AJI FACE DACĂ Afl FI... ?

Ancheta cu tema de mai sus am Intreprins-o fulger, 
fără însă a accepta răspunsuri... trăznite din partea 
celor intervievați pe stradă. Iată acum răspunsurile 
primite.

— Dacă aș fl eu Bazil Marian, l-aș trece pe Răducanu 
la înaintare.

— De ce ?
— Poate așa l-aș vedea și în poartă.
— Dacă aș fl arbitru, aș accepta să conduc numai 

meciuri pe terenuri neutre.
— De ce ?
— Ca să nu mal fiu acuzat de nimeni că țin cu e- 

chlpa gazdă.
— Dacă aș fl administratorul patinoarului artificial 

„23 August" din Capitală, aș așeză lingă ceasul elec
tronic și 0 clepsidră.

— De ce ?
— Clepsidra nu se defectează niciodată.

placă seiful bine păzit.
• Englezii joacă min

gea. Brazilienii se joacă 
cu ea.

• Un record nu este 
decît o poartă care se 
deschide spre altă 
poartă.

• Se aude că apare 
o nouă revistă de 
sport, în care Fănuș 
Neagu, Ion Băieștl și 
Teodor Mazilu vof 
scrie cronica literară.

• Un cuvînt despre 
rezerve : dacă sînt ele
mente tinere și talen
tate, merită să fie pro
movate fără... rezerve !

• Tușa este o linie 
aparent inofensivă, pe 
care nimănui nu-i pla
ce să stea.

• Ștacheta este o 
stinghie care se ridică 
ușor, dar se trece

• înfumurarea 
un fel de alcool, 
te face să-i vezi 
ceilalți mai mici și pe 
tino... dublu.

Virgil LUDU

lume ?

!

amicii 
des

Unui sportiv, căruia 
ii sărbătoresc prea 
succesele.

zimbit, văzînd cum trupa 
turna-n local nectarul.

Federația cu cupa 
Și amicii cu... paharul.

Lui Ludovic Sătmăreanu.
E fundaș, dar dovedește, 
Prin aportul Iui fecund. 
Că-ntre fotbaliști, firește, 
Nu-i pe linia de fund.

Unui țiutaș.
Pin-o nimeri decarul,
Iși serbează... centenarul!

greu, 
este 
care 

pe

REVELION
• REVELION — Unica situație 

în care gazdele ar fi dispuse să e- 
volueze în deplasare.

• ȚUICA CU MĂSLINE — În
călzirea.

• CU FURCULIȚA RADULE, NU 
CU MÎNA — Henț involuntar.

RECOMANDĂRI DE SPECTACOLE
U.T.A. : „Marele premiu" 
S. C. BACĂU : „Așteptarea" 
RAPID : „D-ale carnavalului" 
UNIVERSITATEA CRAIOVA ; 
POLITEHNICA IAȘI : „Hello, 
FARUL : „Arca Iul Noe“
CRIȘUL : „Vinovatul e în casă" 
C.F.R. CLUJ: „Waterloo"

„Comedie cu olteni' 
Dolly !“

POET AMATOR, Bra- 
Sint mulți jucători 

baschet care aruncă 
Dar nu știu 
redactor la 
literară !

Lui Carol Corbu, campion 
la triplu salt.

Merita titlul înalt
Și a dovedit-o-n fapte I
O fi ăsta triplu salt.
Insă el sare cit șapte 1

Corneliei Popescu.
Mă silesc, măcar în rime. 
Să te-ntrec în înălțime I

Lui Iile Năstase și Ion 
riac.

Din cei care compun dubleta. 
Nici unul nu-i cosmonaut 
Și, toiuși, ambii au făcut 
Ocolul lumii cu... racheta.

Cele trei „mari" reprezen
tante ale Capitalei, Steaua, 
Dinamo și Rapid, s-au cla
sat în urma a 5 echipe 
provinciale.

Senatoarele de drept 
Ieri, in ierarhia noastră 
Spun acuma cu respect :
— Vă rog, după dumneavoastră !

șov-: 
de 
bine la coș. 
care a fost 

... ''ffîed revistă
’■’XP-■ MARIANA

■ numește tot llie Năstase
'■ '9c ' dar deși il bat zilnic la 

zece ani, el nu a 
reușit să devină campion 
E acesta un motiv să di
vorțez ?“ Nici gind. Dacă 
a .rezistat soțul dv. timp 
de zece ani cicălelilor 
zilnice, să știți că este un 
adevărat campion, 
nu -divorțați!

Lui Dobrin, cel mai bun 
fotbalist al anului, regele 
fentei.

Pentru ce e urmărit
Și păzit pe tot gazonul 7
— Pentru că e bănuit 
Că ar fi „ascuns" balonul !
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Lui Victor Ciocâltea, 
nou 
șah.

O zicală vrea 
Că prea multă 
Dar la tine, mintea-n plus. 
Văd că titlul ți-a adus.

Tot lui Victor Ciocâltea.
Titlul foarte mult dorit, 
Și acum l-ai ciștigat. 
Căci muțind tu Izbutit. 
A rămas el... nemutat.

campion național

să zică, 
minte strică.

din 
la

Unui rugby st.
Știam cu toți că în echipă, 
S-a hotărît să joci aripă.
Dar ești cu antrenoru-n certuri 
Pentru că tragi tot la... „trei 

sferturi" I
Unui șahist care intră me
reu în criză de timp.

