
Numai In ultimii doi ani, miș
carea sportivă a reușit să-și evi
dențieze realizările Ia sfirșit de an 
într-un chip mai grăitor, mai atră
gător și mai concret, decît o fă
cea pină acum cîtva timp, alătu- 
rindu-le astfel bogatului bilanț ge
neral al activității dinamice a oa
menilor muncii din țara noastră.

Inițiativa C.N.E.F.S. de a onora 
in mod public pe campionii spor
tivi ai țării, dintre care unii lau- 
reați in competiții mondiale și eu
ropene, a trezit un mare interes 
in marea masă a iubitorilor de 
sport din țara noastră. La sfîrșitul 
anului 1970, gala laureaților spor
tivi ai anului a avut Ioc în sala 
Floreasca, eveniment care a dat 
posibilitate citorva mii de specta
tori și sute de mii de telespecta
tori să cunoască pe mulți dintre 
sportivii ale căror performanțe le 
știau numai din citite sau auzite. 
E vorba, mai ales, de acei sportivi 
care au dobindit titluri și medalii 
la întreceri mondiale și europene, 
in unele discipline cu mai puțină 
audiență la public, dar care cer 
campionilor respectivi o pregătire 
pe cit de dură și perseverentă, pe 
aiit de anonimă.

Firește că partea spectaculoasă 
a acestor consacrări publice (cea 
recentă de la Sala Palatului, tele
vizată, cu un important crescendo 
față de premiera din decembrie 
1970) a. fost creată de campionii cu 
o largă popularitate. Din acest 
punct de vedere, anul 1971 a fost 
foarte darnic, oferindu-ne in prim 
plan pe admirabilul Ilie Năstase. 
nume de circulație mondială în te
nis, avînd alături de el pe Gruia. 
Tiriac, Corbu șl Dobrin, pentru a 
enumera numai pe primii cinei 
sportivi ai anului 1971.

Veritabila paradă a vedetelor 
sportive din Sala Palatului, unică 
pină în prezent în istoria sportului 
nostru, a fost cu adevărat impre
sionantă, dar, în același timp și an- 
gajantă pentru mișcarea sportivă 
românească. Este firesc să dorim 
eu toții ca la sfîrșitul acestui an, 
Ia cel de al treilea spectacol de 
acest gen, să avem de aplaudat 
mai mult deciț la sfîrșitul lunii 
trecute. Iată ce reclamă noul an 
1972, exigent în sporirea perfor-

mantelor, dar și a responsabilită
ților.

Anul 1972 este anul Jocurilor 
Olimpice, an în care sportivii noș
tri vor lupta să se mențină, în 
ceea ce privește numărul de me
dalii și puncte, precum și locurile 
in clasamentele neoficiale, cel pu
țin la nivelul Olimpiadei din 
Mexic. Desigur că pregătirea per
manentă, bine îndrumată de antre
nori șl tehnicieni, făcută de spor
tivi cu spirit de răspundere, va pu
tea să aducă de la Miinchen pen
tru patrimoniul nostru sportiv, mai 
mult decît Mexicul, în pofida 
concurenței crescinde, aspre, care 
nu se va abține de la nici un fel 
de mijloc pentru atingerea scopu
lui suprem : cucerirea de medalii.

In acest an, Olimpiada este un 
obiectiv principal, dar ea nu con
stituie singura preocupare a miș
cării noastre sportive, ale cărei 
responsabilități sînt multiple în di
recția cuprinderii largi a popu
lației tinere, adulte și virstnice în 
practicarea sporturilor, pentru în
tărirea sănătății, sporirea capacită
ților fizice, intelectuale și morale, 
creșterea armonioasă a tineretului.

Dezvoltarea în condiții cit mai 
bune a activității de educație fizică 
și sport, caracterizată de Legea 
sportului drepț activitate de interes 
național, este o preocupare de 
bază a principalelor organizații cu 
răspunderi în această direcție 
(U.G.S.R., U.T.C., Consiliul Național 
al Pionierilor, Ministerul Invățâ- 
mintului) și in primul rind a 
CN.E.F.S.. căruia îi revine indru- 
morea unitară a activității de edu
cație fizică și sport in vederea în
făptuirii politicii partidului și sta
tului în acest vast sector.

Aplicind cu perseverență îndru
mările prețioase ale partidului și 
folosind mijloacele puse la dispo
ziție de stat și înscrise în planul 
cincinal (1971—1975) ca și resur
sele celorlalte organe și organizații 
de stat și obștești cu atribuții în 
sport, mobilizînd la maximum ener
gia și talentul tineretului nostru, 
mișcarea sportivă românească poa
te progresa simțitor în anul care 
abia a început.

Aurel NEAGU
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CANDIDATUL OLIMPIC NR. 1 LA BOX

MUNCHEN’72
Am ridicat mănușa pe care ne-a 

ardncat-o Belphegor; era și nor
mal, de altfel, într-un sport cu... 
mănuși! Vi-1 vom prezenta deci

PAUL DOBRESCU
de
ca
bătut pe polonez ca în filme'

mai
mos
„l-a
și care i-a oferit telecronicarului

aproape pe boxerul „fru- 
o vedetă de cinema", care

nostru „un 
magnifică.

Cu ochii 
sprincenele

spectacol de vitalitate 
de forță încîntătoare". 
negri foarte vii sub 
frumos arcuite deasu-

Paul Dobrescu ața cum îl vrea..
Belphegor

LOTUL U.E.F.A. ÎNCHEIE SÎMBĂTĂ
ÎNCĂ 0 ETAPĂ DE PREGĂTIRI

eu pă- 
cărare 
puter-

pra pomeților proeminenți. 
rul cuminte pieptănat cu 
într-o parte, cu maxilarele 
nice vădind (după legile fiziono
miei) un caracter voluntar. Paul 
Dobrescu este intr-adevăr un băiat 
plăcut la vedere, avantajat de sta
tură și mai ales de carura robustă.

Vînjoșenia lui, pe 
miră spectatorii și de 
adversarii, nu e călită 
Iile de antrenamente, 
din anii de ucenicie 
„Progresul" din Brăila, 
montajul excavatoarelor 
Paul Dobrescu — mi-am 
brațele și am ajuns la marea cu
tie toracică pe care o vedeți".

Cu teribilul său'joc de picioare, 
cu dansul amețitor care a decon
certat mulți potrivnici, e cu totul 
altceva. „La asta m-am gîndit eu 
însumi- Un boxer amator, pe par
cursul atît de scurt al celor trei

care o ad- 
care se tem 
doar în să- 
ci provine 

la uzinele
„Acolo. Ia 

spune 
întărit

Victor BANCIULESCU
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RACHETELE 
AU PORNIT 
SPRE ALTE

ZĂRI
ILIE NASTASE

$1 ION ȚIRIAC
PARTICIPA

LA CIRCUITUL „INDOOR"
Pentru așii tenisului, vacanța a 

luat sfirșit... Ieri, In orele dimineții, 
la aeroportul international Otopeni. 
cele două „rachete” românești de 
mare anvergură, maeștrii emeriti ai 
sportului ILIE NÂSTASE și ION 
TIRIAC, își luau rămas bun de la 
prietenii din patrie, pleeînd din nou 
spre departe. Obiectiv principal — 
Circuitul „indoor” american. Dar 
zborul celor doi cuprinde și o es
cală imediată, ei oprindu-se pentru 
două zile la Praga. .de vor lua 
parte la cîteva jocuri demonstrative 
în compania tenlsmenilOr cehoslovaci, 
în frunte cu multiplul campion Jan 
Kodes.

înainte de plecare, am solicitat 
lui Ilie Năstase — cel mai bun spor
tiv român al anului 1971 și tenisma- 
nul nr. 1 al Europei — o declarație, 
lat-o. reprodusă întocmai: „Mă simt 
reconfortat după zilele petrecute în 
țară, mai ales datorită căldurii și 
prieteniei eu care am fost înconjurat 
de toți. Voi încerca să reînnoiesc 
șirul victoriilor. în aceste două luni 
și jumătate de turnee pe 
perit care urmează. Dar 
mele vizează desigur mâi ___
anume o performanță da prestigiu 
inir-ttnul din marile turnee clasice, 
Wimbledon, Roland Garros și — bi
neînțeles — Cupa Davis, încă o dată, 
mulțumesc pe această cale tuturor

teren aco- 
năzuințele 
mult și

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

CE VA DORIȚI IN 1972?
La început de an, redactorii și corespondenții ziarului SPORTUL au 

stat de vorbă cu sportivi, antrenori, tehnicieni și activiști ai mișcării 
noastre sportive. Găsiți in rîndurile care urmează o parte din gîndurile 
cu care au întîmpinat anul sportiv 1972, o parte din dorințele pentru a 
căror împlinire vor munci cu sirg în 
Miinchen.

anul olimpiadelor de la Sapporo și

De Ia 22 decembrie, componentii 
lotului national de juniori U.E.F.A. 
se află la Rîșnov. Aici. în timpul 
vacanței școlare tinerii noștri fot
baliști s-au pregătit intens sub în
drumarea antrenorilor Constantin 
Ardeleanu și Vasile Zavoda.

în principal. în această perioa
dă, accentul s-a pus pe pregătirea 
fizică generală.

La convocarea celor doi antre
nori au răspuns prezent 21 de ju
cători : Ciurea, Naște, Balaș (por
tari), Anghelini, Onuțan. Naghi,

Szasz, Purima. 
Ion Ion. Dumi- 
Istrătescu

Crișan,

Crețu, Grigoraș, 
Olaru (fundași), 
triu. Angelescu. 
locași), Luchescu, 
lanschi, Răducanu, Szabados. Vrin- 
ceanu (înaintași).

Venit la lot accidentat, Naghi 
nu a luat parte la pregătiri. De 
asemenea, Aelenei, unul din com
ponentii de bază ai lotului 
U.E.F.A- a rămas cu aprobarea 
antrenorilor la club pentru a lua 
parte la pregătirile pe care Steaua

(mij- 
Șumu-

vederea turneului din 
Sud.
Ion Ion. Dumitriu, 

colegii lor vor încheia 
de pregătiri.

ANCHETA „FRANCE FOOTBALL" 71

Echipa României printre

Tradiționala anchetă de sfirșit de 
an a revistei de specialitate „France- 
Football” a stabilit clasamentul 
european al celor mai bune repre
zentative de fotbal pe 1971 Pe pri
mele zece locuri figurează următoa
rele echipe: 1—2. Anglia șj U.RS.S. 
(fără înfrtngere); 3. R.F. a Germaniei:

5—6. Belgia și ROMANIA;4. Ungaria;
7—8. Italia și Iugoslavia; 9—10. R D. 
Germană și Cehoslovacia. în comen
tariul revistei franceze se precizea
ză că echipa României a realizat un 
procentaj de 80 la sută, în meciurile 
disputate de-a lungul întregului se
zon.

le face în 
America de

Sîmbătă,
Szabados și 
acest ciclu 
le efectuează in vederea 
pârii La turneul U.E.F.A. 
va avea loc în Spania.

pe care 
partici- 

1972, ce

HANDBALIȘTII BUCUREȘTENI

ÎNVINȘI LA BERLIN
de handbal masculin 
încheiat cu 

selecționatei capitalei R. D. 
care, in ultimul meci, a dispus cu 15—13 
(8—€) de echipa Leipzigulul. Pe locurile 
următoare ale clasamentului s-au situat 
selecționatele Goteborg, Katowice șl 
București. Handbaliștil bucureștenț au 
pierdut șl ultimele două meciuri : 10—14 
(4—7) cu Berlin și 11—13 (4—5) cu Ka
towice.

Turneul fulger 
de la Berlin s-a vlctoria 

Germane

COSTEA DUMITRU — președin
tele Federației române de handbal: 
„Gîndurile mele converg spre ace
lași punct: echipa națională de 
handbal masculin să-și păstreze 
galoanele cîștigate de-a lungul ani
lor și în 1972. Va fi greu la Mun- 
chen, o știu, dar sintem optimiști. 
Federația nu va precupeți nici un 
efort pentru ca la această olimpia
dă handbalul românesc să-și dove
dească din nou valoarea sa ridi
cată. Sînt convins că băieții vor 
depune toate eforturile de care sînt 
capabili pentru ca speranțele de 
astăzi ale iubitorilor de handbal 
din țara noastră să se transforme, 
în această vară, in cărtftudini. Cu 
multă atenție ne gîndim și la hand
balul feminin. Selecționarea și pregă
tirea științifică sînt doar două din 
principalele probleme către care să 
ne îndreptăm atenția. Concluziile 
ce s-au desprins cu prilejul recen
tului campionat mondial feminin ne 
indică aceasta ca o necesitate'*.

EDDA BAIA, campioană euro
peană la armă ou aer comprimat, 
matjstră a sportului; „Doresc mai 
întii să confirm performanța de 
anul trecut cînd am cîștigat titlul 
continental. Și acîaslă ocazie se va

la „internaționalele" de tenis de masă ale României
-...........' ------------- - - - - --.....- - — ----------- ■. ... • . .. .

Au sosit primele înscrieri nominale
In vederea campionatelor inter

naționale de tenis de masă ale 
României, programate timp de trei

SINAIA (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Ca și cum 
nu s-ar afla în vacanță, elevii Șco
lii sportive din Sinaia urmează un 
program de... divertisment, dar și 
de pregătire pe pîrtiile din vecină
tatea orașului și pe acelea de la 
mai mare altitudine : vîrful Omul. 
Duminică, împreună cu un mare 
grup de turiști amatori de schi, 
cîteva zeci de elevi urcau spre 
Cota 1500. Nu ne-a fost greu să-l 
găsim printre ei pe profesorul Ion 
Matei, directorul școlii. Prilejul cel 
mai nimerit pentru reporter de a 
„provoca" o discuție cu reputatul 
pedagog, se înțelege, pe teme 
sezon.

— Ce ați organizat in această 
canță pentru elevii școlii ?

— Fără a uita de odihna și 
crearea copiilor, toți fiind invitați 
la clubul școlii unde iau parte la 
diferite întreceri sportive și mani
festări culturale, pe schiorii de per
formanță îi supunem și unor an
trenamente intense de ridicare a 
capacității de efort. Este vorba, in 
primul rind, despre cele patru gru
pe ai căror componenți iau parte și 
la unele întreceri organizate de fe
derația de specialitate, precum și la 
competițiile proprii. începătorilor 
le-a fost rezervată pirtia „Tirul cu 
porumbei" din Poiana popicăriei. 
Aș vrea să folosesc prilejul acestei 
convorbiri (in acțiunea de pregătire 
a schimbului de mîine al schiu
lui românesc nu avem niciodată... 
vacanță) pentru a-mi exprima u- 
nele păreri, mai vechi de altfel. 
Mă gîndesc, de pildă, la faptul că 
școlile sportive cu profil de schi 
nu sînt sprijinite suficient de fe
derație și 
țămintului 
materiale și

de Ministerul învă- 
în procurarea de 

echipament, cu aceeași
G. IRIMINOIU

(Continuare în pag, a 2-a) *£ '

Vacanță plină de voie bună și de... aglomerație pe pîrtiile de schi 
de pe Valea Prahovei.

Foto I Theo MACARSCHI

ivi foarte curind, în februarie cind 
au loz campionatele europene de la 
Belgrad. De asemenea, sînt ani
mată de dorința de afirmare în ca
drul întrecerilor campionatelor Eu
ropei la armele cu glonț, competi
ție care se va desfășura la toamnă- 
în sfirșit, vreau ca și elevii mei de 
la Școala sportivă nr. 1 din Bucu
re?: i să ajungă fruntași la tir*.

