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VINERI ȘI DUMINICĂ LA ZAKOPANE

BIATLONIȘTII NOȘTRI DAU cu viața! Numai așa 
in stare să continuați 
superioară, ceea ce au 
infăptuiesc înaintașii

ZIAR AII CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Un amănunt 1 profesorul Eigel 
fusese în copilărie firav și debil, 
motiv pentru care a fost scutit la 
„gimnastică" (așa se numea pe a- 
tincl ora de educație fizică). Poate 
că, lipsit atunci de binefacerile 
exercițiului fizic, care l-ar fi a- 
jutat să învingă mai ușor boala, 
el îi acordă acum un preț deosebit, 
pledînd cu toată căldura în favoa
rea lui, dar nu numai în ceea ce 
privește aportul de sănătate bio
logică, ci — în măsură egală — ca 
un factor esențial al educației ge
nerale a copilului, al perfecționării 
lui spirituale și de caracter.

„In arsenalul mijloacelor educa
ționale ale școlii — spune profe
sorul Ernest Eigel — sportul repre
zintă o armă de mare însemnătate 
și, mai ales, de mare eficiență".

Argumentele aduse în favoarea 
acestei idei sînt dintre cele mai 
convingătoare. Pe lîngă Liceul nr. 
1 din Miercurea Ciuc a luat ființă 
o Școală sportivă, la început doar 
cu două-trej secții, devenită astăzi 
o unitate puternică de performan-

Valerîu CHIOSE

cile școlii, constituiți schimbul de 
miine chemat să continue cele mai 
înalte tradiții revoluționare de lup
tă socială și națională ale parti
dului nostru, de luptă pentru so
cialism. Vouă vă va reveni sarcina 
de a ridica România pe culmile 
civilizației moderne, pe culmile lu
minoase ale socialismului !

Pentru a putea să vă îndepliniți 
miine această misiune de înaltă 
răspundere trebuie să vă pregătiți 
astăzi, să invățați, să invățați, să 
împletiți invățămintu! cu munca, 
cu practica, 
veți putea fi 
Pe o treaptă 
înfăptuit și 
voștri

ocumentele de partid cu pri 
vire la îmbunătățirea muncii 
politico-ideologice și cultural- 

educative în rîndul maselor, pentru 
promovarea principiilor eticii socia
liste, scot îh evidență rolul sporit 
al școlii, responsabilitățile crescute 
ale acestei instituții în nobila o- 
peră de formare a cetățeanului so
cietății noastre, multilateral pre
gătit, demn și destoinic.

Vorbind la mitingul consacrat 
d^ft hiderii anului universitar, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta :

„Grija și preocuparea partidului 
pentru dezvoltarea invățămintului 
de toate gradele izvorăsc din înțe
legerea clară a faptului că edifica
rea socialismului, făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate nu se poate realiza decît pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
gindirii și ale tehnicii universale, 
că construcția socialismului trebuie 
să meargă in strinsă concordanță 
cu progresul rapid al științei și 
culturii".

Adresindu-se. cu același prilej, 
tineretului, îndeosebi elevilor și 
studenților, secretarul general al 
partidului spunea :

Voi, care vă găsiți astăzi pe băn-

ULTIMUL
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PREOLIMPIC

La patinoarul „23 August**

’ Astăzi, lotul nostru olimpic 
biatlon pleacă să susțină ultimul 
examen, hotărîtor în desemnarea 
echipei care ne va reprezenta la 
Jocurile Olimpice de la Sapporo. 
Vineri și duminică, biatloniștii ro
mâni vor luat startul în concursul 
internațional găzduit de cunoscuta 
stațiune poloneză de schi Zako
pane. întrecerea este deosebit de 
importantă, atît prin participarea 
anunțată, cît și prin faptul că ea 
constituie pentru biatloniștii noș
tri ultimul criteriu de selecție. 
Inițial, planurile federației noastre 
erau altele, lotul de biatlon ur- 
mînd să fie împărțit în două echi
pe. dintre care una trebuia să con
cureze la 7—9 ianuarie la Zako
pane și a doua la 15—16 ianuarie 
în RJ3.G. O telegramă, sosită 
marți, a anunțat însă anularea în
trecerii din R. D. Germană, stațiu
nea Altenberg neoferind — în to
iul acestei ierni capricioase — 
condiții de înzăpezire suficiente. 
In această situație, F.R.S.B. a fost 
nevoită să facă o serie de modifi
cări de ultimă oră, alcătuind pen
tru concursul de la Zakopane o 
echipă în care figurează principa
lii candidați pentru Sapporo, cu 
două excepții i G. Vilmoș și C. Ca
rabela care prin constanța arăta
tă în întrecerile de pînă acum și-au 
asigurat — pentru a treia oară — 
locul în reprezentativa noastră o- 
limpică. Sub conducerea antreno
rului Marcel Stuparu vor pleca la 
Zakopane I V. Fontana, N. Veștea, 
Gli. Gîrniță, I. Țeposu și V. Pa
puc. Doi dintre ei. I. Țeposu și 
V. Fontana, nu au decît de con
firmat forma bună manifestată la 
concursul internațional de săp-