Cînd are masă-mbeișugată
Și pe deasupra, trei clondire.
Nu depășește niciodată,
Ca-n meciuri, timpul de gîndire 1

FOTBALISTIC
SCOBITOARE — Vîrf de atac. 
SOSIREA CURCANULUI — 
aglomerat la centru.
GAZDA — Arbitru de... tușă. 
AM MAI LUAT O BUCATĂ —

Joc

•

Atac concretizat.
• A VENIT ȘI IONESCU CU 

TOATA FAMILIA — Intrare peri
culoasă.

• GROZAVE SARMALELE AS
TEA — Joc de tatonare.

• DA, PĂCAT ÎNSĂ CĂ S-AU 
TERMINAT — Șut îrl bară.

• 1 IANUARIE — Repriza a 
doua.

• PLECAREA MUSAFIRILOR - 
Echipa oaspeților părăsește terenul 
după ce a marcat un gol de... zile 
mari.

• DIN NOU GAZDA — Fundaș... 
măturător.

Deci,

NAPOLEON POPESCU 
București : După relatarea 
dv,, a fost gol in minu
tul 16; Păcat că e vorba 
de fotbal, și nu de auto
buzul 74, care nu e gol 
la nici o oră.

STRIGĂTURI
vlem să fim toți ca Doblin !

(Un grup de copii de la grădinița nr. 19) 
din lume, Răducanu i se spune I

(Formația de strigători a microbiștilor din Giulești) 
foc și mai saltă tu din loc I

(Simpatizanții echipei C.F.R. Cluj)
Foaie verde de pelin, în 'TI succes deplin !

(Iubitorii de fotbal către Națională)

Foaie velde de alin,

Cel mai bun portar

Haide, joacă mai cu

A. DRAGOȘ

IP i "Via S am

CORESPGNDENȚĂ DE SEZON

A
„de a race ttuuiu» , iviviv. 
provocărilor „de a face lite
ratură" cînd știi prea bine ce 
fi-e propriu și ce nu...

A ști să spui la timp și se
rios: „nu m-am descurajat", 
„aici mi-am descărcat nervii 
„acesta e jocul meu"...

A rîde cînd îți vine să rîzi, 
a tăcea cînd e de tăcut, a dis
prețul ceea ce e de disprețuit, 
a lăuda ceea ce e de lăudat, 
dar nu mai mult, a nu linguși, 
a nu te auto-linguși.

A nu-ți fi teamă că în ochii 
multora poți apare prea timid, 
prea modest, ipocrit, fraier sau 
fără haz... (oh, hazul pentru

rezista tuturor chemărilor 
a face frumos", tuturor

care acum, la sfîrșit de an, se 
face „moarte de om"...)

A nu-ți fi teamă că mîine 
vei fi vorbit, comentat, răsu
cit, a trăi drept, demn, fără 
a te lăsa terorizat de groso
lănii și prostii — fiindcă ști 
că nu le poți răspunde.

A nu ști să legi dialog cu 
grosolănia — spre binele tău.

A lăsa proștii fără replică 
— fiindcă ei pier, ca și păsă
rile, pre limba lor.

A fi, în toate, tu însuți și a 
nu regreta că „acesta e jocul 
Tău", și nu altul...

In ultima duminică a anului, 
stînd în studio și uitîndu-se la 
el însuși, Ilie Năstase a făcut 
cel mai frumos meci al vieții 
sale de om, îndrăznind a fi 
ceea ce este... Alături de co
mentariile lui Tiriac, „nonco- 
mentariile" lui Năstase mi se 
par cele mai consistente eve
nimente ale telesportului lui 
Topescu din plinea căruia mîn- 
căm cu toții prea mult și prea 
bine, de la 
bătrînete. ca 
un pahar.

PAUL —— —---------- Al. CLENCIU
DIALOG ÎNTRE CODAȘI

Marin

Ne vine și nouă rindul ?
— Dacă mai rămîne de la cei din față !...

Stimate nea Antrenorule.
Cu prilejul Anului Nou, vă trimit 

aceste rînduri. atît ca „La mulți ani", 
cît și ca unele chestiuni foarte im
portante, pe care vreau să le discu
tăm acum, cît activitatea e între
ruptă, ca să știu dacă după vacanța 
de Iarnă mă mai întorc sau nu la 
echipa ce cU onoare antrenați. Să 
știți că nu mi-e ușor să atac proble
mele care urmează, de aceea stau de 
90 de minute pe gîndufi, câutîndu-tni 
cuvintele cu pixul în gură, de mi-am 
umplut măseaua de minte cu pastă 
care nu se ia, Pînă la Ufmâ, m-afn 
gîndit că luCrul cel măi bun este să 
pun problemele Pe puncte, adică s-o 
luăm alfabetic, de la 1 la 3.