Colonel MAXIMILIAN PÂNDELE, 
președintele clubului sportiv 
„Steaua". „Toată atenția pregăti
rii cantlidaților noștri olimpici 1 Do
rim ca și la Miinchen sportivii 
noștri să-și aducă contribuția la 
realizarea succesului echipei Ro
mâniei. Concomitent, gîndui nostru 
intim se îndreaptă spre ziua de 7

Ana Ene Pascu — laureata F. R. Scrimă — premiata de președintele 
federației, Vasile Ionescu.
iunie, cînd clubul nostru împlineș
te 25 de ani de existență. Eveni
mentul îl vom marca prin festivi
tăți corespunzătoare. De asemenea,

Președintele F. R. Ciclism, Octavian Tuhai, fj premiază pe 
Vasile Teodor, liderul rutierilor.

ISO fi»
flK •

zile, la Cluj (între 23—25 Ianua
rie), pe adresa federației noastre 
de specialitate au ‘ 
sosească primele 
nale.

Astfel, pe lîngă 
zentanți ai R.P. Chineze, și-au *mai 
anunțat participarea și următoare
le loturi i

Iugoslavia t două fete 1 Resler și 
Jeller și trei băieți 1 Korpa, Kara- 
kașevici, Sabmik.

.R. D. Germană: jucătoarele 
Hovestadt și Stephan și jucătorii 
Raue și Golibruch.

Anglia: Karenza Mathews, Lin
da Howard, Niky Harvis, Peter 
Taylor.

Ungaria: jucătoarele Lotaller și - 
Molnar și jucătorii Belezțiai, Ger- 
gely, Nemeth.

Bulgaria: Ana Vasilieva, Ior- 
danka Doichlnova, Peter Mitev și 
Ștefan Kitov.

Se așteaptă confirmările nomi
nale și din partea celorlalte fede
rații care vor fi reprezentate la 
această competiție de amploare 
care inaugurează de fapt sezonul 
internațional de tenis de masă de 
pe continentul nostru.

pentru anul 1972 nutrim gîndui de
săvârșirii bazei sportive proprii de 
la Ghencea. lnzestrînd-o cu nume
roase terenuri".

MARIN STANCIU, președintele 
Federației române de tenis de masă : 
„îmi face o deosebită plăcere să 
urez, cu ocazia noului an, jucătoa
relor și jucătorilor noștri, tinerei 
generații, cuprinzînd multe talente, 
să ridice pe treptele cel mai înalte 
tenisul de masă românesc. Doresc 
multă Sănătate și reușită maestrei 
emerite a sportului Maria Alexan
dru pentru ca să ne reprezinte, în 
continuare, cu aceeași strălucire in 
concernul tenisului de masă inter
național. Doresc, de asemenea, ca, 
împreună cu cei care lucrează în 
această disciplină sportivă, 
înzecim 
deplină 
ramură 
git-o și care ne-a adus multe satis
facții și pînă acum".

GHEORGHE IONIȚA — maestru 
al sportului .la motociclism: „Aș . 
dori, din toată inima, ca 1972 să

să ne 
eforturile, să activăm cu 
responsabilitate în această 
sportivă pe care am îndrâ-

și început să 
înscrieri nomi-

faimoșii repre-

(Continuare in pag. a 3-a)

La telefon, boberii noștri aflați la Saint Moritz:

„IVII I IIIU1IU 1
Pentru componentii echipajului nr. 

1 al bobului românesc (Ion Panțuru. 
Ion Zangor, Dumitru Pascu si Du
mitru Focșeneanu) nu a mai rămas 
decît o săptămînă pînă la 
spre Sapporo. Este firesc deci 
febra startului olimpic să se facă 
tot mai simțită iar ritmul pregătiri
lor să crească. Pentru a-și desăvîrși 
pregătirea, echipa lui Panturu s-a 
îndreptat la 25 decembrie spre St. 
Moritz, vestita stațiune elvețiană, pe 
a cărei piftie au fost reluate antre
namentele imediat după sosire (27 
decembrie). Pista, bine înghețată, a 
permis să se lucreze din plin pînă în 
ultimele zile ale anului cînd disputa
rea campionatelor Elveției la bob 2 
persoane a redus (timp de două zile) 
pregătirea doar la o singură coborâre 
(efectuată după terminarea con
cursului). Scurta discuție telefonică 
avută cu D. Focșeneanu, nu ne-a fur-

plecarea
ca

Echipajele revin duminică in țară și pleacă marțea viitoare la SAPPORO
nizat doar aceste informații, ci și o 
veste îmbucurătoare : Ion Panțuru se 
simte din ce în ce mai bine, mai si
gur. „Este în mină” — cum se spune 
— realizînd timpuri comparabile cU 
cele ale. campionilor Elveției aflați în 
întreceri. Șj aceasta cu patinele de 
antrenament. Pînă ieri, boberii 
noștri au coborât doar cu bobul de 2 
persoane, de azi urmînd să înceapă 
antrenamentul la cei de 4. Acest 
„ocol" al drumului spre Sapporo, bo
berii noștri îl vor încheia la sfîrșitul 
acestei săptămîni. duminică urmînd 
să revină în țară pentru ca la 11 ia
nuarie să înceapă lunga călătorie 
olimpică. Ei vor fi deci printre pri
mii oaspeți ai orașului japonez unde, 
la 13 Ianuarie, urmează să se inau
gureze pîrtia olimpică. Această deschi-

ELEONORA MIHALCA-VLAICOV Șl ȘERBAN DOBOȘI AU CÎȘTIGAT 
CONCURSUL DE VERIFICARE A LOTULUI REPUBLICAN DE TENIS DE MASĂ

După o scurtă etapă de pregă
tire centralizată prilejuită de va
canța de iarnă, membrii loturilor 
republicane de tenis de masă au 
luat parte la trei turnee de verifi
care desfășurate în sala de la sta
dionul Republicii din Capitală. 
Singură. Maria Alexandru nu a 
participat la concursuri, deși ea 
s-a antrenat în tot acest timp. An
trenorii au apreciat ca neindicat 
pentru prima noastră jucătoare o 
solicitare nervoasă impusă, în a- 
cdst interval, de un turneu indivi
dual.

Clasament in turneul senioarelor 
și junioarelor mari și mici : 1. Ele
onora ’ ’ 
Lidia 
7 v, 
Elena 
țeanu
8. Minodora Popescu 2 v, 9. Car
men Căpriță 2 v, 10. Liana Stoia 1

Mihalca-Vlaicov 9 victorii, 2 
Ilie 7 v, 3. Carmen Crișan 

4. Camelia Filimon 6 v, 5.
Condicaru 5 v, 6. Ana Lun- 
4 v, 7. Doina Zaharia 2 v,

v. De menționat victoria Lidiei 
Ilie asupra lui Carmen Crișan și 
comportarea nesatisfăcătoare a Ele
nei Condicaru, a Anei Lunțeanu 
și Doinei Zaharia.

Juniori mici și mari (13—18 ani): 
1. Firănescu 8 v. 2. M. Colțescu 
8 v, 3. Buzescu 8 v, 41 Moraru 7 
v, 5. Bobocică 7 v, 6. Buga 5 v, 7. 
Cauri 3 v, 8. Mitruț 3 v, 9. Roma- 
nescu 3 v, 10. Dinu 
Colțescu 1 v.

întrecerile au fost 
de o luptă foarte strînsă pentru 
pozițiile din fruntea clasamentului. 
Primii doi clasați au concurat apoi 
în turneul seniorilor, încheiat 
următoarea ordine :

1. Doboși 12 v, 2. Luchian 
3.Ovanez 9 v, 4. Gheorghe 9 
Giurgiucă 8 v, 6. Sîndeanu 7 
Antal 5 v, 8. Nicolae 5 v, 9. 
matescu 4 v, 10. Dariielis 4 v, 11.

2 v, 11. G.

caracterizate

9
v,
v.
Sta-

în

v,
5.
7.

Gheorghiu 4 v, 12. Firănescu 2 v, 
13.- M. Colțescu 0 v.

Șerban Doboși a dominat cu 
autoritate, nepierzînd nici un meet 
In rest, lupta rămîne în continuare 
deschisă pentru selecționarea în e- 
chipa reprezentativă a țării. în 
plus, jucătorii seniori își vor mai 
disputa încă întîietatea pentru a 
participa la campionatele interna
ționale ale României, programate 
la Cluj, între 23 și 25 ianuarie. 
Pînă atunci, însă, fetele și băieții 
au și perspectiva mai apropiată a 
unor întreceri cu valoroșii repre
zentanți ăi R. P. Chineze.

Pregătirile jucătorilor noștri 
fruntași au fost conduse în această 
ultimă perioadă a anului trecut de 
antrenorii Ella Constantinescu, Ion 
Pojp și Emil Băcioiu. După cum se 
știe, din acest colectiv de antre
nori ■ face parte și antrenorul eme
rit Fârkaș Paneth,

dere a pistei, care în timpul verii a 
suferit anumite modificări, este de 
altfel motivul grabei primului nostru 
echipaj, care nu va lua startul la 
campionatele Europei, urmînd să fim 
reprezentat! la acestea de două din 
cele trei echipaje de tineret, aflate 
acum la Konigssee (unde vor lua 
parte la „Cupa Națiunilor”).

Fără îndoială, febra olimpică dom
nește și în taberele celorlalți boberi, 
aflați fie la Cervinia .fie la Konigssee, 
fie tot la St Moritz (echipele Elve
ției. Suediei, Angliei și o parte din 
echipa Italiei). Ea ia uneori aspecte 
deosebit de interesante, campionatele 
Elveției fiind în acest sens cea mai 
bună dovadă. Este suficient să amin
tim că întrecerea boburilor de două 
persoane — principal criteriu de se
lecție pentru Sapporo — s-a soldat 
cu mari surprize, echipajele conduse 
de Stadler (campion mondial în 1971 
te bob 4 persoane) șl Candrian (al 
doilea clasat la bob de 2 persoane te 
C.E.) ocupînd locurile 7 și 8. Este 
drept că victoria a revenit unui alt 
pilot binecunoscut, veteranul Wicky 
(clasat pe locul doi în concursul pre- 
olimpic de la Sapporo), urmat ds 
M tiller.

Dar acestea sînt doar primele sem
ne ale febrei olimpice... '

TINERI PATINATORI 
LA STARTUL

„TROFEULUI CARPAȚI"
Prima competiție a patinatorilor 

artistici, în noul an, poartă un ca
racter internațional. La Poiana 
Brașov, între 7 și 9 ianuarie 
se desfășoară concursul in
ternațional „Trofeul Carpați", re
zervat copiilor și juniorilor. Și-au 
anunțat participarea speranțele pa
tinajului din Bulgaria și Ungaria, 
care vor concura alături de tineri 
patinatori din București, Cluj, 
Miercurea Ciuc și 8rașove
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NOI MAEȘTRI EMERITI
AI SPORTULUI

Continuăm tă publicăm fotografiile noilor maeștri emerifi ol 
sportului. De Io stînga la dreapta : GRIGORE BAȘTAN (parașu
tism), ANA SALAGEAN (atletism), CSABA DOSA (atletism), MARIA 
POGOREVICI (șah) și ION GUDJU (șah). Reamintim că înaltul titlu 
le-a fost acordat — prin Hotărîrea Biroului C.N.E.F.S. — la sfîrșitul 
anului 1971.

CEI MAI BUNI SPORTIVI ClTEVA REFLECȚII PE MARGINEA activității cu juniorii

Al CLUBURILOR IN ANUL 1971
STEAUA

1. Ilie Npstase — tenis
2. Costel Coșnîță și Vasile Simiocănco — 

caiac-
3. Gheorghe Danielov și Gheorghe Simionov 

canoe
4. Gheorghe Stoiciu — lupte
5. Ana Poscu — scrimă
6. GJorge Florescu — tir
7. Carol Corbu — atletism
8. Alee Năstae — box
9. Gheorghe Gruia — handbal

10. Vasile Negrea — fotbal

CLUB BACĂU

PROGRESUL BUCUREȘTI

1. Maria Alexandru — tenis de masă
2. Melania Decuseară — sărituri de la trambulină
3. Mario Vicol — scrimă
4. Ecoterina Roșianu — tenis
5 Toma Ovici — tenis
6' Ștefan Moraru și Alexandru Buzescu — 

tenis de masă
7. Marian Tafan — lupte
8. Rodica Cilîbiu — volei
9' Constantin Manea — polo

10. Pantelimon Arcade — lupte

DINAMO

fost

1. Vasile Antonio — box
2. Elena Ceampelea — gimnastici
3. Cornel Dinu — fotbal
4. Anca Groza — înot
5. Mircea Lucescu — fotbal
6. Cuprian Macarencu — caiac
7. Nicolae Marfinescu — lupte
8. Ion Nunweiller — fotbal
9. Cornel Penu — handbal 
10 Afanase Seiofnie — caiac
Acești cei mai buni 10 sportivi dinamoviști au

desemnați în urma unei anchete (aflată la a 8-a 
ediție) organizată în rindurile cititorilor ei de re
vista „Pentru patrie", care — conform tradiției — 
păstrează ordinea alfabetică a numelor. Clubul 
Dinămo nu a întocmit un clasament propriu al celor 
mâi buni 10 sportivi ai săi, ci a stabilit numai, 
in cadrul fiecărei secții pe ramură de sport, pe cel 
mai bun component al acesteia.

SPORT
1. Emeric Dembrovschi — fotbal
2. Dinu Condurat — box
3. Adrian Popa — lupte
4. Aristide Ghiță — fotbal
5. Gelu Constantinescu — handbal
6. Mihai Rugiubei — fotbal
7. Felicia Dornea — gimnastică
8. Petre Avramescu — handbal
9. Gabriela Trușcă — gimnastică

10. Victor Prențu — lupte

RAPID
1. Cornelia Popescu — atletism
2. Nicolae Lupescu — fotbal
3. ’ Gabriel Pometcu — box
4. Valeria Bufanu — atletism
5. Ion Dumitru — fotbal
6. Vasile Bădescu — haltere
7. Gheorghe Cefan — atletism
8. Iosif Culineac — polo
9. Eugenia Rebac — volei

10. Anca Racoviță — baschet

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
1. Victor CiocSitea — șah
2. Constantin Rudău — popice
3. Valeria Biduleac — atletism
4. Alexandra Nicolau — șah
5. Victoria Caranda — volei
6. Gheorghe Sfichi — atletism
7. Constantin Gheorghe — box
8. Paula Cazangiu — volei
9. Dumitru Trandafir — hochei

10. Anca Odobescu-Godeanu — baschet

VOINȚA BUCUREȘTI
1. Mitana Botex — canotaj
2. Doina Bărdaș — canotaj
3. Dumitru Stanca — ciclism
4. Gabriela Toader — canotaj
5. Georgeta Liță — orientare turistică
6. Viorica Lincaru și Ecaterina Trancioveanu 

canotaj
7. Cornelia Petrușcă — popice
8. Constantin Popescu — ciclism
9. Mihai Kiss — baschet

10. Ana-Mihaela Lunțeanu — tenis de masă

Ca de obicei, între turul și returul 
campionatelor, scurte momente de 
reflecție. în ceea ce privește rug
byul de perspectivă sînt de consem
nat cîteva aspecte menite să între
țină în general un sentiment 
de optimism.