tămîna trecută, pentru a-și asigu
ra și ei selecția. Problema cea 
mai grea o constituie desemnarea 
celui de al 5-lea component al e- 
chipei olimpice, loc pentru care 
luptă Gh. Gîrniță, Nicolae Veștea 
și Vasile Papuc. Fără îndoială, în
trecerea de la Zakopane nu ne in
teresează doar prin prisma per
formanțelor individuale și a selec
ției. Faptul că echipa noastră va 
avea aici ca adversare echipa pu
ternică a țării gazdă (medalie de 
bronz la campionatele mondiale din 
1971), echipele R. D. Germane (în 
rîndurile căreia se afla campionul 
mondial Dieter Speer), a Suediei 
(care ne-a învins la diferență de 
secunde la C.M. din 1971) și a 
U.R-S-S. (campioană mondială Ia 
ștafetă) constituie un excelent pri
lej de a verifica potențialul actual 
al tinerilor noștri bitloniști. Este 
drept că absența din formație a 
celor mai experimentați concu- 
renți ai noștri (G. Vil moș și C. 
Carabela) constituie un handicap, 
dar progresul realizat de tineri, va
loarea lor mereu In creștere, con
stituie o promisiune pentru o bună 
comportare. Este de altfel ceea ce 
așteptăm de la ei.

Săptâmiina trecută, N, Veștea 
predat ștafeta Iui Gh. Gîrniță., 
Care dintre acești doi tineri ta ob
ține selecția pentru Sapporo, tom 

afla abia după întrecere de ia 
Zakopane.,

★
Această tematică, izvorîtă din 

marile obligații contemporane ale 
școlii românești, a făcut obiectul 
unei dezbateri foarte rodnice la 
Liceul nr. 1 din Miercurea Ciuc. 
Puțin mai tirziu stăteam de vorbă 
cu profesorul Ernest Eigel, directo
rul acestei unități de tavățămînt, 
unde se pregătesc ieste 1600 de 
copii, români, maghiari și de alte 
naționalități, spre a deveni cu toții 
oameni de nădejde ai patriei noas
tre socialiste. (Continuare în pag. a 3-a)

LA CLUBUL STEAUA, PRINTRE 
NOII MAEȘTRI Șl ANTRENORI EMERIȚI

Anul sportiv 1971 s-a încheiat. 
Ecourile lui vor mai stărui însă 
multă vreme. Vor stărui in comen
tariile specialiștilor, în bilanțurile 
statisticienilor, în analizele tehnici
enilor. Vor stărui, puternic, în fes
tivitățile prilejuite de acordarea 
premiilor, de conferirea unor înalte 
distincții celor ce-au izbîndit In ma
rile întreceri găzduite de stadioa
nele lumii

Bilanțul sportului românesc a fost 
bogat ia 1971. Victoriile dobîndite 
de tricolori In dificilele dispute 
pentru titlurile mondiale și euro
pene, in competițiile internaționale 
de amploare au făcut să sporească 
pe mapamond prestigiul sportiv in
ternațional al României socialiste. 
Este, deci, firesc ca ecourile unui 
sezon atlt de rodnic să se facă au
zi te și Ia noul an. După splendida

CE VA DORIȚI ÎN 1972?

Cel mai bun voleibalist român al anului 1971 a fost declarat Gabriel Udișteanu. Iată momentul în care preșe- 
dintele F.R.V., dr. Petre Dumitrescu, îi înmînează trofeul.