începem cu punctul Unu : să știti 
că a început să mă plictisească și 
să mă enerveze că-mi tot spuneți 
să-mi termin îndelungatele mele stu
dii. întrerupte în clasa a IX-a, din 
cauza încorporării. Oricine se uită 
mai atent, vede că nu. mal am can 
de învățătură, că de fapt nici nu am 
nevoie i cu ce știu, mă descurc destul 
de bine. Le văd și la geografie, că 
știu pe dinafară de unde mi-am adus 
fiecare ftș. și fiecare sticlă cu gin ; 
le văd și la limbi străine, că pronunț 
foarte bine și Pol Mol și Grunding 
și Ceau Bambina-,. E drept Că la 
dise-irtin aceea, despre Arhimede, 
m-ați prins în ofsaid, că nu știam 
c!ne-l acest grec. Abia a doua zl 
mi-am adus aminte că-i fundaș ta

un club- din Salonic. Dar asta n-ara 
nici o importanță, fiindcă n-am jucat 
niciodată pe partea lui. Așa că tre
cem la.

Punctul doi. Nu admit să mă mal 
clcăliți în chestiunea învățării unei 
meserii, care — cică — să-mi asigu
re viitorul; ce am nevoie să-ml asi
gur viitorul, cînd eu mă descurc des
tul de bine cu prezentul 7 Și 
urmă, de pisată nici n-am 
pentru că am \ ' 
bacul doi poli, ceea

tinerețe pînă la 
să nu-i închinăm

BELPHEGOR

Fred GHENADESCU DIN JUDNALIII UNUI FOTBALIST
de Mikola BILKUN

LUNI. Echipa noastră a studiat teoria baletului indian. Apoi 
am jucat popice. Acum am rămas singur. Antrenorul șef s-a 
dus cu băieții pînă la bază să aducă șeile. E un slab fot
balist acela care nu știe să călărească...

MARȚI. De dimineață am tăcut exerciții de călărie. Petro 
a căzut și și-a scrintit piciorul. Cred că nu va putea multă 
vreme apare in formație. După călărie, am jucat biliard. Eu 
joc bine șl antrenorul e mulțumit de mine. El a spus : „îna
inte de a Juca fotbal, trebuie să devii un jucător do elită de 
biliard. Biliardul dezvoltă precizia vederii șl-n afară de asta 
obișnuiește oeliitti cu culoarea verde, care seamănă foarte 
mult cu gazonul".

MIERCURI. Am audiat lecții despre mumiile egiptene. După 
masă a venit instructorul de sambo. A citit cursul introduc
tiv teoretic. Antrenorul zice că fotbalistul trebuie să cunoas
că neapărat sambo. Sint echipe care joacă atit de brutal in
cit necunoscind sambo, mal bine să nu ieși pe teren. Seara, 
am jucat popa prostul. Eu am cîștigat de șaptesprezece ori.

JOI. Am luat parte la tir. Trag la țintă destui dc bine, tlar 
antienorul mi-a spus că dacă vreau să devin un adevărat 
centru înaintaș, trebuie să exersez ziua șl noaptea Ia tir. 
„Dacă nimerești ținta — nimerești șl poarta” ii place antre
norului să apună mereu. Seara, am analizat atitudinea lui Va
leria Golovatiuk. El susținea o demagogie : „Pentru a ști să 
joci fotbal, trebuie să Joci fotbal". I s-a dat un ultim aver
tisment : dacă nu va înceta să subaprecieze pregătirea gene
rală sportivă, va fi eliminat din echipă.

VINERI. Am studiat teoria cintulul la flaut. De ce este ne
cesar fotbalistului să cunoască flautul ? Astfel poate judeca 
numaj omul cu vederi limitate. Antrenorul ne-a explicat că 
Însușind teoria cintului la flaut vom fi în stare să sesizăm 
cele mai tine nuanțe ale fluierului arbitrului, deoarece intre 
fluierul arbitrului și flaut exista foarte multă asemănare...

Nuanțele fluierului arbitrului ne vor permite să cunoaștem 
buna sau proasta dispoziție a arbitrului și acest lucru este de 
măre importanță. Dtipă prinz, a venit antrenorul de box șl, 
trei ore și jumătate, am boxat. E un slab fotbalist acel ce 
nu știe boxul. Sint cazuri cînd pe teren nu te poți descurca 
fără cunoștințele boxului ! Afară de asta, antrenorului ii 
place să repete : „Dacă știi să lovești cu mina, știi să lovești 
și cu piciorul". Eu mă descurc binișor, tlar Tollk s-a ales cu 
ochii umflați și o saptaminâ nu va mai fi în forma.

Seara, numai ce am început să jucăm popa prostii), a Intrat 
antrenorul și ne-a mustrat : „Voi nu sînteți din divizia B ca 
Să jucațl popa prostul, sînteți din divizia A, trebuie să iucațl 
neapărat pocker.

STMBATA. Am jucat polo pe apă. Aproape ca fotbalul. 
Porți, portari, mingi. Am început să atacăm vertiginos și 
am fi clșllgal dacă portarul n-ar fi dispărut. S-a constatat că 
acesta, neștiind să înoate, de rușine s-a înecat. A fost scos 
la tnal și de-abia readus in simțire.

După cină am citit programul de antrenament pe săptămi- 
na viitoare. In afară de sărituri de pe trambulină in apă, vom 
face exerciții de sărituri și cu parașute, iar Ia sfîrșitul săp- 
tăminii chiar din avion.

DUMINICA. Am vizionat Ia televizor pe fotbaliștii brazilieni. 
Ah, ce jucători extraordinari ! Oare este posibil să Înveți să 
joci astfel fotbal ? Antrenorul spune că se poate.