Primul dintre acestea se 
la preocuparea sporită față 
niorî, existentă la nivelul cluburilor 
și al C.M.E.F.S. București. O ase
menea preocupare este ilustrată 
prin existența unor echipe bine în
chegate (Clubul sportiv școlar. Gri- 
vița Roșie, Școala sportivă nr. 2, O- 
limpia, Energia, Rapid, Constructo
rul și Steaua) de rugby în XV, dar 
și în X și în VII. Rugbyul redds, 
echivalentul miuței în fotbal, și-a 
găsit numeroși adopți în rîndul pio
nierilor și școlarilor, din rîndul că
rora vor fi selecționați juniori pen
tru rugbyul clasic. Sînt inițiative 
notabile și cu șanse de reușită, dat 
fiind faptul că nu este vorba doar 
de simple experimente, ci de ac
țiuni bine organizate, de campio
nate cu o desfășurare regulată.

Fiindcă m-am referit la București, 
principalul centru rugbystic al țării, 
aș vrea să subliniez performanța 
sportivilor de la Clubul sportiv șco
lar, campioni de toamnă, a căror 
echipă este prima dintre cele 8 
formații de juniori care își dispută 
titlul Capitalei. Bine s-au comportat 
în prima parte a campionatului de 
juniori și echipele Griviței Roșii și

robust

referă
<le ju-

PREMIERĂ MONDIALĂ:
UN CAMPIONAT

FEMININ!

IPPON!

• în zilele de 29 și 30 ianuarie 
vor avea loc la • București, în sala 
Floreasca, campionatele internațio
nale de Judo (tineret) ale României. 
Întrucît această competiție a intrat 
în calendarul internațional al Uni
unii europene de judo, campiona
tele se vor bucura de o aleasă și 
numeroasă prezență. Au confirmat 
participarea pînă la această dată 
puternicele formații de tineret ale 
U.R.S.S., Poloniei, Bulgariei, Italiei, 
R.D. Germane, Cubei și R. F. a 
Germaniei. Se așteaptă asentimen
tul federațiilor de specialitate din 
Cehoslovacia 
României

patru sportivi la fiecare categorie 
de greutate,

• Au avut, loc în luna decem
brie, examenele de formare și de 
avansare ale arbitrilor de judo din 
București. Probele, foarte dificile, 
au triat serios pe candidați și, în 
acest context, apare cu atît mai lău
dabilă performanța Ioanei Iliescu 
— prima arbitră de judo din țara 
noastră — care a impresionat pe 
examinatori prin competență și 
cunoștințe. Singurul arbitru care a 
obținut avansarea de la gradul III

Ia gradul II a fost Dumitru GIo- 
deanu. In zilele de 14 și 15 ianua
rie, aceste examene se vor repeta, 
de astă dată candidați fiind arbi
trii din provincie. înscrierile vor 
începe la sediul Federației române 
de judo pe data de 10 ianuarie.

• La ultima ședință a comisiei 
de disciplină au fost sancționați cu 
mustrare, pentru diferite abateri, 
antrenorul Șc. sp. 1 București, 
Cristian Favelescu, precum și spor
tivii Ilie Gheorghe (Gloria Bucu
rești) și Vasile Șerban (Metalul 
Roman).

O știre care, fără îndoială, 
stîrni senzație : la 1 februarie, în 
Franța, va fi inaugurat un cam
pionat feminin de rugby. La această 
primă ediție vor lua parte 12 e- 
chipe împărțite în patru grupe, 
după criterii geografice.

Citeva precizări regulamentare. 
In grupe, echipele vor juca sistem 
turneu. Capii de grupă se voi* în- 
tîlni în ultima săptămînă a iunii 
aprilie, după sistem eliminatoriu, 
pentru desemnarea echipei Cam
pioane. Meciurile vor avea cite două 
reprize a 30 de minute fiecare. E- 
chipa va fi formată din cite 20 de 
jucătoare. Vor putea fi operate cite 
4 schimbări, toate numai după 
pauză.

De bună seamă, un campionat 
feminin de rugby reprezintă o pre
mieră mondială. Se înțelege, îl aș
teptăm în egală măsură cu interes 
și curiozitate...

și Ungaria, 
va fi reprezentată

Echipa 
de cîte

trecutconcurs al anului
de sport a Școlii pro- 

„Metalotehnica" din Tg. 
avut Ioc întrecerile de

Ultimul
în sala

fesionale
Mureș au ----- ...
judo pe echipe juniori, dotate cu- - - - • » • urtna

5 Întreceri peste hotare

„Cupa 30 Decembrie". în 
unor întîlniri echilibrate și specta
culoase, clasamentul final

■ următorul: 1. Sănătatea Tg. Mureș, 
2. Medicina II Tg. Mureș, 3. Medi
cina I Tg. Mureș. In cadrul con
cursului s-au evidențiat următorii 
juniori : Mustafa Latif, Darvas 
Atila. Radu Petre, Zoltan Szabo, 
Carol Ruja, Alex. Pop, loan MiclCa 
și alții (Canea PETREA — coresp.)

a fost

Luna ianuarie marchează înce
putul unei vii activități competi- 
ționale internaționale de schi, la 
care vor fi angrenate mai multe 
grupe de schiori români.

Astfel, chiar în prima zi a nou
lui an, micul nostru lot olimpic de 
schi alpin a plecat spre Iugoslavia- 
Au făcut deplasarea Dan Cristea 
și Virgil Brenci (însoțiți de antre
norul Kurt Gohn). Mîine și poi- 
mîine ei vor lua startul la con
cursul dotat cu „Cupa Vitrane",

ECHIPA DE SENIORI

A CAPITALEI INAUGUREAZĂ 
ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ

• Debutul activității internațio
nale pe anul 1972 va fi făcut de 
selecționata de seniori a Capitalei 
care va participa, între 13 și 19 
ianuarie, La tradiționalul turneu 
inter-orașe de la Varșovia. După 
toate probabilitățile, la întreceri 
vor mai lua parte echipele Buda
pestei, Sofiei, Moscovei, Berlinului 
și, bineînțeles, cea a orașului gazdă.

• Pe plan intern, primele me
ciuri ale anului sînt programate 
miercuri, în cadrul penultimei e- 
tape a primului tur al diviziei mas
culine A. Jocurile din Capitală se 
vor disputa in sală Floreasca (de

’ la ora 16,30 : Politehnica—Voința, 
I.E.F.S. — Steaua, I.C.H.F — Di
namo) și în sala Giulești (de Ia ora 
17. Rapid — Politehnica Cluj). în 
țâță, se vor desfășura partidele 
Universitatea Cluj — Universitatea 
Timișoara (derbyui etapei) și Mu
reșul Tg. Mureș — Politehnica Ga
lați.

7. Satu Mare, (toate au fost echipe 
ale școlilor sportive). în cursul în- 
tîlnirilor s-au evidențiat mai multe 
jucătoare, printre care Mona Cicio, 
Mariana Nichita, Simona Stancu 
(Brașov), Constanța Fotescu, Dana 
Duman, Teodora Popa (Bacău). Ma- 
rilena Nedelcovici, Rodica Călin 
(Pitești), Dietlinde Kloss (Sibiu), 
Lia Ciacîru (Constanța) și 
Keresztesi (Satu Mare).

Sara

• în zona Botoșani, finala mini- 
baschetbaliștilor între 8 și 10 ani 
a revenit formației Școlii sportive 
Pitești, urmată în clasament de 
Școala sportivă Botoșani, Școala 
generală nr. 2 Alexandria, Școala 
sportivă Oradea și Școala sportivă 
Sibiu. Coșgeterul turneului a fost 
D. Oprică (Șc. sp. Pitești), autorul 
a 111 puncte.

• Finala zonei Brașov a „Cupei 
Federației" pentru minibaschetba- 
listele între 8 și 10 ani a fost cîș- 
tigată de echipa Școlii sportive 
Brașov care a învins, în meciul de
cisiv, formația Școlii sportive Ba- 
dău.cu 33—28. Clasament final: 1. 
Brașov, 2. Bacău, 3. Pitești, 4. 
Gheqyghmi; 5, Sibiu, 6. Constanța;

• Echipa masculină Universita
tea Timișoara a susținut două me
ciuri amicale în Iugoslavia. A pier
dut cu 90—91 în fața formației 
K.K.K. Zrenjanin (locul I în divi
zia B) și a încheiat La egalitate 
— 84—84 — partida cu Vojvodina 
Novisad (locul secund în divizia 
B). Din teamul timișorean au lipsit 
Viciu, Czmor și Roxin, reținuți din 
motive profesionale. în cursul 
jocurilor, s-au evidențiat tinerii 
Măjiăilă, CalOji și Weber,

Școlii sportive nr. 2, clasate după 
XV-le Clubului sportiv școlar, în 
ordinea de mai suS.

Al doilea aspect demn di! notat i 
grija pentru dezvoltarea rugbytilui 
se extinde și în țară. Acțiunea mu
nicipiului șl județului Suceava, lan
sată de Inspectoratul școlar, în co
laborare cu C.J.E.F.S. șl Consiliul 
județean al organizației pionierilor, 
s-a dovedit pe dt de îndrăzneață pe 
atît de rodnică. In prezent, acolo, în 
„Țara de Sils" a Moldovei ființea
ză nu mai puțin de 20 de echipe 
de copii și juniori, într-o activitate 
eompeti(tonală continbâ. La Suceava 
activează chiar un club al rugbyști- 
lor, ceea ce reprezintă o premieră 
pe (ară.

Exemplul Sucevei a fost urmat, 
susținut și de alte centre din țară, 
de Constanța în primul tind. Pre
zența cunoscutului antrenor Dumi
tru (Titi) îonescu în principalul oraș 
de pe litoral, pasiunea sa pentru 
munca cu cei mai mici rugbyști fiu

găsit un larg Ecou pretutindeni în 
școli. La ora actuală, antrenorul 
principal al clubului Farul Constan
ța instruiește — pe lîngă echipa de 
seniori — șl peste 60 de copii, care 
după cum ne asigură, sînt talente 
unul și unul. De notat, de aseme
nea, că la Constanță activează nu 
mai puțin de 8 echipe de seniori și 
juniori, ceea ce reprezintă numărul 
cel mai mare după București. In
teres și preocupare pentru rugbyul 
de perspectivă se manifestă și în o- 
rașele lași, Pitești, Bîrlad, Săcele 
etc.

Bine ar fi Insă ca federația să 
încurajeze într-un mod șl mai con
vingător activitatea cu juniorii din 
aceste orașe, să o stimuleze pe dife
rite căi. In primul rînd găsind so
luții pentru confecționarea unor 
mingi cu dimensiuni corespunzătoa
re, tentativă mai veche, dar rămasă 
în suspensie... De asemenea, opinez 
pentru crearea de echipe de juniori 
pe lîngă TOATE echipele din divi

zia A, In mod blțiigatotiu, eondițin- 
nînd participarea acestora In com
petiție, in funcție de existența unor 
asemenea pepiniere. într-o etapă ur
mătoare, o asemenea obligație ar 
putea să fie extinsă și ta nivelul e- 
chipelor dirt divizia B.

în fine, cei de-al treilea aspect pe 
care doresc să-l consemnez este le
gat de perfectarea unor meciuri in
ternaționale la nivelul echipelor de 
juniori. Anul trecut, asemenea ini
țiative au aparținut celor care diri
guiesc activitatea echipelor Clubului 
sportiv școlar, Grivița Roșie șl Con
structorul. Este foarte bine. Dar de 
ce astfel de inițiative frumoase, des
tinate să impulsioneze activitatea 
rugbystică a juniorilor, să fie limi
tate doar la cîteva echipe? Federa
ția de resort are datoria să faciliteze 
asemenea întîlniri sportive amicale 
la nivelul tuturor echipelor de ju
niori. Rugbyul românesc de perspec
tivă nu va avea decît de cîștigat!

prof. CAMIL MORȚUN

VITEZIȘTII S-AU TREZIT ÎNAINTEA ZORILOR...

Da, hotărît lucru ; patinatorii de 
viteză continuă să lupte cu capri
ciile acestei ierni. Zilele trecute,

cînd ne aflam la Tușnad, ei au fost 
aceia care au trezit stațiunea. Afară 
era încă întuneric, cînd, prin fe
reastra vilei în care eram cazați, 
am zărit siluete suple alunecînd pe 
pista bine luminată. Firește, am 
ținut să aflăm cine sînt sportivii 
care s-au sculat cu noaptea în cap și 
am coborît pe lacul Ciucaș, unde 
am întîlnit pe patinatorii de la 
Școala sportivă Sibiu și Dinamo 
Brașov. Primul interlocutor i antre
norul Ernest Ulrich.

— Parafrazînd un cunoscut pro
verb — ne spunea tehnicianul bra
șovean —- cine se scoală mai de di
mineață ajunge... primul pe pistă, 
beneficiind de o gheață mai bună 
și de un spațiu suficient pentru un 
antrenament corespunzător. în ulti
mele zile, spre prînz, mercurul ter- 
mometrului urcă, gheața se înmoaie, 
iar alunecarea devine greoaie.

Aflăm că pe lîngă patinatorii de 
performanță, la Tușnad își petrec 
vacanța și mulți tineri care și-au 
pus în gînd să devină mari viteziști. 
Și unii și alții au pus stăpînire pe 
„inelul de gheață"; pregătindu-se 
cu minuțiozitate pentru apropiatele 
concursuri.

— Dacă se antrenează noaptea, 
ce fac patinatorii ziua ?

— Să nu credeți că stau Ia... gura 
sobei. După ce părăsesc gheața, ce- 
dînd locul colegilor de Ia celelalte 
cluburi și asociații, seniorii, juniorii 
și copiii de care mă ocup continuă 
antrenamentul pe... uscat. Exercițiile 
fizice și diferitele excursii comple
tează în mod util programul zilnic 
din care nu lipsește somnul obli
gatoriu.

...încet, încet se luminează de 
ziuă, iar pista devine din ce în că 
mai populată. Intră pe gheață ve
teranul antrenorilor. Carol Gall, cu 
fetele șl băieții lui de la Mureșul 
Tg. Mureș. Vechea noastră cunoș
tință ne-a anunțat că „o fată încă 
necunoscută se anunță printre per
formerele actualului sezon*. Ne-a 
rugat să-l reținem numele i Liâna 
Cardaș, Apoi, veșnic tînărul antre
nor a scrutat înălțimile, Incercînd 
să deslușească în ce direcție se în
dreaptă norii. După cîteva clipe, 
rosti cu satisfacție în glas i „începe 
să bată vîntul dinspre Miercurea 
Ciuc, semn că vremea se va răci",

Alexandru Boer (Dinamo Brașov) 
a devenit, grație seriozității cu care 
se pregătește, un patinator de bază 

al lotului de seniori.

TINERII SELECȚIONABILI SE PREGĂTESC

PENTRU CONCURSUL DE LA ZAKOPANE

V. PENESCU

(Urmare din pag. 1)

CANDIDATUL OLIMPIC NR. 7

organizat în stațiunea Kranjska 
Gora, concurs care contează în 
„Cupa Europei" și constă într-o 
probă de slalom și una de slalom 
uriaș.

Din Iugoslavia, schiorii noștri vor 
trece în Austria unde vor lua parte 
la alte două concursuri. Primul va 
fi organizat între 6 și 9 ianuarie la 
Bad-Hofgastein și va cuprinde toate 
probele alpine (coborîre, slalom și 
slalom uriaș), iar al doilea se va 
disputa la 15—16 ianuarie, la Per- 
nitz (Unterberg) și va cuprinde 
două slalomuri. Acestea vor fi ul
timele confruntări internaționale 
ale schiorilor noștri alpini înain
tea plecării spre Sapporo, ia 18 ia
nuarie. ei urmînd să se întoarcă 
în țară.