Publicam astăzi noi declarații făcute de sportivi, antrenori și acti
viști sportivi redactorilor și corespondenților noștri cu prilejul Anului Nou, 

... . .... - . i .. ș. jorinfele cu cnre aceșfj fruntași aj
sezon competițional.

declarații care sintetizează gîndurile 
sportului românesc vor porni în noul

■ GABRIEL UDIȘTEANU — ma
estru al sportului la volei: „Vă 
rog să mă credeți că îmi este greu 
să-mi adun gîndurile Ia numai 
eîteva minute după ce mi-a fost 
înmînată ;,Gupa Federației de volei". 
Nu știu de ce, dar evenimentul 
m-a copleșit pur și simplu, dat fiind 
faptul că s-a petrecut pentru prima 
oară ta* cariera mea.

* Firește, la cumpăna anilor, ne 
punem întotdeauna mari nădejdi 
în anul care începe, ne propunem 
să fim mai buni în sport și In 
activitatea ^.profesională, să dăm 
societății șfțculorilor țării mai mult 
din ceea. Gă: avem mai bun In noi. 
între gîndurile care mă animă acum 
se află, bineînțeles, acela de a 
vedea iarăși reprezentativa Româ
niei, din care fao parte, între cele 
12 echipe ce se vor alinia la star
tul turneului olimpic. Și cred că nu 
există iubitor al voleiului care să 
nu dorească din toată inima acest 
lucru. Sînt sigur că nu va fi jucător 
care, îmbrăcind 
tivei, să nu facă 
calificare din 
echipa noastră
Munchen, iar acolo să obțină re
zultate onorante. Asta doreso pen-

tricoul reprezenta- 
totul Ia turneul de 
Franța pentru ca 
să meargă și la

tru 1972 echipei naționale. Cred că 
ghinionul din anul pe care l-am 
încheiat nu se va mai repeta. De 
fapt, ceea ce numim noroc sau ghi
nion stă în mîinile noastre. Nu am 
uitat și nu vom uita pilda oferită 
de europenele de la Milano...

Totodată, doresc pentru noua 
mea echipă, Dinamo, recîștigarea 
titlului de campioană a țării.

Sper, de asemenea, ca anul 1972 
să-mi aducă și o satisfacție pro
fesională i diploma de inginer l“.

G. VILMOȘ — din lotul național 
de biatlon: „Cînd participi pentru 
a treia oară la o Olimpiadă, începi 
să te gîndești la retragere, Ia cei 
care Iți vor lua locul, ducînd mai 
departe și mai sus scînteia pasiunii. 
Anul 1972 ne-ar putea aduce aseme
nea gînduri... Ne-ar putea aduce, 
dacă șansa de a obține un rezultat 
bun la Sapporo n-ar fi atlt de 
aproape, dacă forma bună (regăsită) 
nu mi-ar da încredere și speranță, 
dacă o comportare general bună a 
ștafetei — din care șl eu fac parte 
— nu mi-ar da dreptul să mă gîn- 
desc că anul 1972 ar putea fi anul 
împlinirii. Eu și colegii mei purtăm 
de prea mult timp acest '72 olimpio 
în inimi, pentru ca alte gînduri și

preocupări să 
comună de a 
de a ne dărui 
ar putea fi 
noastre sportive".

ne tulbure hotărîrea 
nu precupeți nimic, 
total pentru ceea ce 
performanța vieții

ELLA CONSTANTINESCU, antre
nor federal la tenis de masă: „Sper 
ca noul an să ne aducă medalii cît 
mai strălucitoare la cele două com
petiții continentale. Fetele — la 
„europenele" pentru senioare, juni
orii mici și junioarele mari — la 
întrecerile rezervate categoriei lor 
de vîrstă. Doresc totodată ca 1972 
să sporească numărul meselor și 
paletelor de cea mai bună calitate, 
și astfel să se joace mai mult tenis 
de masă. Lucru perfect posibil pen-

(Continuare în pag. a 2-a)

MECIUL DE FOTBAL
ROMÂNIA-FRANȚA 

LA 8 APRILIE LA BUCUREȘTI,
Printr-o adresa trimisă federației noastre de fotbal, forul similar 

francez a comunicat acordul său definitiv pentru cele două jocuri 
ROMANIA—FRANȚA (între echipele A și de tineret) programate in 
primăvară, după cum urmează :

Sîmbătă 8 aprilie, la București : ROMANIA A —• FRANȚA A 
Duminică 9 aprilie, la Le Havre: Franța tineret — România ti

neret.