După ce am admirat pe brazilieni, antrenorul a hotărît Să 
introducă in programul nostru jocul do șah. Trei ore pe zl. 
Slab este acel fotbalist care nu face parte cel puțin din cate
goria a II-a a jucătorilor de șah.

Traducere din limba rusă de
I. BABIN

(Din revista „Lîteratumaia gazeta")

pe 
__  - __  _....... nevoie, 

lentru că am săptămînal de la ba- 
-__________ ___ ce rrii-ajunge.

Vorba ala:, pămtntul cit e el de 
mare, și se înVtrtește cu cei doi boli 
De ce nu m-as Invirti și eu La aceeași 
sumă 7 Mai ales că consumația. în
totdeauna mi-o „plătește” suporterii. 
Și să-i vezi, săracii, ce frumos_
poartă. După ce golesc un pahar îl 
Hdib Și Strig : gooool 11 • •. Și 
imediat frii-1 umplu. Cu toate că eu, 
lor, tiu le-âtri dat ocazia să Strige: 
,.goool’'. eâm dc vreo șase etape, deși 
de rtllrtctie sfnt Înaintaș central, dar 
ched»îtf"'cd>" meseria am discutat-o,

• așa“®''7rtJrt?m ta...
• PuTrt’tuttfSî', adică problema cu bău-
• tura, de la care mi s-a tras și ultima 
’ scoatere din lot. M-ați făcut să vă

prortrtt -eft-nti mai calc pragul restau-
• rantului ■ șl ați văzut prea bine că 

ml-am ținut promisiunea : ultima oa-
• ră nu i-am -mai călcat pragul. Am 
«intrat dteect< prin Vitrină. Dar asta 
, s-a -Intimplat pentru că eram asupra 
u unu; pahar cu vin băut ACASĂ, pa- 
, har, care.jni-a provocat un dezechi-

" „ !)bry sufletesc al picioarelor, ceea ce 
, m-A, împins în vitrina unde am și 
rămas citeva minute Printre fripturi 
?i a^_e sPeciaHtatl ale casei. Dar asta 
n-a 'âVUt KÎCi o urmare, negăsin- 
du-se prin apropiere nici un control 
econ.omic. care să mă găsească fără 
prețul afișat Am plătit vitrina șl 
nimeni- rr-țr-mai spus nimic, afară de 
dv.r -eaee--ț>entru o vitrină de 3 pe 2,

- ati -făcut«un tărăboi 6 pe 9 1
• PrhT" n'rnwro. dacă nu-mi promi- 
țeți c!Cde rift "anul mă lâsați în pace 
In toate problemele de mai sus, 
atuflci. > fără supărare. în retur mă 
mut la altă echipă, din alt oraș, unde 
sînt oamaaKmai înțelegători și vitri
ne mal, .KSîișlente. In așteptarea răs- 

. punșuUji spun încă o clată „la
mujți . gni’^,,ș). vedeți să nu mă pier
deți, că înaintaș ea mine nu mai 
găsitljii țoatq*bodegile din județ.

Al dv. fost (sau viitor)
* FANE II

Tp. conf. Fred FIREA)

se
ei

Texte de : Barbu Alexan
dru, J. Berariu, N. Brașoveci- 
tiU, I. Ghinescu, Titi Gheor
ghiu — Vaslui, V. Hîlmu, AL 
Lăpușneanu, O. C. Mazilu, 
Giuseppe Navdra, D. Negrea 
V. D. Popa, V. Rădulescu ș: 
I. Seiner — Ploiești.
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OLIMPIADĂ
Ori de cite ori aud oamenii 

vorbind despre „campioana olim
pică Lia Manoliu" nu-mi vine a 
crede, nici astăzi, că aceea sini 
eu. Dar tot atit ae adevărat este 
că in clipele mele de tristețe, mă 
duc la vitrina in care păstrez 
medalia olimpică, o iau in mină 
și mă consolez. Da, vreau să par
ticip pentru a șasea oară la* O* 
limpiadâ, deși știu că va fi greu' 
chiar să-mi fac loc in echipa

că in clipele mele de tristețe, mă 
duc la vitrina in care păstrez 
medalia olimpică, o iau in mină 
și mă consolez. Da, vreau să par
tida oentru a taiea oară la- O-

EVOLUȚIA OLIMPICĂ
A SPORTULUI ROMÂNESC

AU MAI RĂMAS 35 DE ZILE I Se spune că trambulina de sărituri cu schiurile de pe muntele 
Okura este una dintre cele mai frumoase din lume

.0. de iarnă —
BIATLON — 20 km Individual șl ștafeta 4x7,5 km
BOB — 2 persoane și 4 persoane
HOCHEI PE GHEAȚA
PATINAJ ARTISTIC — femei și bărbați individual și 

perechi
PATINAJ VITEZA — femei : 500 m, 1 000 m. 1500 m, 

3000 m : bărbați : 500 m, 1500 m. 5000 m,. 10 000 m.

SĂNIUȚE — femei : simplu ; bărbați : simplu șl du
blu.