Astăzi și mîine, alte două grupe 
de schiori vor pleca spre locul de 
start al unor întreceri internațio
nale. Este vorba de săritorii clubu
lui Dinamo Brașov care vor lua 
parte, între 8 și 10 ianuarie, la un 
turneu pe trei trambuline (Mari- 
bor — Iugoslavia, Tarvisio — Ita
lia și Villach — Austria) și un grup 
de schiori alpini care vor concura 
în U.R.S.S. Echipa schiorilor alpini 
va fi formată din patru schiori 
(C. Văideanu, S. Moldoveanu, Gli. 
Vulpe și M. Focșeneanu) și două 
schioare (Iudith Tomori și Minodora 
Zelman) și urmează să ia parte la 
o întrecere care se organizează în
tr-o stațiune aflată dincolo de 
cercul polar.

la

reprize, nu ăre decît o singură șan
să : să se miște neîntrerupt timp 
de 9 minute, să nu dea nici o clipă 
de răgaz adversarului, să-l încol
țească mereu, să-i impună propria 
sa tactică, să nu-i dea vreme Să-și 
realizeze intențiile". Vorbele lui 
Dobrescu seamănă a tratat de box, 
dar faptele confirmă identitatea 
cu gîndirea. Maestrul Ion Popa, 
antrenorul emerit al lotului pugi- 
liștilor, ne mărturisea că la pre
gătirile în aer liber, pe pistă. Pa
ul Dobrescu e în stare, la alergare, 
să-i întreacă pe colegii lui cu o 
tură f

De sărbători, tînărul nostru bo
xer a dat o raită... autobiografică, 
prin comuna Coțorca din județul 
Buzău (unde trăiesc părinții săi 
adevărați, familia Ghiță). pe
Brăila- (unde a terminat școala 
profesională de lăcătușerie și unde 
au rămaS primii lui tovarăși de 
box, Cbvaliov, Roman Dinu și al
ții), apoi pe la Galați (unde stă 
acum familia fostului boxer Con
stantin Dobrescu, care l-a adop
tat la Vîrsta de 14 ani si care i-a 
îndrumat primii pași în sport). Re
venit în București, pașii l-au în
demnat de la liceul „Emil Raco- 
viță“. unde si-a lupt bacalaureatul, 
spre porțile I.E.F.S. tinde vrea 
să dea examen de admitere. „Do
resc să devin profesor, pentru că 
îmi plac mult copiii. Și la club 
mă ocup de ei, fără să-mi ceară 
cineva".

Pînă atunci. însă. Paul Dobres
cu are datorii față de sine, căci 
îl așteaptă un an olimpic greu, 
„în garsoniera mea, cînd sînt sin
gur — șj sînt adesea singur —

mă gindesc mai mult decit Ia ori
ce la Olimpiadă. Am fost campion 
balcanic, am ciștigat Dinamoviada, 
sînt campion național, dâr parcă 
nu-mi ajunge Vă rog să nu-mi 
considerați ambiția deșartă. N-am 
fost trimis la campionatele euro
pene ; nu-mi rămîne decit să arăt, 
din nou. că merit să fiu candidat 
olimpic".

Intuiește că toată lumea e cu 
gîndtil Ia noul său meci cu Calis- 
trat Cuțov și refuză, din delica
tețe, să comenteze evenimentul. 
De la primul lor meci nul, în 1965 
la Brăila, Cuțov a cîștigat de două 
ori, iar Dobrescu ultima oară, me
reu în finâla campionatului națio
nal. Istoria se va repeta, probabil, 
anul acesta, dar finala îl va găsi 
pe Dobrescu cu un ascendent mo
ral- La 22 de ani și jumătate. Paul 
Dobrescu se poate considera un 
candidat olimpic de nădejde la 
categoria ușoară a turneului de la 
MUnchen.

Ultima competiție a anului tre
cut, „Cupa 30 Decembrie" a con
stituit primul criteriu de verifi
care a pregătirilor efectuate de ti
nerii viteziști vizați să reprezinte 
țara noastră la „Concursul Priete
nia", programat între 29 ianuarie și 
1 februarie la Zakopane. Iată ce 
ne-a declarat antrenorul coordona
tor âl lotului republican de Juniori, 
maestrul sportului Dan Lăzărescu :

— Voi începe, din păcate, cu pa
tinatorii care n-au îndreptățit aș
teptările. Victor Ciolaeu (Șc. sp. Si
biu) și Roxana Salade (C.S.M. 
Cluj) au la ora actuală o capaci
tate de efort care nu corespunde 
intensității cerute de antrenamen
tul pe gheață. Sibîanul nu a res
pectat programul de antrenament 
din timpul verii șî sînt informat că 
va fi suspendat de asociația sa pen
tru repetate abateri de la disci
plină. Roxana Salade a lucrat pe 
uscat, însă s-a îngrășat, fapt care 
i-a modificat în rău poziția de alu
necare. în sfîrșit, Gabriela Kelc- 
men (Dinamo Brașov) este ieșită 
din formă, din cauză că a ignorai 
pregătirea de vară.

Pe pistele i
Cunbscuțil patinatori Victor So- 

ttrescu, Alexandru Boer și Mihai 
Bărbulescu vor participa la cîteva 
concursuri peste hotare, după cum 
urmează: 5—6 ianuarie la Inns-

— Se pare că aveți probleme în 
alcătuirea echipei pentru Zaț&- 
pane.

— La băieți mai puține, deoare-* 
ce Zoltan Șandor (Dinamo Brașov) 
se apropie de seniori în probele 
scurte, Ladislau Focht (Mureșul 
Tg. Mureș) e în progres, iar Adrian 
Vîrbănescu (Șc. sp. Sibiu) și Gh- 
Dumitrescu (Constructorul Buc.) 
dacă vor continua să exerseze cu 
minuțiozitate vor atinge o formă 
corespunzătoare ia ora startului. 
Cred că la fete vom opera unele 
modificări, întrucît Liana Cardaș 
(Mureșul Tg. Mureș) și Eva Szi- 
geti (Șc. sp. M. Ciuc) au avut o 
comportare care Ie recomandă pen
tru echipă. Cine va munci mai 
mult în zilele următoare, va face 
deplasarea la Zakopane — a con
chis interlocutorul.

Speranțele tn întrecere
In zilele de 5 și 6 ianuarie va & 

vea loc pe pista lacului Ciucaș din 
Tușnad „Cupa speranțelor". In pro
gram figurează probe pentru ju
niori Și copii.

nternaționale
bruck, 10—11 ianuarie U Cortina 
d’Ampezzo și 15—16 ianuarie la Ma
donna di Campiglio.

Rubrică redactată dei
Traian lOANIJESCU

luate
în monografia 

$ul ui Sa tu Mare 
acum — sportul 
de fotbal, ocupă 
te. Aceasta ramură a atleticii grele 
are o veche tradiție în orașul de 
pe malurile Someșului. Luptele 
s-au practicat aici, la nivel de per
formanță, cu multe decenii în ur-

Sportivă a ora- 
— nescrisă pînă 
luptelor, alături 

Un loc de frun-

JURNAL DE VACANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

consecvență cu care sînt ajutate 
marile cluburi. In același tîm p 
cheltuielile pe care trebuie să le 
efectuăm pentru deplasarea cu mij
loace mecanice pe pîrtiile din Bu- 
cegi sînt destul de mari. Mă gîn- 
desc dacă nu ar fi util ca elevi
lor care urcă în grupuri mai mari 
spre pîrtiile de schi să li se facă 
unele reduceri de tarife.

— Știm, tovarășe director, că a- 
veți mai de mult în plan antrena
rea tuturor elevilor școlilor din 
Sinaia in efectuarea în aer liber a 
orelor de educație fizică. Ce ne 
puteți spune în aceșt sens ?

— Intre timp, mi-am schimbat 
concepția. Optez pentru ca toți cei 
2 000 de elevi sinăicni să practice 
orele de educație fizică PE SCHI
URI. Nu este un lucru imposibil. 
Cit despre utilitatea unei asemenea 
acțiuni, nu cred că sînt necesare 
prea multe argumente.

— Să revenim, totuși, la vacanță. 
Mai sînt cîteva zile bune pînă la 
reînceperea cursurilor și am dori să 
știm cum le veți folosi.

— Antrenamente, antrenamente 
și iarăși antrenamente. Numai ast
fel vom ajunge Ia vn nivel cit mai 
înalt de pregătire pentru a face față 
cu succes suitei de competiții care 
ne așteaptă în acest sezon, Reți-

neți, vă rog. că școala noastră a 
dat citeva „nume'.' schiului româ
nesc, unele pe deplin afirmate, al
tele în curs de afirmare: Marian 
Burehi — campion național școlar, 
Alexandru Bogdan — campion na
țional de juniori, Doina Croner — 
dublă campioană a județului Pra
hova, precum și Daniel Miloș, Con
stantin Potcoavă, Maria Soare, So
rina Stâvăr și alții.

După cum se vede, deși aflate în 
vacanță împreună cu elevii, cadrele 
didactice ale Școlii sportive din Si
naia (prof. C. Xovan, prof. Elena 
Matei, prof. A. Ciocîlteu) nu negli
jează pregătirea viitoarelor perfor
manțe,

O SECȚIE NEGLIJATĂ -
mă. S-au ridicat de aici în special 
după anii '60, o serie de luptători 
valoroși, unii dintre ei înscriindu-și 
numele chiar pe tabelul de onoare 
al campionatelor europene sau jo
curilor balcanice, al campionatelor 
naționale. Anul acesta, de pildă, 
luptătorii sătmăreni au avut o com
portare bună la libere (G. Stan 
a devenit campion la cat. 57 kg, 
iar A. Balogh a cîștigat locul se
cund la cat. 100 kg), iar echipa 
Olimpia s-a clasat pe locul 5 în 
campionatul pe echipe (seria vest). 
La greco-romane, în schimb, rezul
tatele au fost cu mult sub posibili
tăți. echipa care activează în divi
zia A seăpînd de abia de retrogra
dare, iar în finala întrecerilor in
dividuale, reprezentanții Olimpiei 
nu s-au remarcat de loc.

Am relatat cele de mai sus pen
tru a sublinia și mai mult supăra
rea celor ce practică sportul lupte
lor Ia Satu Mare și care ne-au tri
mis o scrisoare în care ne arată 
greutățile pe care le întîmpină în 
practicarea sportului lor preferat.

Iată păsurile luptătorilor sătmă
reni.

Atît în perioada precompetițio- 
nală cit și în cea de vîrf, grupa de 
lupte libere, are la dispoziție sala 
de sport a asociației Ia ore nepo
trivite (15,30—17,30) fapt care face 
ca prezența la pregătire să fie sla
bă. Majoritatea băieților lucrează 
în schimbul de dimineață pină la

OLIMPIA SATU MARE
ora 15 și nici nu-șî termină bine 
încălzirea că trebuie să stringă sal
telele, întrucît vin la rînd alte sec
ții la sală.

La grupa de greco-romane, situația 
este și mai gravă. în tot cursul a- 
nului 1971 concurențil de la acest 
stil s-au antrenat într-o sală ne
igienică (fără încălzire, fără insta
lații sanitare) și pe un spațiu re- 
ștrîns, iar în serile de toamnă jj 
iarnă, cînd se întunecă repede, sate 
este luminată cu... feștile.

în privința echipamentului, si
tuația este de asemenea deficitară. 
Una dintre echipe n-are decît dre
suri albastre, ori regulamentul de 
lupte prevede ca luptătorii să aibă 
asupra lor două rînduri de dresuri, 
roșii și albastre. Nici una dintre 
grupe nu are treninguri, iar ghetele 
de concurs sînt în număr insuficient 
Și cu tălpile dezlipite.

Cu toată bunăvoința pe care o 
are, conducerea secției nu poate a- 
meliora situația. întrucît primește 
mereu același răspuns — nu sînt 
fonduri. Președintele secției, ine 
T. Jula, după multe promiriuni din 
partea conducerii asociației, și-a a- 
bandonat responsabilitatea, iar cel 
nou, dr. S. Szabo, a început acti
vitatea cu multă pasiune dar, așa 
cum se spune în scrisoare, „tare nc 
e teamă că va pleca și dinsul, dacă 
asociația Olimpia va continua să 
ne fie mamă vitregă...".

R. TOMA
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„PROGRAMUL DIN RETUR NE AVANTAJEAZĂ”

CUPLURI SOLIDE, ECHIPE PUTERNICE
Dintotdeauna, indiferent de sistemul de joc la mods, in dorința de a asi

gura coeziunea necesară in cadrul echipei, antrenorii au așezat alături ju
cători cate să se înțeleagă reciproc avind afinități fie de temperament, 
fie din punctul de vedere al tehnicii și al tacticii, în funcție de cerințele 
diferitelor posturi, ale compartimentelor, ale echipei.

Datorită valorii individuale, dar, 
mai ales, a lucrului intens și a ro
dajului, s-au închegat, cu timpul, 
tandemuri și cupluri celebre din 
parteneri care s-au înțeles de mi
nune, servind împreună — prin 
personalitatea lor, prin respectarea 
sarcinilor ce Ie reveneau — ideea 
de joc a echipei.

De-a lungul anilor, începînd cu 
epoca halfului centru, trecînd prin 
W.M. modern și ajungînd în zile
le hoaștre la sistemul cu patru fun
dași, istoria fotbalului a consem
nat în paginile ei cupluri de jucă

Ene Daniel, tn acțiune, și Neagă, (nr. 9), tn espectativă, cuplul de la care 
mult în 1972, intr-o fază la poarta lui Zoff.
tori care au adus glorie formațiilor 
lor.

Tn acest sens, iubitorul maivîrst- 
nîc al fotbalului, bine documen
tat, își poate aminti, de pil
dă, de celebra aripă dreap
ta a Uruguayului, campiona 
lumii în L930, Iriarte—Cea; 
de faimoșii fundași ai Italiei, Foni 
și Rava; de teribilul tandem de 
pe stingă al Ripensiei, Schwartz— 
IJobay; de faimoasele perechi, la 
vremea lor, Covaci I—Bindea, Bă- 
cuț—Petchbvschi, halfia I.T.A.-ei 
și a naționalei, Onisie—Bone, Za- 
vodă I—TStaru, Cacoveanu—Con
stantin. Kocsis—Pușcaș, Kopa— 
Fontaine, Orlando—Bellini, Didi— 
Zitto, Vava—Pete.

Cu perechile Orlando-Bellini, 
Didi—Zitto și Vava—Pele ne in
troducem, de fapt, în epoca ADE
VĂRATELOR CUPLURI, promova
te de sistemul brazilian (4—2—1), 
care în 1958 o rupsese pentru pri
ma oară cu vechiul W.M., dînd to
nul și pentru fotbalul Europei. 
,,Spune-mi ce cupluri ai, ca să-ți 
spun ce valoare are echipa’ — & 
fost, în următorul deceniu, refre
nul specialiștilor de pe glob. Cu
pluri închegate, pe verticală, de 
fundași centrali, mijlocași (deși 
aici, în această linie, intervenise o 
specializare, unul dintre mijlocași 
i | itînd defensiva, altul ofensiva) 
și înaintași centrali au constituit 
pilonii puternici pe care, în timp, 
s-a clădit mai ușor întreg edificiul 
unei echipe. Așa și-a construit și 
Alf Ramsey „11 “-le care a adus 
Angliei primul titlu de campioană 
a lumii (cu Jackie Chariton— 
Bobby Moore, perechea fundași
lor centrali, cu Hurst și Hunt, cei 
doi „tunari** din atac alimentați 
cu „obuze" de credinciosul „ser
vant" . Bobby Charlton), Ia fel și 
Otto Gloria — pe Benfica (sche
letul reprezentativei Portugaliei), 
de asemenea și Jock Stein pe Cel
tic din Glasgow, ca să ne oprim 
doar la exemplele cele mai pres
tigioase.

Improvizațiile pe această temă 
s-au soldat cu zdrobitoare eșecuri 
chiar dacă jucătorii în cauză (bra
zilienii la C.M. din 1966) reprezen
tau valori de primă mărime. Din 
usturătoarea lecție, fotbaliștii bra
zilieni au avut de învățat, înlătu- 
rind multe din cauzele marii în- 
frîngeri și venind în Mexic, patru 
ani mai tîrziu. și cu cupluri roda
te, de tiptil Pele—Tostao, cu o e- 
chipă în adevăratul sens al cuvîn- 
tului.

★
în contact din ce în ce mal In

tens, în ultimii ani, cu fotbalul in
ternațional, echipele noastre au cul
tivat și ele această idee, a cuplu
rilor, obținînd, mai devreme sau 
mai tîrziu, remarcabile rezultate. 
Cele mai ilustrative exemple în a- 
ceasta privință ni le pun lâ înde- 
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mînă. pentru perioada respectivă. 
Rapid și Petrolul, echipele cuplu
rilor (vestite la noi) Dan—Matroz 
(mai apoi Lupescu—Dan), Dumi- 
triu II—Ion Ionescu, Badea—Dri- 
dea...

Dar anii au trecut, cuplurile s-au 
desfăcut (unele au dispărut în în
tregime, altele numai pe jumătate) 
și o dată cu ele s-a dus și gloria 
formațiilor respective. Ultimul cu
plu, din cele citate mai sus, Lu
pescu—Dan, s-a dezintegrat o dată 
cu transferarea lui Dan Ia o echi
pă din Belgia. Faptul s-a petrecut 

înaintea startului în actualul cam
pionat — căci la el am dorit să 
ajungem — și, iată, că, în toam
na care a trecut, sistemul defen
siv al Rapidului a acuzat despăr
țirea de fundașul său, deși înlocu
itorul acestuia, Boc, luat individu
al, reprezintă neîndoios o valoare. 
Va mai trece o vreme, pînă ce 
noul cuplu Boc—Lupescu va putea 
ajunge la coeziunea celui care l-a 
precedat, după cum și celor doi 
înaintași centrali Daniel Ene—Nea- 
gu le va trebui timp pentru a 
ajunge la o sudUră perfectă (deși 
în mai toate cazurile antrenorii și, 
mai ales, jucătorii pot, prin lucru 
intens, să scurteze perioadă de o- 
mogenizare). Deocamdată, în prima 
parte a campionatului, momentele 
de înțelegere au fost cam rare, în 
unele jocuri nereușind să închege 
nici măcar un „un—doi". Și cînd 
ne amintim cum perechea Dumi- 
triu II—Ionescu se „găsea" și cu— 
spatele unul la celălalt, printr-o 
pădure de adversari.. Din păcate, 
exemplul Rapidului nu e singular. 
La Dinamo, deși campioană en 
titre, de la Boc—Dinu nu se mai 
leagă o pereche de fundași centrali 
veritabili, lingă Nelu Nunweillef 
fiind așezați, după revenirea aces
tuia de la Fenerbahce, nu mal pu
țin de patru coechipieri (Stoenes- 
cu. Dinu, Sandu Gabriel, Sătmă- 
reanu II), folosiți în foarte multe 
formule. Toate acestea — cu bune I 
intenții, dar cu rezultate încă nesa
tisfăcătoare. Nemaivorbind că există ‘ 
pericolul ca în momentul în care 
Sătmăreanu II își va încheia peri- 
oada de adaptare, omul de lîngă 
el, Nelu Nunweiller, să lase locul I 
vacant. Așa îneît atenție, de pe 
acum, antrenori ! și plecarea unui 
„libero" lasă urme! Din diverse 
motive obiective („căderea" lui 
Dumitrache) dar, mai ales, subiec
tive, la Dinamo nu stau prea bine 
lucrurile nici referitor la perechea 
înaintașilor centrali. Oricum, aici, 
în acest sector al echipei dinamo 
viștii vor putea prezenta în pri
măvară un cuplu de marcă i Du- 
mitriu II—Dumitrache, dacă bine
înțeles ambii se vor afla la ora 
aceea în plenitudinea forțelor.

Speranțe, multe speranțe în re
facerea unui cuplu (Tătaru—lordă- 
nescu) pierdut aproape de momen
tul deplinei armonizări există si 
la Steaua. S-ar putea ca lui Gigi 
TStaru să-i fi prins bine sancțiu
nea dictată de club, ceea ce, In
tr-un fel, i-ar servi, credem, și lui 
Viorel Năstase, crezut prea repede 
titular, după unele reușite (să-i 
recunoaștem aportul hotărîtor la e- 
liminarea lui C.F. Barcelona) ur
mate spre finalul sezonului, de o 
bruscă alunecare pe tobogan. Dar 
la Steaua (pe care la 8 martie a.c. 
o așteaptă o nouă partidă în sfer
turile competiției europene „Cupa 
cupelor'*) se cere mai bine înche

gat și acel cuplu al fundașilor cen
trali, unde „dispărutul" Ciugarina 
lăsat, se pare, locul unui tînăr cu 
reale perspective de progres — 
l-am numit, desigur, pe Smaran- 
dache — dacă el va înțelege să-și 
curețe jocul în ambele senstiri ale 
cuvîntului: și tehnic, și discipli
nar.

Tntr-adevăr, nimic n-a fostîntîm- 
plător în turul ediției 1971—1972 a 
diviziei A: Politehnica a șchiopă
tat serios și din cauza fisurilor ivi
te în cuplurile de bază : lanul— 
Stoicescu șl Lupulescu-Cuperman 
Dintre cei patru, lanul a fost sin
gurul care s-a menținut la fru
moasa conduită din campionatul 
anterior, iar Stoicescu a fost singu
rul care merită circumstanțe, el 

suporterii Rapidului așteaptă mai 
Foto i Paul ROMOȘAN

fiind o vreme Indisponibil. La fel 
se prezintă lucrurile și la Univer
sitatea Craiova, unde noul antre
nor, C. Cernăianu, n-a găsit încă 
cea mai bună formulă pentru cu
plul fundașilor centrali (au fost 
folosiți Deselnicu, Mincă, Bîtlan, 
Sameș, Tacoi), nici pentru cele două 
vîrfuri centrale (au apărut în a- 
ceste roluri Oblemenco, Nifă,Nea- 
gu, Pirvu), ca să nu mai vorbim 
și de perechea de la mijlocul e-

CE VĂ
(Urmare din pag. I)

însemne un reviriment pentru mo- 
tociclismul românesc. Urez alergă
torilor de motocros șl dirt-trak să 
revină pe primul plan a'< competi
țiilor la care participăm de obicei și 
mai ales la „Cupa Balcanică" și 
„Cupa Dunării". Material bun — 
motociclete — există, talente de 
asemenea așa că urarea mea are, 
cred, toți sorții de izbîndă. Rămîne 
ca motocicliștii să dorească și ei 
acest lucru cu tărie, să se pregă
tească serios pentru confruntările 
la care vor participa Mă refer în 
special la cei mai taler.tați: Ch’țu, 
Ionescu și Crisbui*.

Prof. ANA ENE-PA8CU, meda
liată a CM de scrimă de la Viena: 
.1971 n-a reprezentat Am an prea 
bun pentru scrima românească tie 
performanță, pentru floretă fete în
deosebi. Succesele ne-au fost foarte 
aproape, după acel glorios moment 
tori nez (n.n. în care echipa de flo
retă fete a clubului Steaua a cu
cerit „Cupa campionilor europeni"), 
dar.. Pentru acest an, mă gindesc 
Ia o prezență mult mai notabilă în 
arena internațională. în primul 
rind în proba mea, evident. Există 
mari perspective de a fi cit mai 
aproape de prima treaptă a podiu
mului la Miinchen. echipa țării 
noastre avînd acum cel mai înalt 
grad de maturitate, de experiență. 
Sabrerii. de asemenea, pot dovedi 
că rezultatele lor din anul trecut 
nu reprezintă altceva decît primele 
jaloane ale unei puternice relan
sări".

EUGEN IONESCU-CRISTEA, cam- 
pion republican de automobilism : 
.Dorințele mele pentru 1972 7 în 
primul rind, să-mi mențin titlul 
național tie campion al țării la vi
teză în coastă, pe care l-am cîști- 
gat pînă acum de două ori conse
cutiv : în 1970 și 1971. Și, dacă la 
toate acestea se va adăuga și un 
succes în campionatul republican 
de raliuri — atunci va fi cu atit 
mai bine !

Dar, după cum se știe, de cîtva 
timp, automobilismul sportiv româ
nesc a pășit cu curaj și în arena 
internațională. Iată de ce doresc și 
sper că, în sezonul competițlonal 
1972, voi fi prezent într-o serie de 
întreceri de anvergură ca: Raliul 
Dunării, Raliul Vltavei, Raliul Cor- 
datic, Raliul Nisipurile de Aur, 
Raliul Balcanic. Ultima competiție 
enumerată aici am ciștigat-o in 
1968. Firește, nutresc speranța că 

chipei, Ștrtmbeanu—Ivan- aflată în 
declin. Cam aceeași situație și la 
Farul (îndeosebi la perechea fun
dașilor centrali) și la Petrolul (și 
ea în refacere), și la Crișul, și la 
C.F.R. Cluj, echipe nu intîmplător 
slab situate după prima parte a 
campionatului.

Cît de bine nâ servesc ideea din 
titlu — priviți clasamentul ! — 
formațiile fruntașe, după 15 etape, 
intenționat lăsate în finalul co
mentariului nostru. Iat-o pe U.T.A. 
Formația arădeană joacă de multă 
vreme cu aceeași pereche de fun
dași centrali (LeretCr—Pojoni), cu 
aceiași mijlocași ofensivi (Domi
de—Broșovschi) care, prin alter
nanță, ca doi interi de pe vremea 
W.M.—ului, susțin vîrful central. 
Kun II, făcînd cupluri cu el. Con
secința l 21 de goluri, din totalul 
de 33, au fost opera celor trei : 
Kun 9 goluri, Broșovschi 6. Domi
ne 6. Solidă în apărare, puternică 
în atac, U.T.A. domină autoritar 
plutonul divizionarelor A și face 
figură dintre cele mai frumoase în 
„Cupa U.E.F.A.*, calificîndu-se în 
sferturile de finală.

Cuplurile lui Sport Club Bacău 
au făcut treabă bună și ele : în a- 
pârare, Catargiu—Vellcu (ultimul 
absent în trei jocuri, fiind Suspen
dat) au făcut pași mari pe drumul 
sihcronizărli; în atac Dembrovschi 
și Rugiubei s-au completat de mi
nune. Amîndoi au jucat toate me
ciurile, realizînd împreună 17 go
luri, 11 dintre ele fiind reușite de 
Rugiubei care, revenit la senti
mente mai bune vizavi de sportul 
Iui preferat, a ajuns un invidiat 
golgeter de toamnă. Ocupanta lo
cului 3, ,,U*‘ Cluj, a demonstrat și 
ea seriozitate Ia acest capitol, al 
cuplurilor: pe linia de fund. Pexa 
și Solomon au fost de nedespărțit 
de-a lungul întregului tur, la mij
loc numai un „accident" (două 
etape suspendare) l-a dezlipit pe 
Fanea Lazăr de Atica, in timp ce 
în fața Iui Âdam și Muhteanu l au 
constituit formula înaintașilor cen
trali pe parcursul â 13 partide.

Și, totuși, printre toate aceste 
fruntașe, o excepție : F.C. Argeș : 
— destul de inegală pe întreg axul 
central al echipei. Aici, la forma
ția piteșeană, Dobrin, fotbalistul 
nr. i al anului 1971, își caută încă 
partenerul de cuplu. Este excep
ția care vine să confirme... regula.

G. NICOLAESCU
------------- --- ------------------------------------------ - ----- --------------- ----------------

DORIȚI ÎN 1972 ?
în sezonul care vine veri reedita a- 
ceastă victorie. Fără îndoială, voi 
putea realiză toate acestea numai 
dacă Voi dispune de o mașină co
respunzătoare",

CONSTANTIN VLAD — maestru 
al sportului la călărie; „Fiind anul 
marilor confruntări olimpice, aș 
dori ca îri 1972 să mă pot număra 
printre sportivii români care vor 
avea o comportare lăudabilă la 
Miinchen. Sînt conștient că dorința 
mea poate deveni realitate numai 
printr-o muncă atentă și susținută. 
Și n-am să preget să fac tot ce e 
posibil pentru a-mi perfecționa mă
iestria sportivă. Tin mult ca și în 
anul Olimpiadei să dobîndesc 

Cupa Federației" la călărie, în 
disputa cu colegii fhei de generație 
și cu cel mai talentați dintre că
lăreții tineri".

CONSTANTIN NOUR, antrenor 
emerit la box. „Am început un nou 
an olimpic. Deoarece boxul româ
nesc n-a mai cucerit o medalie de 
aur de la J.O. din 1956, perfor
manță realizată atunci de Nieolae 
Linca, sper ca in acest an, Ia MOn- 
chen. un nou titlu olimpic să în
cununeze strădaniile boxerilor și 
antrenorilor români. Cred că I’aul 
Dobrescu este cel ce poate obține 
locul I la J.O de la Munehen. Cind 
spun aceasta am în vedere mai 
multe argumente : pregătirea asi
duă pe care o face, puterea de 
muncă deosebită a acestui mare 
talent, precum și faptul că în anul 
ce a trecut Paul nu a fost învins 
ciecit o singtiră dată (și atunci dis
cutabil) tie campionul european al 
ușorilor Ulrich Beyer*'.

OCTAVIAN TUHAI. președintele 
Federației române de ciclism : 
..Rutierilor și pistarzîior noștri le 
doresc să obțină, în acest impor
tant sezon sportiv, calificarea la 
Jocurile Olimpice de la Munchen. 
Sub îndrumarea antrenorului Nico- 
lae Voi cu. fondiștii lucrează cu 
sirg. încă de anul trecut, pentru a 
realiza, în proba de 100 km con
tratimp pe echipe, acel atît de vi
sat 2 h. 08:00. in timp ce pistarzii 
— St. Laibner și echipa de urmă
rire 4 000 m, alături de antrenorii 
lor — M. Mihăilescu și Iulian Go- 
ciman, se străduiesc să se impună 
atenției selecționerilor. Cel mai bun 
prilej de a realiza băfejnurile este 
Campionatul Balcanic. Le urez să-l 
cîștifie

ELISABETA POLIHRONTADE, 
maestră emerită a sportului: „Pri
ma mea dorință este âceea ca echi-

Cu Florin
La cei 32 de âni âi săi. Flo

rin Ilalagian este ce) mal tî
năr antrenor principal din prima 
noastră divizie. I<i cei 32 de ani 
ai săi. Fiorin Ilalagian are părul 
sur. Mi-a ghicit glndul după vic
toria echipei sale. F.C. Argeș. în 
meciul cu Dinamo se pieptănă în 
oglinda vestiarului și eu îl pri
veam :

— Fotbalul mi-a scos firele albe! 
Pentru satisfacțiile și insatisfac
țiile pe tare mi le-a adus !