SCHI alpin — femei : slalom, slalom uriaș și coborîre ; 
bărbați: slalom, slalom uriaș și coborire; fond: femei : 5 
km. 10 km, ștafeta 3x5 km; bărbați: 15 km. 30 km. 50 km, 
ștafeta 4x10 km; sărituri — trambulina de 70 m și 00 m; 
combinata nordică — individual (sărituri + fond 15 km).

Î n pragul Anului Nou constatăm că iminența Jocurilor Olimpice din
1972 suscită un interes crescînd în opinia publică mondială (și nu 
numai sportivă). Intîlnirile cvadrienale ale celor mai buni sportivi din 

lume — sub semnul păcii și al prieteniei — concentrează atenția publi
cului larg spre arenele olimpice, dar și spre cei ce se vor întrece pentru 
medalii sau locuri de onoare.

Iubitorii de sport din țara noastră manifestă o curiozitate firească 
legată de posibilitățile și șansele candidaților olimpici români. Evoluțiile 
sportivilor noștri nu-i lasă indiferenți pe cei ce-i prețuiesc și-i susțin în 
eforturile lor de a consolida prestigiul țării și în acest domeniu.

Acum cind nu mai sînt decît exact 
35 de zile pînă la inaugurarea Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la Sap
poro, cind nu au mai rămas decît 
240 de zile pînă la deschiderea fes
tivă a Jocurilor Olimpice de vară 
de la Miinchen, febra pregătirilor 
care a cuprins pe participanți sau 
candidați este însoțită de o lucidă 
apreciere a obiectivelor urmărite. 
Remarcabilă, în acest sens, ni se 
pare — spre deosebire de alte peri
oade preolimpice — participarea 
mult mai conștientă a sportivilor 
Înșiși la întocmirea planurilor de 
pregătire, precum și la analizarea 
posibilităților de succes. Arbitrarul 
unor asemenea calcule — determi
nat de o seamă de factori imprevi
zibili — nu scade cu nimic valoarea 
aspirațiilor emise de sportivi. Dim-

trimis pe locul 5, privîndu-1 de o 
meritată medalie de bronz în com
petiția de biatlon de la Innsbruck, 
pe Gydrgy Wilhelm (pe care tova
rășii lui munteni l-au poreclit în 
șagă Gheorghe Vilmoș). Acest rezul
tat a lansat pe biatloniștii români 
în lumea sportului mondial cu mult 
mai multă forță decît palidele pre
zențe anterioare la Jocurile Olim
pice ale concurenților noștri la pro
ba de patrulă militară. în peisajul 
de Ia Makomanai, în imediata apro
piere a Satului olimpic, biatloniștii 
noștri se prezintă acum cu o echipă 
foarte matură, a cărei forță în aler
garea pe schiuri s-a ameliorat și 
căreia i-ar mai fi necesară o con
centrare (paradoxal) destinsă în mo
mentele de tragere. în aceste con
diții, nădejdile sînt îndreptățite pen-

FRIMA MEA OLIMPIADA■

i ill

;.7<-
Am trăit bucuria imensă de 

a cîștiga campionatul mondial' 
și totuși trebuie să mărturisesc 
cît îi invidiam pe cei cuprinși 
de fiorii întrecerilor olimpice ! 
lată, acum ni se oferă și nouă, 
handbaliștilor, această posibi
litate. Numai gîndindu-mă că 
vom participa la Jocurile Olim
pice, și mă simt fericit. Speran
țele pe care și le pun în noi sus- ' 
finătorii noștri, mă copleșesc 
și mă încurajează.

CRISTIAN GAȚU

ăioage și-apoi să o- 
ina înghețata paamfi, 
oboselii.— ce spori 

spori utilitar înainte 
Se care rezultatele 

limpiadâ l-ar putea 
mai popular printre

GYORGY WILHELM (VILMOȘ)

potrivă. Avem sentimentul că un 
sportiv care își propune ocuparea 
unui loc fruntaș la Olimpiadă — 
fără a se autoliniști — scapă de ne
fericitul complex care pe mulți îi 
inhibă în clipa competiției înseși. 
Experiența și studii serioase între
prinse în ultima vreme dovedesc că 
sportivul care-și cunoaște forțele și 
care se prezintă la întrecere în 
„stare de luptă" (nu apatic, nu re
semnat, nu la voia hazardului) — 
are șanse sporite de victorie.

Asemenea gînduri ne-au îndem
nat să trecem in revistă succint as
pirațiile candidaților olimpici ro
mâni, răspunzînd interesului normal 
al publicului care se exprimă sim
plu în întrebarea : „ce vor -face ai 
noștri la Olimpiadă ?“.

tru locurile IV—VI la ștafetă și 
clasarea unui concurent printre pri
mii 10 în proba individuală.

în privința tinerilor noștri schiori 
și patinatori, ei nu pot avea altă 
pretenție decît aceea de a acumula 
experiență olimpică, de a-și îmbo
găți arsenalul tehnic în compania 
celor mai buni competitori din lume.