F.C. Argeș încheia sezonul des
tul de proaspătă. în forță, iar Do
brin, „atoatefâcătorul echipei" stră
lucise ea un diamant de 24 de 
carate.

— Spune-mi, Florin Halagian, 
ce te-a făcut să accepți conduce
rea unei echipe ce părea dezmem
brată de disensiuni interne șj care 
începuse campionatul cu un com
promițător 1—4 la Bacău ?

Contrar așteptărilor, nu a exis
tai acel time-out pe care-1 bănu
iam pentru pregătirea răspunsului, 
înseamnă că antrenorul reflectase 
îndelung înainte de a primi con
ducerea echipei:

— Faptul că F.C. Argeș era o 
echipă bună, cu jucători care și 
altădată probaseră calitățile lor, 
că aveam alături de mine pe pro
fesorul Atanase Dima, ale cărui 
calități pedagogice și de speciali
tate le apreciasem încă de pe cind 
mă ocupam de echipa de tineret 
și că, în sfirșit. F.C. Argeș at», 
față de toate celelalte cluburi din 
țară, superioritatea că este un club 
numai de fotbal, cu o excelentă 
bază materială. Și am acceptat. 
Nu mi-a părut rău.

— Cu ce ați început ?
— Firește, am încercat să creez 

o atmosferă de prietenie între 
jucători, o creștere a conștiinciozi
tății lor Ia orele de pregătire, să-i 
aduc, adică, la nivelul corespunză
tor valorii lor reale. Am primit 
cu emoție vestea de a fi numit 
antrenor prim și mi-am zis că tre
buie să pun umărul Ia redresarea 
acestei formații care a constituit 
pentru mine, intre 1958—1962, pe 
vremea cind se numea Dinamo Pi
tești. perioada cea mai bună din 
activitatea mea de jucător. Desi
gur, un capitol special l-a consti
tuit Dobrin. acest jucător de ne
prețuit. care poate ciștiga singur 
un meci. Are calitățile, defectele

hse cu fuvius domide DESPRE BRIAN GLANVILLE, 
ATUURILE U.T.A.-ei Șl DESPRE... LIERSE

...Torres. t atacantul de marcă din 
ofensiva Vitoriei Setubal. răspunsese 
fără să stea prea mult pe ginduri : 
„Nu știu prea multe despre fotbalul 
românesc, deși, după ce l-am văzut 
jucînd pe acest Domide, pot spune 
că știu esențialul !“ Era Ia 24 noiem- 

pa de șah a României, din cârâ fac 
și eu parte, să cucerească, în luna 
octombrie locul I în campionatul 
mondial pe echipe. Personal, nu-mi 
doresc decît să fiu sănătoasă și 
să mă calific în turneul interzonal 
individual. Pe plan profesional, aș 
vrea să reușesc cea mai bună emi
siune de știință a anului la televi
ziune.,."

LUDOVIC AMBRUȘ. maestru al 
sportului, component al echipei de 
lupte libere Steagul roșu Brașov: 
„Ca orice sportiv fruntaș, vizat 
pentru Olimpiada de la Miinchen, 
mă gindesc și eu de pe acum la 
marea întrecere a anului 1972. Fiind 
vicecampion al lumii (n.r. Ambruș 
a cucerit medalia de argint la C.M. 
de lupte libere de la Sofia, în 1971) 
am mari obligații morale, să repre
zint țara cu cinste la Jocurile Olim
pice. Mă voi pregăti cu toată se
riozitatea pentru Miinchen. voi în
cerca să obțin un loc onorabil, un 
loc pe podiumul de premiere'*.

i
CARMEN CRIȘAN, maestri a 

sportului la tenis de masă: „O 
primă dorință este aceea de a-mi 
menține in sesiunile de iarnă și de 
vară ale anului doi tot media 7,50 
cu eăre am absolvit în 1971 anul I 
sl facultății de chimie industrială 
tie la Institutul politehnic din 
București. Paralel, doresc o com
portare cît mai bună la campio
natele europene de la Rotterdam, 
pentru care am și început pregăti
rile. Și, după modul cum se dis
cută și se lucrează cu sportivii în 
lotul republican, există toate posi
bilitățile ca obiectivele propuse— cu
cerirea de medalii — să fie înde
plinite. Prin rezultatele pe care le 
voj obține la învățătură și sport 
doresc să răsplătesc încrederea și 
ajutorul pe care îl primesc din par
tea conducerii Institutului politeh
nic, a federației noastre de tenis 
de masă și a clubului Politehnica 
București din care fac parte".

COSTEL COȘNIȚA, maestru e- 
merit al sportului la caiac: „Voi 
încerca — împreună cu colegul 
meu tie barcă Vasile Simiocenco — 
să aducem de la Munchen o me
dalie in proba de caiac 2 — 1000 
m. Startul spre această importantă 
întrecere consider că l-am luat cu 
prilejul campionatelor mondiale tie 
anul trecut. Medalia de bronz cu
cerită la Belgrad ne obligă. în- 
dreptățindu-ne totodată să nădăj
duim intr-o comportare frumoasă j 
la Olimpiada din vară. Doresc, de j 
asemenea, ca în anul 1972 să mă I 
număr printre studenții I.E.F.S."

HAL AGI AN despre F, C. Argeș
și capriciile lui. Fiind un nume tn 
fotbalul românesc, orice face el e 
Judecat in fel și chip. Trebuie să-l 
înțelegi și în același timp să-l 
faci Să te înțeleagă. Și cred că am 
ajuns amîndoi pe aceeași lungime 
de undă. Am obținut adeziunea 
lui totală Ia programul meu. mai 
ales că răspundea dorinței lui de 
a reveni în atenția antrenorului

Angelo Niculescu. De aceea, m-am 
și ocupat în mod special de el. 
am făcut de cele mai multe ori 
numai individualizare. Mi-am dat 
seama că în Jocul Iui erau destui 
timpi morți. Era obligat — tactic 
— să vină Ia mijlocul terenului 
și mare parte din calitățile lui 
se epuizau aci. Or, el era proaspăt 
în fazele de finalizare, ținînd sea
ma și de fentele Iui derutante, de
venea mai folositor pentru noi. 
Ca urmare, i-am cerul să rămînă 
virf avansat. Calculul a fost bun 
și Dobrin, care anul trecut mar
case Intr-un campionat întreg 
doar patru goluri, de data asta 
a înscris dublu în numai Jumătate 
de întrecere. Cel mai mult m-a 
bucurat reușita lui in echipa na
țională, precum și — pot trece cu 
vederea ? — decernarea titlului de 
maestru emerit al sportului și cu
cerirea „Trofeului revistei Fotbal", 
succese care se răsfrîng și asupra 
clubului nostru.

— în acel „maraton" de cinci 
meciuri în două săptămini din fi
nalul sezonului, F.C. Argeș a reu- 

brte, după acel 3—0 pentru U.T.A., 
după ce Domide făcuse un joc uimi
tor...

★

— A fost cel mal bun joc al tău, 
Flavius 7

— Nu 1 Cu Vitoria cred că am fă-, 
eut ăl doilea joc ca valoare. Cel mai 
bun joc al meu a fost in primăvară, 
la Constanță, cînd U.T.A. a ciștigat 
cu 2—0.

— Atunci cînd In tribună s-a aflat 
cunoscutul publicist englez Brian 
Glanville și ai devenit literalmente 
„omul lui” ?...

— Atunci! Dar nu pentru că în 
tribună Ș-a aflat ziaristul englez... 
Pur și simplu, pentru că atunci mi-a 
reușit absolut tot ce am încercat. Și 
am încercat destule...

— Ce zid, Flaviui, 1971 « fost un 
an bun tn cariera ta ?
_— Chiar dacă nu am Jucat decît 

cîteva minute la echipa națională, 
cred că a fost cel mai bun an al meu.

— Cum explici ?
— Prin jocul si rezultatele 

U.T.A.-cl.
— Care consideri că este primul 

atu al U.T.A.-ei ?
— Nieolae Dumitrescu !
— Și al doilea ?

ÎNTÎMPLĂRI CARE NU ȘI-AU GĂSIT LOC
IN „CRONICA PARTIDEI*'

SEARA DE OCTOMBRIE, la Ba
cău. Spre miezul nopții, orașul e pus
tiu. în fața hotelului „Bistrița”, un 
singur om, învăluit de un nor de 
fum : Robert Cosmoc, antrenorul Fa
rului.

— Nu poți dormi cu gîndul la par
tida de mline 7

— Nu aeesta-I motivul. Altul !
— ?!?!
— N-a sosit autobuzul c« echipa 

de tineret. Trebuia să fie aici de la 
ora nouă. O fi avut vreo pană.., 

. — Bine și cu ce-1 ajuți, așteptîn- 
du-i aici ?’?...

...Autobuzul a Sosit Ia ora do>‘ă 
noaptea, Cosmoc erat tot acolo, în 
fața hotelului.

★
RAPID PIERDE MECIUL DE LA 

ORADEA, din greșeala lui Boc. care-I 
„scapă" nepermis de ușor pe Tamaș... 
După joc, Boc pleacă destul de amă- 
rît, 'la părinți, în comuna sa natală, 
de lingă Oradea, profitînd de între
ruperea campionatului.

— E prea bun nea Bazil cu Boc — 
comentează un orădean răutăcios... 
Eu, pentru golul ăsta, nu numai că 
i-aș fi anulat „permisia", dar l-aș fi 
pus Să împingă și vagonul pînă la 
București !

★
C.F.R CLUJ OBȚINE PRIMA VIC

TORIE PE TEREN PROPRIU, intre- 
cînd pe Petrolul. în ultimul minut. 
Nae Ionescu îl lovește pe Soo fără 
balon, acesta ripostează și arbitrul 
V. Pădureanu ii elimină ne amîndoi...

Lâ sfirșitul jocului, dr, Rădulescu 
se lamentează : 

șit opt puncte din zece pbsibile. 
Cum explicați reușita ?

— E o consecință a muncii con
știente depuse de toți jucătorii, 
a îmbunătățirii pregătirii fizice. îti 
care un rol important l-a avut co
legul meu Atânase Dima- Am că
utat, apoi, să adoptăm posibilită
țile jucătorilor la una din vari
antele sistemului cu patru fundași 
(nu spun care! ieriați-mă); fapt 
care ne-a reușit spre sfirșitul se
zonului. Dar mai mult decit orice 
a contat răspunsul jucătorilor la 
apelul nostru, al antrenorilor.

— Cum întrevedeți retutul ?
— In fotbal nu poți fi sigur de 

rezultatul de duminică, dar să vor
besc de pe acum despre un retur 
întreg ? Poți să faci o pregătire 
ca la carte și să nu-ți reușească 
nimic. Exemple au fost și sînt cu 
duiumul la noi, ca și peste hotare. 
Dar dacă totul merge bine, hm .’ 
De ’ Știu eu ? Avem 18 puncte și 
ne aflăm pe locul patru, o bază 
bună de plecare pentru primăva
ră. cînd Jucăm de opt ori pe te
ren propriu. Și, nu uitați, le avem 
acasă pe cele trei formații dina
intea noastră. U.T.A.. „IJ" Cluj și 
Sport Club. Tot acasă jucăm cu 
Steaua, Steagul roșu .și A.S.A. 
Programul, deci, ne avantajează. 
Dar, mai bine să lăsăm rezultatele 
să vorbească.

— Vă mulțumesc și...
— O clipă. Vreau să adresez ci- 

teva cuvinte suporterilor noștri 
Și anume tot colectivul, înțelegînd 
jucătorii și antrenorii de la F-C. 
Argeș, așteaptă mai multe de la 
ei. de la public, in general. Cînd 
Jucam eu la Dinamo Pitești și 
cind rezultatele erau departe de 
cele de azi. cînd nu aveam nici 
excelenta bază materială de a- 
cum, simțeam publicul mult mai 
aproape de noi. M-am gîndit de 
ce nu mai e atît de cald ca altă
dată și mi-am zis poate pentru 
faptul că la Pitești, in ultimii ani. 
datorită avîntului economic al ora
șului, au venit oameni din toată 
(ara. legați, sufletește, la origine, 
de alte echipe. Vom căuta să des
coperim liantul care să-i aducă pe 
noii veniți alături de culorile 
noastre. Și nu vom reuși decit 
prin rezultate bune. Noi vom în
cerca...

Mircea TUDORAN

— Nieolae Dumitrescu !
— Dincolo de antrenor...
— Echipa! U.T.A. este o ECHIPA ! 

T.a noi jocul se bazează, pe lingă con
ținutul tehnico-tactic. pe înțelegere 
și afecțiune reciprocă.

— Foarte mulți zic că U.T.A. e de 
pe acum campioană. Sincer, ce crezi ?

— Avem opt jocuri acasă în rc-tur. 
avem șase puncte avans față de ma
rile rivale Steaua st Dinamo, am rea
lizat 9 puhete în deplasare. Așa că. 
putem spera...

— Pînă la reluarea returului, pro
blema centrală este tragerea la sorți 
în „Cupa U.E.F.A.”, de la 12 ianuarie. 
Cu cine ai dori să nimerească U.T.A. 
în Sferturile de finală ?

— Cu Lierse ! Stil elegant, ne 
convine...

— Crezi că ar fi bine cu această 
necunoscută echipă belgiană care a 
spulberat pe Leeds și Eindhoven ?...

— Trebuie să credem ! In ziua Cind 
am căzut cu Vitoria Setubal, cîți au 
crezut în calificarea noastră?! Poate 
numai U.T.A. a crezut. Trebuia să 
creadă !...

Cînd vrei să ajungi departe, trebuie 
să crezi continuu în izbîndă. Și 
Flavius Domide, strategul U.T.A.-ei, 
Știe prea bine acest lucru...

Mircea M. IONESCU

— De ce l-ați eliminat șf pe Soo 
tovarășe arbitru ? Duminică jucăm 
la București, cu Steaua. Mi-ați tăiat 
o mină...

— Nu-1 nimic, ripostează, neturbu
rat, V. Pădureanu. îți mai rămln 22 
de picioare !

Și C.F.R. Cluj face meci nul la 
București cu Steaua !...

★
„PITEȘTI, DECEMBRIE.
Frățilă este scos din teren în riîin. 

72, după ce marcase două goluri In 
partida cu Farul Constanța.

îndreptîndu-se spre vestiar, supărat 
foc. Frățilă se plînge :

— De ce mă scoale, după ce-am 
dat două goluri ?

— Ca să mai marcheze si... altul, II 
consolează un piteștean din conduce
rea clubului.

■fr
...CRAIOVA. TOT DECEMBRIE.
Gazdele îngenunchează Crișul tn 

două minute ! Oblemenco si Ivan 
marchează în minutele 77—78. Oble
menco strigă, la sfîrșit. fericit :

— Ați văzut ? în tlouă minute se 
ciștigă un meci !

...Peste o săptămînă, craiovenii în
ghit și ei . aceeași „papară” la Petro
șani. Mulțescu și Naidin le adminis
trează două goluri tot în doUă minu
te : 44-45 !

Același Oblemenco. părăsind tere
nul. ridică din umeri resemnat :

— .Ați văzut? In două minute se 
pierde un tiled !...

George MIHÂLACHE

LA TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES A NOULUI AN, DIN 5 IANUARIE 1972 
puteți obține în număr NELIMITAT ClȘTIGURI ÎN BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR

J
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AȘII SEMIFONDULUI MONDIAL
AU OCOLIT MARILE RECORDURI

14 SPORTIVI

PENTRU SAPPORO
La J.O. de iamâ de Ic Sap- 

poro, România va participa 
cu un lot de 14 sportivi. Aceș
tia sînt repartizați astfel pe 
discipline : bob (6), biatlon 
(5), schi:alpin (2), și patinaj 
artistic (1).

TOKIO, 3 (prin telejrt» Cu exact o 
lună înainte de deschiderea „Olim
piadei albe", Sapporo trăiește febra 
unor intense pregătiri. Pupă. Ulti
mele date, la cea ele a Xî-'a ediție 
a Jocurilor Olimpice de iarnă (3-—13 
februarie), vor lua parte 1274 spor
tivi șj 504 oficiali. Tot Intr-o sta
tistică de ultimă oră se precizează 
<:ă delegațiile cele mai numeroase 
vor fi următoarele; S.U.A. (123

Flacăra olimpică la start, in timpul 
solemnității care a avut loc "* 

la Olympia.

participant!), U.R.SJ5. (107), R F. 
a Germaniei (105), Japonia (92). 
Norvegia (86). Elveția (74). La star
tul diverselor probe se vor prezen
ta t 495 sportivi la schi alpin și 
nordic, 256 la patinaj viteză și ar
tistic, 220 la hochei pe gheață, 80 
la biatlon, 111 la bob și 108 Ia să
niuțe.

In aceste zile, o activitate febrilă 
se desfășoară la Comitetul de or
ganizare al J. O. și Ia centrul admi
nistrației provinciei Hokkaido. Sînt 
prevăzute toate detaliile Organizato
rice pentru primirea sportivilor, a 
invitaților de onoare ți a turiștilor

IN LOTUL 
OLIMPIC ROMÂN

tulul Intr-un tub de plastic 
duce pînă la Satul olimpic.

Cele două blocuri cu 11 etaje pen
tru găzduirea concurentelor la pro
bele feminine ale J.O. și cele cu 
5 etaje, sportivilor, ca și locuințe
le ziariștilor sînt gata să-și pri
mească oaspeții. Centrul presei va 
deveni după terminarea J.O. un 
club al tineretului. Cele 4 000 de 
locuri din hotelurile în stil occiden
tal au fost de mult reținute. Este 
posibil ca și vasele de pasageri din 
portul Otaru sâ fie folosite ca „ho
teluri plutitoare". Pentru deser
virea sportivilor și turiștilor au 
fost angajați 510 traducători ofi
ciali — dintre care 230 vorbesc 
engleza, 110 franceză, 98 germana, 
45 rusa. 21 spaniola etc.

Se fac, desigur, ultimele „retu
șuri" tehnice și instalațiilor care 

olimpice, 
muntele 

Majoma- 
hocheiștii 
bob și 

toate

tare vor fi oaspeții orașului Sap
poro. Jocurile vor fi precedate de 
tradiționala „Sărbătoare a zăpezii", 
programată între 28 ianuarie și 
1 februarie. în acest scop, sălile de 
spectacol, hotelurile, restaurantele 
Si magazinele au fost renovate și 
modernizate. Metroul, care a fost 
dat în folosință la 16 decembrie, 
pune centrul orașului in legătură cu 
o șosea subterană, de-a lungul că
reia se înșiră magazine elegante, 
restaurante în stil occidental și ja
ponez. După ce părăsește orașul, 
metroul se întinde deasupra pămîn-

vor găzdui întrecerile 
Pistele de schi de pe 
Eniwa, palatul de gheață 
nai, unde se vor întrece 
și patinatorii, pista de _ 
trambulina pentru sărituri, 
sînt gata pentru a-i primi pe „olim
pici".

Din prima zi a anului, flacăra 
olimpică, adusă din localitatea elenă 
Olympia, se află pe teritoriul japo
nez. Ea va fi purtată de ștafete pînă 
la Sapporo, unde urmează să so
sească Ia 29 ianuarie. Doi elevi de 
16 ani, patinatoarea Izumi Tsuji- 
mura și fotbalistul Hideki Takada, 
au fost desemnați sâ poarte flacăra 
in ultimele schimburi ale ștafetei. 
Flacăra olimpică va arde în orașul 
..Olimpiadei albe" pînă la încheie
rea întrecerilor.

Proba de 800 m are din n-ou un 
mare „senior": Evgheni Arzanov. 
neînvins tn ultimii doi ani, marele 

favorit olimpic al distanței.

Dacă v-am cere, stimați cititori, 
să răspundeți — fără a vă gindi 
prea mult — la întrebarea „Care 
este cel mai vechi record mondial 
atletic veți fi poate mirați să 
constatați că rezultatul reușit de 
neo-zeelandezul Peter Snell‘în 1962 
la Christchurch (1:44,3 pe 800 m) 
revendică onoarea de a fi decanul 
de vîrstă al performanțelor supre
me. Anterior i-ar fi doar recordul 
Pe 110 m g (record care de fapt a 
fost întrecut, Rod Milbum reușind 
anul acesta un 13,0 pe 120 vg — 
109,74 m), care rămine totuși „in 
picioare" pentru că acei 16 cm care 
lipsesc — toleranța admisă este de 
10 cm — împiedică omologarea re
cordului pe distanța metrică.

După retragerea lui Snell — 
considerat de revista americană 
„Track and Field News" drept 
cel mai valoros atlet al deceniului 
trecut —, proba celor două ture de 
stadion n-a găsit un alergător care

A. BRUNDAGE:

Tn ultima zi a anului încheiat, 
președintele Comitetului Interna
tional Olimpic, dl- AVERY BRUN
DAGE. a dat publicității scrisoa
rea expediată tuturor Comitetelor 
olimpice naționale cu- citeva luni 
în urmă.. Iată extrase din acest 
text care fusese obiectul unor co
mentarii, pînă acum oficioase;

„Dat fiind că ne aflăm in preaj
ma Jocurilor de la Sapporo. îmi 
revine sarcina să vă reamintesc 
principiile diriguitoare ale Jocuri
lor. așa incit să puteți informa 
despre aceasta echipele dv. 
înainte de a-și confirma pârtiei parca - ■ ■ ■• - -
C.I.O., nu este permisă in incintele 
întrecerilor olimpice, nici un fel 
de publicitate, nici pe echipament, 
nici pe sportivi... Vă atrag atenția 
asupra faptului că oricine nu res
pectă aceste reguli și prezintă for
mularele de admitere riscă să-și 
vadă întreaga echipă descalificată. 
Vor fi luate măsuri riguroase pen
tru ca Jocurile să se desfășoare 
in mod demn șî cu respectarea 
regulamentelor".

Intre timp, C.I.O. a instituit o 
comisie a amatorismului, subi^pre-

dent caracter tactic. în Europa, cel 
mai redutabili rămîn Andrew Car
ter (Anglia), Dieter Fromm (R.D.G.), 
Josef Plachy (Cehoslovacia) și re
cordmanul continental Franz Josef 
Kemper (R.F.G.).

Proba de 1 500 m a fost marcată, 
anul acesta de revenirea lui Jim 
Ryun, recordmanul mondial. în 
ciuda unor dificultăți evidente. 
Ryun a ajuns la o formă care îl 
face temut de adversarii săi. El a 
alergat mai. mult distanța de o 
milă — deține al treilea rezultat 
al anului — singura cursă pe 1 500 
încheind-o în 3 :40,2. Personalită
țile de prim rang ale probei sînt 
Kipchoge Keino, mai puternic par
că decît oricînd, în ciuda vîrstei 
(31 de ani), americanul Marty 
Liuquori, deținătorul celei mai 
bune performanțe anuale la 1500 
m și neînvins de 2—3 ani pe o 
milă, și italianul Franco Arese. cam
pionul european de la Helsinki. în
tre aceste nume trebuie căutat, pro
babil, viitorul campion olimpic de 
la Munchen.

încheiem, subliniind că semifon- 
dul românesc este cel mai slab re
prezentat în atletismul internațio
nal, din rîndul tuturor grupurilor 
de probe. Recordurile românești la 
600 șl 1 500 m sînt vechi de 11—12 
ani (ambele aparțin lui Zoltan Va
ro oș). Deținem, se pare, un „record" 
unic, dar un record trist, de nimeni 
dorit. Și cine poate uita că, în 
1960, Vamoș se clasa al cincilea la 
Roma într-o finală în care a aler
gat cot la cot cu Elliott și Jazy 2.

Vladimir MORARU

s-o stăpînească cu autoritatea neo
zeelandezului. Nici Ryun (care pre
fera distanța de 1 500 m) nici. Dou- 
bell sau Kemper n-au reușit să sta
bilească o diferență netă între ei 
și ceilalți atieți.

A apărut, însă, acest enigmatic, 
aparent- fragil Evgheni Arzanov, a 
cărui alergare oarecum curioasă, 
foarte puțin spectaculoasă și care 
nu este tocmai un model de efici
ență, te împiedică să prevezi în 
prima parte a cursei care-i va fi 
deznodămîntul. Iar deznodămîntul 
este de o bună bucată de vreme a- 
celași ; la sosire, adversarii, oricare 
au fost ei, l-au văzut pe Evgheni 
numai din spate! Arzanov a cîș- 
tigat în ultimii doi ani citeva curse 
importante : finala Cupei Europei 
in 1970, cele două alergări la me
ciul U.R.S.S. — S.U.A. (in 1970 și 
1971). cele două finale ale campio
natelor continentale din 1971 (la 
Sofia „indoor" și la Helsinki). De 
fiecare dată, în aceeași manieră 
stupefiantă, zîmbind relaxat în fața 
unor adversari chinuiți de efort 
care se numeau Fromm, Carter, 
Plachv. Winzenried etc. La ora 
actuală, atletul sovietic apare drept 
unul din puținii mari favoriți olim
pici. Iar dacă performanțele sale 
cifrice nu sînt prea apropiate de 
recordul lumii, lucrul se explică 
prin faptul că Arzanov aleargă în
totdeauna — așa cum a mărturi
sit-o — numai pentru victorie.

în tabelul alăturat, se poate ve
dea că rezultatele cele mai bune 
ale anului aparțin unor atieți sud- 
africani. Dar, după cum se știe, 
Dick Broberg și Daniel Malan nu 
vor participa la Olimpiadă, politica 
rasistă a guvernului de la Pretoria 
excluzindu-i pe acești buni spor
tivi din lumea olimpică.

Remarcăm, apoi, absența din ta
belul primelor rezultate anuale a 
campionului olimpic de la Mexico, 
australianul Ralph Doubell, aflat 
într-o prelungită eclipsă de formă. 
Actualmente, sezonul în aer liber 
este în plină desfășurare la Anti
pozi și în curind se vor disputa 
întrecerile, de selecție pentru J. O. 
Cu rezultatele pe care le obține in 
prezent. Doubell este în mare pe
ricol să nu-și poată cîștifia nici 
selecția.

Americanii posedă un trio de va
loare, Juris Luzins, Mark Winzen
ried și Ken Swenson, la fel ca și 
kenienii — Thomas Saisi, Naftali 
Bon și Robert Ouko — iar o even
tuală prezență colectivă a atieți- 
kr acestor națiuni in finala olim
pică va asigura întrecerii un evi-

BREVIAR

pe sportivii olimpici!

caPotrivit reglementărilor

oumpic

mai

H

va trebui să dispa- 
mică etichetă pu-

in generat 
anchetele pe 

căutind să 
între fabri

victoria a revenit

ședinția d-lui M. WEIR. 
nu va veghea numai asupra res
pectării regulamentelor în timpul 
J.O.. ci — mai ales — va cerceta 
activitatea legată de publicitate 
a marilor campioni ai schiului- 
Lucrările sale progresează cu pași 
mari, dar și cu discreție, dl. Weir 
socotind Ca nefiind necesară au
dierea impricinaților. 
comisia își urmează 
calea corespondentei, 
dovedească legăturile 
cile de materiale și schiori-

Toate acestea arată clar că a- 
menințarea descalificării planează 
încă asupra celor mai buni schiori. 
Rămine însă de văzut în ce mă
sură C.I.O. va putea anula hotă- 
rîrile luate de Comitetele olim
pice naționale din Franța șî Aus
tria care, așa cum am anunțat, 
recunosc ca amatori pe cei mai 
buni schiori ai lor și le-au con
firmat calificarea pentru J.O de 
la Sapporo.

în orice caz, de pe echipamentul 
tuturor sportivilor care vor lua 
startul olimpic 
ră și cea mal 
blicitară

• DUPĂ ci 
egalitățile japoneze însărcina 
blemele Olimpiade-, ch^aneb 
Indirecte ale Japonia lega' 
mare eveniment sportiv sînt _ 
circa o jumătate de miliard de 
Suma Include, insă, costai unu, 
număr de construcții permanente 
căințe, stadioane, căi rutiere etc.), de 
care va beneficia statal nipon după tn-

SELECȚIE PREOLIMPICA A PATINATORILOR SOVIETICI
Ultimul din cele patru concursuri 

destinate a stabili componența dele
gației Uniunii Sovietice, la probele 
de patinaj artistic ale Olimpiadei 
de Ia Sapporo, a avut Ioc pe pa
tinoarul artificial „Straume“ din 
Riga.

In general, rezultatele au fost cele 
așteptate și încă din faza „obliga
toriilor" individuale, favoriții și-au 
confirmat forma excelentă, evoluînd 
cu multă siguranță. Pe primele 
locuri. Ia masculin, s-au clasat Cet- 

. veruhin, Volkov și Kovaliov. Iată 
punctajul învingătorului, Serghei 
Cetveruhin — 2 086 p. în întrece

rea feminină. _ ___
Elenei Aleksandrova, cu 1941.8 p.

La probele de perechi, în care pa
tinatorii sovietici dețin cu autoritate 
supremația mondială, ultimul crite
riu de selecție' a adunat la start un 
mare număr de cupluri, unele alcă
tuite din concurenți foarte tineri. 
Acești „novici" — fetele în vîrstă 
de 13—-14 ani, iar băieții 17—18 — 
s-au arătat foarte siguri în apari
țiile lor pe gheață, dovedind fante
zie și grație și cedînd campionilor 
consacrați numai la capitolul expe
rienței competitive. Se cuvine a elo
gia în mod deosebit pe antrenoarea 
Nadejda Moskvina, pentru grija

Ilie Năstase și Ion Tiriac la circuitul „indoorH

arătată în pregătirea rezer 
toarelor mari probe mondi

Totuși, campionii mondiali 
Rodnina ?i Aleksei Ulanov ; 
dovada certă a clasei lor d ooinc 
chiar cîteva note de 6! Punctaj 
tal — 425A p. Pe locurile urma' 
toare s-au clasat perechile Smu-nova 
— Suraikin și Karelina — Pros
kurin. Toate cele trei perechi, de pe 
podium, sînt din Moscova.

Cu interes a fost așteptată evol 
tia foștilor campioni mondiali 
olimpici. Ludmila Belousova și Ol 
Protopopov. Ei au prezentat i 
program în afara stilului lor ob 
nuît. fiind foarte aproape de nc 
modernă a specialității. O serie ce 
inexactități ale partenerei au dus 
insă în final la o scădere a puncta
jului, cei doi clasîndu-se pe locul 
5. cu 4-33,8 p.

(Urmare din pag. 1)

acelora care mi-au transmis urări 
pentru anul care începe. Sper să nu-i 
dezamăgesc!..

Primul turneu Ia care își vor face 
apariția cei doi tenismeni români 
ește programat la Baltimore. pe 
coasta de est a S.U.A., ia sfîrșitul 
acestei săptămîni .Urmează — Jack
sonville (12—16 ianuarie). Apoi. Cir-

căitul revine In 
..Rothmans" de 
ianuarie). Iată, 
vor fi escalele:
Omaha (26—30.1); Kansas City
Des Moines (2—6.II); Macon si Los 
Angeles (7—19.11); Salisbury (13— 
20.10; New York (21—27.11); Hamp
ton (1-5.IID; Washington (6-12.111).