BĂTĂLIE APRIGĂ

PENTRU

LOCURI DE ONOARE

ticularități ce nu pot fi neglijate în 
calculul sincer al șanselor. Este evi
dent, mai ales în ultimele decenii, 
că fiecare nouă ediție a Jocurilor 
Olimpice ascute lupta sportivă — și 
nu numai pentru victorie, ci și pen
tru locurile de onoare. Bătălia 
aceasta aprigă a făcut ca nu numai 
medalia de aur, nu numai medaliile 
în general, ci orice loc printre pri
mii 10 în lumea olimpică extrem 
de valoroasă să fie dorite, căutate. 
Pe de altă parte, scala acum mai 
largă — fără a fi diluată — a aspi
rațiilor, face mult mai pretențios 
procesul de pregătire

Prin poziția lor geografică, Jocu
rile de la Munchen devin extrem 
de accesibile sportivilor din țările 
europene, care nu vor întîrzia să 
ridice simțitor recordul înscrierilor 
la mai toate disciplinele din pro
gram. Această împrejurare va avea 
un efect direct asupra tăriei între
cerilor. Principalele forțe olimpice 
prin tradiție — echipele U.R.S.S. și 
S.U.A. — vor avea acum de supor
tat asaltul viguros al formațiilor 
R.D, Germane și R. F. a Germaniei 
(care beneficiază și de suportul pu
blicului local), în concurența pen
tru medalii și puncte. Pe de altă 
parte, țări cu tradiție olimpică (An
glia, Italia, Australia, Franța, Sue
dia) care au pierdut unele poziții, 
vor face eforturi pentru a le recîș- 
tiga. în acest calcul strategic nu 
trebuie uitate nici tinerele state afri
cane care se angajează cu tot mai 
multe veleități în înverșunata cursa 
olimpică.

terilor ce se preconizează pentru 
anul următor, se poate aprecia că 
delegația olimpică a României se 
va prezenta la Munchen cu posibi
lități de a cuceri medalii și de a 
obține puncte. în prima linie se în
scriu tot sporturile prin tradiție 
preponderente în palmaresul nos
tru : lupte, caiac-canoe, box, atle
tism, scrimă, handbal, tir. De ase
menea, locuri bune în clasamente 
se pot ocupa la canotaj, fotbal, gim
nastică, polo, volei.

Asemenea prognoze sint firește în 
primul rind în funcție de nivelul 
dc pregătire a sportivilor* noștri și 
de seriozitatea și tăria aspirațiilor 
lor. Totalizarea acestor nădejdi este 
un joc hazardat, de aceea ne vom 
rezuma a trece în revistă unele din
tre principalele intenții ale soorti- 
vilor noștri, la limita lor maximă, 
aceea permisă desigur de condițiile 
obiective, printre care nu in ulti
mul rînd existența unor intenții si
milare la toți concurenții lor din 
arena olimpică.

ASPIRAȚIILE 

CANDIDAȚILOR 

ESTIVALI
Dacă atletismul, de pildă, vizează 

două medalii, o face fără îndoială 
cu gîndul la ultima ediție, de la 
Helsinki, a campionatelor europene, 
care i-au măsurat forța și posibili
tățile de moment. Mult mai cuprin
zătoare și semnificativă ni se .pare 
tendința de a clasa 11 atleți și atlete 
(mai ales) printre primii 10 din 
lume. Intră în vizor în primul rînd 
săritorii (în înălțime și triplusalt), 
aruncătoarele de disc, alergătoarele 
de semifond etc.

Datorită numărului mare de ca
tegorii (și deci de medalii), luptele 
și-au construit o tabelă de previ
ziuni mai complexă, înglobînd nu 
numai cele citeva medalii sperate, 
ci și numărul de puncte ce urmează 
a fi acumulat : la stilul greco-ro- 
mane 19—21 puncte, iar la libere 
16—18 puncte.

în probele de caiac-canoe, două 
ambarcațiuni năzuiesc, nu fără în
dreptățire, să urce pe podiumul 
olimpic : caiac 2 și canoe 2, adică 
echipajele de cite doi băieți, cărora 
nu sînt departe de a li se alătura 
și fetele din caiacul dublu. Și mai 
sînt alte 4 probe de caiac-canoe în

care în mod obișnuit reprezentafiții 
noștri s-au distins.

Chiar și o privire fugară asupra 
calendarului de la Munchen reve
lează extensia unică a programului 
galelor de box. Nici un alt sport 
nu acoperă 12 zile de întreceri (cu 
o singură zi de pauză între semi
finale și finale). Această situație 
denotă pe de o parte participarea 
masivă a pugiliștilor amatori din 
lumea întreagă, iar pe de altă parte 
subliniază dificultatea excepțională 
a competiției, căile extrem de as
pre de acces spre locurile fruntașe.

TRADIȚIA TIRULUI

în aceste condiții, speranțele bo
xului românesc de a obține trei me
dalii nu pot fi considerate prea mo
deste.

Nu mai puțin încărcat pare pro
gramul la scrimă, dar aici e vorba 
de patru arme diferite. în mod jus
tificat, aspirațiile cele mai optimiste 
privesc aci pe reprezentanții flo
retei, la ambele sexe. Fetele și-au 
propus să urce cu echipa pe po
dium, iar pe una dintre ele s-o 
propulseze în turneul final (locurile 
1—6). La fel au gîndit băieții pen
tru proba individuală, urrnînd ca 
echipa să încerce a se clasa prin
tre primele 5 formații din lume. 
Sabrerii și spadasinii vor încerca să 
spargă gheața timidității care i-a 
handicapat de atîtea ori pînă acum.

GHEORGHE BERCEANU

DECISIV:

1. MEDALII Șl PUNCTE

Ediția Număr de medalii
Aur Argint Bronz Total Puncte

1952 — Helsinki 1 1 2 4 27.75
1956 — Melbourne 5 3 5 i:ț 92
1960 - Roma 3 1 6 10 77
1964 — Tokio 2 4 6 12 92,50
1968 — Mexico 4 6 5 15 100.50

//. CLASAMENTUL PE NAȚIUNI

Edi|ia Țări 
participante

Locul ocupat de România tn clasamen
tele generale pe națiuni.

Medalii 
de aur

Total 
medalii

Puncte

1952 — Helsinki 69 XXIII XXIII XXV
1956 — Melbourne 67 IX XII XII
1960 — Roma 84 XI X X
1964 — Tokio 94 XIV XII XII
1968 — Mexico 113 XII X—XI XIII

Faptul că echipa masculină de 
handbal dorește să urce pe podium 
nu va surprinde pe nimeni. Cam
pionii mondiali au dreptul la 
această aspirație, chiar și în con
junctura remanierii formației și a 
remarcabilei creșteri valorice a 
echipelor Iugoslaviei, R.D.G., Unga
riei sau R.F.G., manifestată cu pri
lejul diferitelor turnee internațio
nale din acest an.

în ordinea sporturilor de echipă, 
trebuie spus, că voleiul și fotbalul 
sînt hotărîte nu numai să obțină 
calificarea pentru Jocurile Olim
pice, dar să și demonstreze — prin- 
tr-un surprinzător „comeback" — po
ziția lor exactă în ierarhia olimpică. 
Aceeași pare a fi și ținta echipei 
de polo pe apă, care vrea să dove
dească neîncrezătorilor că victoria 
obținută anul acesta la Hvar asu
pra echipei Iugoslaviei (campioană 
olimpică) nu a fost un accident !

în sporturile în care rezultatul 
echipei se obține prin adiționarea 
performanțelor individuale ale com- 
ponenților (cum ar fi gimnastica 
feminină și masculină, sau pentat
lonul modern), tinerii noștri repre
zentanți se vor strădui să facă față 
unor concursuri foarte tari. Mai 
mult, echipa Elenei Ceampelea, de 
pildă, năzuiește chiar la locul 4.

Cu labilitatea performanțelor sale 
și cu. puternicele implicații psiholo
gice la fiecare probă, tirul trebuie 
să facă eforturi serioase pentru a 
rămîne la înălțimea tradiției sale 
în arena olimpică. La probele de 
pușcă, la pistol viteză sau la talere

aruncate din șanț publicul așteaptă 
o medalie, precum locuri onorabile 
pot fi obținute și la pistol precizie 
sau la skeet.

în sfîrșit, canotajul țintește un loc 
pe podium la proba de 2 + 1, t^ă 
a neglija și posibilitățile amban? - 
țiunilor de 2 și de 4 fără cîrrriaci.

IJH_ n afara sporturilor de echipă, care reclamă firește prezența forma
țiilor integrale, se prevede participarea*sportivilor români în limitele numă
rului total admis de regulamente la box, lupte, scrimă. Eforturile C.N.E.F.S., 
C.O.R. și ale federațiilor de a pregăti și a trimite la Miinchen o impozantă 
delegație de onoare a sportului românesc, trebuie să fie răsplătite din par
tea sportivilor înșiși prin intensificarea antrenamentelor, prin concentra
rea tuturor resurselor spre atingerea țelului propus.

Buna reprezentare la viitoarele întreceri olimpice asigură nu numai 
sportului românesc, ci și țării întregi, sporul meritat de prestigiu.

Victor BANCIULESCU

INTRE
MUNTELE TEINE

Șl 
PARCUL 

MAKOMANAI
Jocurile de iarnă nu au cîntărit 

niciodată prea greu în zestrea de 
medalii a sportului românesc. Abia 
la ultima ediție, de la Grenoble, ho
herii Ion Panțuru și Nicolae Nea 
goe — încununînd o strălucită tra
diție românească în acest sport — 
au cucerit prima medalie olimpică, 
de bronz.

Acum, în îndepărtata Japonie, la 
poalele muntelui Teine, pe o pistă 
pe care au recunoscut-o ,cu prilejul 
„săptămînii preolimpice", pilotul Ion 
Panțuru și tovarășii lui de echi
paje vor încerca să obțină noi per
formanțe onorabile. La bobul de 2, 
ca și la cel de 4 persoane, aspirați
ile lor vizează locul III—IV, dar — 
lăsînd modestia la o parte — cu 
omogenitatea echipajelor (de atîta 
vreme împreună pe aceleași boburi) 
și cu sporirea ambițioasă a forței de 
împingere la start, sîntem convinși 
că sinăienii nu se vor întoarce cu 
mîinile goale de la Sapporo 1

Un singur balon ratat la tir 1-a

La ultima ediție a Jocurilor Olim
pice de vară, de la Ciudad de Me
xico, în 1968, sportul românesc a 
cules cel mai mare număr de me
dalii din istoria campaniilor sale 
olimpice, înregistrînd și cel mai bun 
punctaj de pînă acum. Cu cele 15 
medalii obținute, sportivii noștri 
s-au clasat (în ierarhia neoficială 
stabilită de statisticieni) pe locul al 
12-iea din 113 țâri care și-au trimis 
reprezentanții în Mexic și din 44 de 
țări care au cucerit medalii. în ace
eași împrejurare, totalizînd 100,5 
puncte (acordate pentru locurile 
1—6) sportul nostru s-a situat pe 
locul al 13-lea din 53 de țări care 
au reușit să acumuleze puncte .