Sezonul internațional de tenis '72 
se prezintă la start !

Europa cu turneul 
la Londra (17—22 

in continuare, care
Roanoke (21—23.1);

Si

BrattsUta disputat returul me
ciului dintre Tatran Preșov șl H.C. Co
penhaga, contind pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor europeni’ 
la handbal masculin. Handballștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
»4_-13 (io—8) șl s-au calificat pentru 
semifinalele competiției.

SUA. în cea de-a doua semifinală, echi
pa spaniei a întrecut cu 2—0 reprezenta
tiva Republicii Sud-Atricane.

Continuindu-țt turneul ta Cost* We*. 
echipa de fotbal Legia Varșovia • Juoat 
la San Jose cu formația Saprișsa. Vic
toria a revenit oaspeților cu sobrul de 
3—1 (1—1).

A luat sttrftt turneul de tenis de ia Fort 
SUlzabeth. La mascdlin. ta finală He
witt (R.S.A.) a dispus cu 6—4, 6—1 de 
Kalogheropotilos (Grecia). Proba femi
nină a revenit Jucătoarei Linda Ttiero 
(SUA). învingătoare cti 6—1, 6—2 Sil fața 
compatrioatei sală Sharon Walsh.

Brad Cooper, un tînăr în virată de 17 
ani, este o nouă speranță a natațlei 
australiene. Cu prilejul unul concurs 
desfășurat la Sydney, el a parcurs 1500 
m liber tn 16:14,2. Graham Windeatt s-a 
clasat pe locul doi, cu rezultatul 
16:30,5.
■
Cursa cicliști de » zfle; desfășurată . 
velodromul acoperit din Koln, s-a înche
iat cn victoria sportivilor vest-germani 
Schulze și Renz. Ei au totalizat »34 punc
te. fiind urmați la un tur de perechile 
Peffgen — Fritz (RFG). Pijnen — Duyn- 
dam (Olanda) șl Bugdahl — Kemper 
(RFG).

de

pe

Tumeul „open* de tenii de la Molbourna 
a continuat cu desfășurarea semifinale
lor. Anderson (Australia) l-a tnvlns eu 
6—2, 7—6, 7—6 pe Metreveii (UKSS), la® 
Rosewall (Australia) a ctștigat eu 7—6, 
6—1, 3—6, 6—2. ta faț» ivi Stone (Aus
tralia).
■
Finala competiției internaționale de te
nis pentru echipe de juniori se va dis
puta la Miami Beach intre selecționatele 
spaniei și SUA. In prima semifinală, 
echipa Italiei, marea favorită a concursu
lui, a pierdut cil 1—i în fața formației

Turneul feminin de baschet de ta Bru
xelles a fost ciștigat de echipa franceză 
U.C. Clermond. oare a învins în finală 
eu 74—57 (32—30) formația olandeză Stars 
Haarlem, tn partida pentru locurile 3—4, 
Maecabl Tel Avlv a dispus cu 
(49—21) de formația 
verein Grafenberg.

90—42
vest-germanJ Turn-

mureulln de baschet 
Intllnit formația lo-

tn cadrul turneului 
de Ia Poznan s-au 
oală Lech si echipa de Junior! a R. D. 
Germane. Tinerii baschetballști din R.D.

Acesta este James 
Lynch, primul _o- 
limptc" sosit la Sap
poro. Reprezen
tantul Australiei fn 
probele de patinaj 
viteză s-a grăbit să 
fie la locul de start* 
cu o lună mai de
vreme, dat fiind 
că ța-a sa este a- 
cum in plină vară 
fi niM dă posibili
tate sc se antrene
ze pe teren p”o- 

Cefe mat bune 
perf ormante ale lut

p-r.te „Werner Seîlenbinder" măsoară 
172 m.
• O SINGURA sportivă maghiară va 

lua startul la J.O. de la Sapporo. Este 
vorba de cunoscuta patinatoare Zsuzsa 
Almassy, care va fi in primele rinduri 
ale Întrecerii artiștilor ghețil. în schimb, 
Ungaria va fi prezentă la Munchen la 
startul tuturor probelor, cu o singură 
excepție — hocheiul pe iarbă. In total, 
delegația maighiară pentru J.O. de vară 
va număra cea. 200 membri.
• FOSTA -stea- a patinajului artistic, 

campioana olimpică de la Grenoble, 
Paegy Fleming, va fi prezentă și ’.a Sap
poro. Dar ea nu va concura, fiind tre
cută la profesionism, ci va comenta ea 
specialistă întrecerile pentru un post de 
televiziune din S.U.A
• CAMPIONUL Iugoslavie! ia sărituri 

pe schiuri. Marian Mesec. a făcut de 
curind un salt cu tonii deosebit, Indrep- 
tindu-se spre locul de antrenament, ma
șina lui a părăsit șoseaua șl a sărit în 
mare. La riadul său Mes^c a reușit să 
sară din mașină înainte ea ea să incenpâ 
sâ se scufiinde și a ajuns tnotind ia maL 
Srâpat teafăr, ei și-a reiuai an!renamen- 
teie per-tru Sapporo unde va fi prezent 
împreună cu coecta^erti săi Zajc și 
' < “cunoscL l’U ixioti BJdra Waide- 
zaard (Suedia) șt Rauno Aaltonen (Fm- 
ianda). foști invingătorț ai Rahuiui Mon
te Carto, șt-au amtntat inscr.erea la Ra- 
Lu’ c- impie, organizat de au-.omctri-

800 m
1:44,7 D. Broberg (RSA) f 
1:45.1 D. Mal&n (RSA)
1 --------------
1
1
1
1 .1:46.2 A. Carter (Anglia)
1:46,2 M. Winzenried (SUA) 
1:46.3 F. J. Kemper (RFG) 
1:46.3 T. Saisi (Kenia)

Media celor mal bune 10 rezultate f 
1:45.«9 (in 1970 — 1:45,66).

1 500 m

:45,2 J. Luzins (SUA)
:45,6 E. Arzanov (URSS>
:45,6 J. Plachy (Cehoslovacia) 
:46,0 D. Fromm (RDG)
:46.0 I. Ivanov (URSS)

3:36,0 M, Ltquori (SUA)
3:36.3 F. Arese (Italia)
3:36,8 K. Keino (Kenia)
3:37.3 Hogberg (Suedia) 
3:38^ T. von Ruden (SUA)
3 :33,6 Vasala (Finlanda)
3:38.7 H. Szordj kowsM (Polonia)
3:33,9 J. P Dufresne (Franța) 
3:39.1 J. Haase (RDG) 
3:39,1 Wassenaar (Olanda)

Media celor mai bune 10 rezultate : 
3:38,03 (in 1970 — 3:38,22).

IN ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU „CUPA DAVIS"
IN LOCUL LUI TIRIAC iL VĂD TOT PE... JIRIAC!

declară maestrul emerit al sportului Gheorghe VIZIRU

RECORD DE PARTICIPARE LA C. E

DE ATLETISM IN SALĂ 72
Federația franceză de atletism, 

organizatoarea celei de-a IlI-a e- 
diții a campionatelor europene de 
sală (Grenoble 12—13 martie) a 
anunțat că pînă la 31 decembrie

1971 și-au făcut cunoscută partici
parea 416 atieți Si atlete din 24 de 
țări. Este așteptată. în continuare, 

sportivilor 
Malta Și

I

Germană au terminat Învingători cu 
scorul de 70—61 (39—24).

Continuindu-și turneul tn Olanda, selec
ționata feminină de volei a Cehoslova
ciei a Jucat la Elst cu reprezentativa 
țării gazdă Jucătoarele cehoslovace au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 (15—13, 
13—4, 15—7).

Proba feminină de 500 tn din cadrul 
campionatelor de patinaj viteză ale R.D. 
Germane, ‘ care se desfășoară la Berlin. 
t> fost dștigată de Ruth BUdzlsch cu 
timpul de 44,3. tn proba similară mascu
lină, pe primul loc s-a clasat Michael 
Bryehcy cronometrat în 41,9, tirmat de... 
hocheistul Klaus Knauer — 42,1.
■
A luat sfirșît concursul internațional de 
patinaj viteză de la înzeU (R.F.G.) Iată 
câștigătorii tn probele masculine : 500 m
— Muratov (U.R.S.S.) 38,86 ; 1 000 m — 
Keller (R.F.G.) 1:19,17; 1 500 m — Zim
mermann (R.F.G.) 2:04,16; 3 000 m — 
Zimmermann 4:22,64 ; 5 000 m — Zim
mermann 7:42,47. La feminin : 500 m — 
Monika Pflug (R.F.G.) 44,02 ; 1 500 m - 
Tuula Vllkas (Finlanda) 2:21,80.
■
Slalomul uriaș feminin de la Oberstauffen 
(R.F.G.) contind pentru Cupa Mondia
lă. a revenit schioare! franceze Fran- 
poise Macchh care a parcurs traseul 
de 1 300 m (60 porți) ta 1:38,27. Ea a fost 
urmată de Annemarie Proell (Austria)
— 1:3B,97 șl Marilyn Cochrane (S.U.A.) — 
1:40.3d.

confirmarea prezentei 
din Isianda. Gibraltar. 
Lichtenstein.

Cele mai numeroase 
fi cele aliniate de 
U.R5A (cite 
apoi R.F. 
ionia

loturi vor 
;ara gazdă și 

Urmează 
(40) Po- 
sl'a (22k 
'201. Ho

50 atieți >• 
a Germaniei 

(30), Italia (25J. A 
Spania și Cehoslovacia 
mânia (18). Ungaria 17 e:- 

întrecerile vor fi transu 
direct de Euroviziune.

Daca „era“ modernă in tenisul 
■ortru românesc înseamnă Ilie Năs- 

5i Ion Tiriac, precursorul ei 
rtâ rimde Gheorghe Viziru. 
monopolizase cu adevărat ti
je de campion al țării in de
al aț șaselea, cucerind consecu- 
nu mai puțin de nouă titluri de 

dmpln intre anii 1950 și 1959. Fi
ind in'. *s pentru prima oară tn 
1959. ir.tr-o finală pasionantă dis
putată la Cluj, de cel cane avea 
să devină peste ani marele Țiriac. 
Gheorghe Viziru a încercat apoi 
de două ori. dar fără succes, sa-și 
reciștige titlul. Dedidndu-se în cete 
din urmă munci: de antrenor, ma
estrul emerit al sportului Gheorghe 
Viziru și-a desfășurat activitatea în 
cadrul riubulu: Steaua, pe terenu
rile cocnptexnhii de la Ghencea. 
De etva timp, el lucrează ca an
trenor la cel mai mare centru de 
tenis din Munchen. „Tennis Center 
Keferioh-Kurt Gallemberger".

Revenit ia București pentru un 
scurt concediu, Gheorghe Viziru 
ne-a făcut o vizită la redacție.

— La mulți ant și bine ai ve
nit Care sînt primele Imprest: din 
noua activitate 7

— Lucrez cu toate categoriile de 
jucători, de la 8 la M de ani- Pre
dau lecții practice pentru începă
tori, avansați și de perfecționare 
Stau zilnic pe teren 7—8 ore. Atit 
rit mă țin picioarele. Altfel, pro
gramul centrului începe de la șase 
dimineața și continuă non-stop 
piuă la unu noaptea.

«e
ci ne

5*

ȘAHIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE

• H. Prundeanu. pe locul 3 la Bratislava • Ciocâltea

a remizat cu liderul.

Turneul internațional pentru ju
niori de la Bratislava a fost ciștigat 
de A. Pancenko (U.R.S.S.). care a 
totalizat 9 puncte. Pe locul secund 
s-a clasat Kubien (Polonia) cu 8‘p, 
iar locul trei a fost ocupat de șahis- 
tul român Horia Prundeanu cu 6i'„p. 
Au urmat în clasament Petrik (Ceho
slovacia), Szekeli (Ungaria), Bucbolz 
(R.D. Germană» etc.

♦
In runda a 5-a a turneului inter

național de ia Hastings, marele maes
tru sovietic Viktor Korcinoi a cîști- 
gat la englezul BotteriU Hartston

la Hastings

DișpoziTid arborată este de bun augur pentru lecțiile care vor începe 
peste citeva momente. Gheorghe Viziru, între Thomas Friecke (stingă) 
— din ':'.-nducerea centrului de tenis — și Kurt Gallemberger — pro

prietarului complexului miinchenez.
Foto : Rolf-HAYO — Munchen

2® de terenuri in aer liber. Există 
insă perspectiva extinderii acestui 
complex, astfel ca noul centru să 
devină unul dintre cele mai înzes
trate din Europa. Alături de mine 
mai lucrează incă doi antrenori 
localnici și unul din Austria.

— Și pentru că ai sosit la timp, 
in euforia ultimei performanțe a 
lui Ilie Năstase, campionul cam
pionilor, spune-ne ce ecouri au a- 
vut succesele tenismemlar români 7

— Presa vest-germană, numeroși 
iubitori ai tenisului au avut numai 
cuvinte de admirație pentru fap
tele sportive de mare rezonanță ale 
lui Ilie Năstase și Ion Tiriac. 
Deseori. dl. Kurt Gallemberger. 
proprietarul centrului, mă chema.

Inii arăta reviste și ziare care pu
blicau reportaje frumoase despre 
evoluțiile lui Ilie și Tiri în „Cupa 
Davis", mă felicita.

— în sfîrșit, o ultimă întrebare : 
cine crezi că l-ar putea înlocui pe 
Ion Tiriac în echipa României pen- , 
tru „Cupa Davis" ?

— Nn văd pe altcineva decit tot 
pe... Tiriac. Este un jucător în plină 
vigoare, stimat și respectat pretu
tindeni, cu o vastă experiență. Cu 
el și cu Ilie Năstase avem șanse 
să cucerim cel mai invidiat trofeu 
din lumea sportului alb.

C. COMARN1SCHI

obținut o surprinzătoare 
fata marelui maestru ar

(A.-.glia) 
victorie —. ——---------—--------- --
gentinian Miguel Najdorf. Maestrul 
român Victor Ciocâltea. a remizat in 
Î7 de mutări eu Karpov, rezultat con
semnat și In partidele Mecking — 
Unzicker. Keene — Kurajița și 
Pfleger — Andersson. în clasament 
conduce Karpov (U.R.S.S.) cu 4 p, 
urmat de Andersson (Suedia», Unzic
ker (R.F.G.), Korcinoi (U.R.S.S.) — 
3>aP. Meeking (Brazilia» — 3 p. Vic
tor Ciocâltea (România) ocupă locul 
10 cu

a 
în

PALOMARES
RIO DE JANEIRO, 3 (Agerpres). 

— In cadrul concursului interna
țional de atletism de Ia Sao Paulo, 
dublul campion european Vaatai- 
uen (Finlanda), a luat startul în 
cursa de 3 000 m pe care a cîștî- 
gat-o în 8:19,6. 
italianul .
francezul Borowski — 8:27,0. Pro-

fiind urmat de
Ardizone — 8:22,8 și

CONFIRMA
ba de 5 000 m s-a încheiat cu vic
toria atletului chilian Edmondo 
Bravo, în 14:47,6, Pe locul secund, 
în același timp cu învingătorul, 
s-a clasat mexicanul, Rafael Tadeo 
Palomares, iar pe locul trei a so
sit Carlos Lopes (Portugalia) cu 
14:55,6.
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