Palmaresul acesta nu poate fi con
siderat decît un etalon cu totul teo
retic și cu valoare mai curînd isto
rică, pentru că între timp s-au pe
trecut importante mutații pe tărî- 
mul sportului mondial, iar Jocurile 
de la Oberwiesenfeld prezintă par-

NIVELUL 

DE PREGĂTIRE
Cum se încadrează sportul româ

nesc în acest context ? Potrivit con
cluziilor preliminare ale C.N.E.F.S. 
și C.O.R., sportivii români vor fi pre- 
zenți la startul întrecerilor în 15 
din cele 21 ramuri sportive aflate 
în programul Jocurilor Olimpice dc 
la Munchen. Această previziune nu 
poate fi dezisă decît de eventuali 
tatea unor surprinzătoare perfor 
manțe realizate în prima jumătate 
a anului 1972, în sporturile nein 
duse (ciclism, călărie etc.). Precun 
logică este absența noastră la spor 
turi prea tinere sau prea puțin cu 
noscute în țară (slalom nautic, ho 
chei pe iarbă, tir cu arcul etc.).

Pe baza valorii actuale și a creș O parte din instalațiile sportive care 
olimpică, în fundal: Satul olimpic)

vor beneficia de uriașul acoperiș translucid (in prim-plan piscinaAU MAI RĂMAS 240 DE ZILE!

PEȘTELE CEL MARE ;
Nu știu de ce te spune că e 

mai greu să păstrezi decît să cîș* 
tigi. La noi, in Daltă, oamenii au 
altă vorbă. Ei zic că cine a prins 
o dată peștele cel mare, o să-l 
mai prindă și a doua oară. Eu 
am fost campion olimpic, acolo, 
în Mexic. Cind glumesc cu băie
ți'» Je ?Pun : oa,e d® ee n"a? rna' . 
fi iarăși și la Munchen ? Dacă-i 
așa, îmi zic ei, tot glumind, ia-fj 
și năvodul cu tine...

IVAN.PATZAICHIN ] 
r. * - j- . ^ . *,. J

■ £ 5

J. O. de vară — Miinchen 26. august-10 septembrie 1972
ATLETISM femei •; 100, 200. 400, 800. 1500, 100 mg. 4x100. 4x400, lungime, 

înălțime, greutate, disc, suliță, pentatlon ; bărbați : 100 '200, 400, 800, 1500, 5000. 
10 000, 110 mg, 400 mg, 3 000 m obstacole, 4x100, 4x400, 20 km marș, 50 km marș, 
maraton, lungime, Înălțime, triplusalt, prăjină, greutate disc, suliță, ciocan decatlon

BASCHET - bărbați
BOX — 11 categorii
CANOTAJ — bărbați: simplu, S2+1, S2r, S2v, S 4+1, S4 șl S 8-Ll.
CĂLĂRIE — proba completă individual și pe echipe, dresaj individual șl 

pe echipe. Marele premiu ai națiunilor : obstacole Individual și pe echipe.
CICLISM — 100 km contra timp pe echipe, șosea — bloc individual, 4 000 m 

urmărire pe echipe. 2 000 m tandem, 1 000 m cu start de pe loc contra timp.
FOTBAL
GIMNASTICA — femei : echipe, individual compus (sol, btrnă, sărituri, pa

ralele) bărbați : echipe, individual, compus (sol, sărituri, paralele, inele, cal, 
bară).

HALTERE — 9 categorii
HANDBAL — bărbați

HOCHEI PE IARBA — bărbați
IAHTING — 6 clase
JUDO — 5 categorii.
CAIAC-CANOE — femei : caiac simplu, caiac dublu ; bărbați : K1 K2 K4 

CI și C2. Slalom nautic : K1 femei, Kl, Ci șl C2 bărbat!
LUPTE — greco-romane 10 categorii, libere 10 categorii
NATAȚIE — înot : 100, 200, 400, 800 șl 4x100 liber, 1OO și 200 bras, 100 șl 200 

delfin, 100 și 200 spate, ?00, 400 și 4x1*00 mixt la femei, Iar la bărbat) 100 200 
400, 1500, 4x100 și 4x200 liber, 100 și 200 bras, 100 și 200 delfin. lOo Si 
200 spate, 100, 200 șl 4x100 mixt ; sărituri : femei șl bărbați trambulină și plat
formă ; polo pe apă.

PENTATLON - individual și pe echipe.
SCRIMA — floretă femei individual și pe echipe ; floretă, spadă, sabie băr

bați individual și pe echipe.
TIR — pistol viteză șl liber, armă liberă calibru redus 60 focuri culcat și 

3x40 focuri, armă liberă calibru mare 3x40 focuri, talere șanț și skeet, mistreț 
țintă mișcătoare.

TIR CU ARC — două probe : una pentru bărbați si una pentru femei. 
VOLEI — femei șl bărbați.
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