FESTIVALUL PE GHEAȚA AL PIONIERILOR
« °ea 15, n ine ioc la patinoarul aco-

Ee‘‘" . . A^gust. • la or&*=-zarea Coes.htiltu ta uniri pal al organ-z?-
ție; pionieri .or și a Comisiei muniepoie de patinaj, un festival pe 
gheață pentru «pionieri ț, școlari Programe! acestei manifestat: a 
fost întocmit cu sprijinul antrenorul -A Bada Ionian și Va avea ca 

t-i"‘ P3 ^toci artistici ai țării: Elena Meu. Lelița Pacuraru. Daa Săveanu etc. Participă, de aseme- 
p^erest-bri1 $ecțl”or * bucureșîe.Tc. precum. « ansamblu-

Vicepreședintele CJ/-EJJS, Mari» Birjega, . tnmînează „veteranului’ Ion 
Chiria- diploma și tuigna de antrenor • emerit

sărbătoare a sportului, găzduită la 
finele lui 1971 de Sala Mare a Pala
tului Republicii Socialiste România, 
alte festivități — nu mai puțin en-

IN ANUL CAMPIONATELOR MONDIALE LA POPICE
SIr.’.c— din nou In anul

nate’.or mondiale la popice -asfalt). 
Deci popicar.! români (in specaai 
fetele) sînt chemați să apere supre
mația absolută cucerită Ir. ■:—i c- 
doi ani în Italia. la Bolzano dnd 
toate cele trei titluri feminine au 
revenit româncelor (Cornelia IV- 
trușca la individual $i ia pereci 
cu Elena Trandafir, precum si echi
pa reprezentativă a României), tri
dent, apărarea acestor titluri La edi
ția 1972 a C.M. (28 mai — 5 
la Split, în Iugoslavia) nu este 
o misiune ușoară, mai ales dară 
avem în vedere și faptul că .mon
dialele" sînt organizate într-o țară 
unde sportul popicelor are o veche tra
diție, unde activează și azi numeros- 
popicari de valoare Internaționali 
atît ia fete, cît și la băieți în plus, 
celelalte adversare directe ale spor
tivelor noastre, jucătoarele din R.D 
Germani R.F a Germaniei si Unga
ria. sînt în mare progres, ceea ce 
trebuie să îndemne pe reprezentan
tele noastre la o pregătire minu
țioasă. fără rezerve.

în aceste condiții, era si firesc ca 
biroul ^Federației române de popice 

atenția încă de anul 
multiplelor probleme 
pentru C.M, Măsurile 
forul de specialitate 
si zilele acestea vor

să-și îndrepte 
trecut asupra 
ale pregătirilor 
întreprinse de 
s-au cristalizat . ___________ ____
fi puse în practică.

Stînd de vorbă cu Ladislau SzScs, 
secretarul general al FR.P.. am fost 
puși în temă cu planul de pregătiri 
al loturilor, un plan vast, din care 
antrenorilor Alexandru Andrei (lotul

Tomc RABȘAN

(Continuare în pag. a 2-a: 
la rubrică)

Pivotul

/

clujean Horia Demian 
yăzut de BTirgiJ Tomuleț

Elena Trandafir, (Lcrvmet București), laureata Federației române de po
pice pe 1371, cs'.h-.nd ei fie una dintre cele mai valoroase jucătoare ale 

Ierului național.

Foto i Vasile BAGEAG

Azi, in divizia A, la baschet

DERBYUL STUDENȚESC UNIVERSITATEA CLUJ
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

Tradiționalul derby studen
țesc Universitatea Cluj-Univer- 
sitatea Timișoara găsește și in 
actuala ediție a diviziei A aces
te valoroase echipe pe locuri 
fruntașe în clasament, candida
te la calificarea în turneul final 
al competiției și chiar la una 
dintre medaliile campionatului 
național. De altfel, pretențiile 
baschetbaliștilor acestor teamuri 
la un loc pe podium sînt pe de
plin justificate de capacitatea 
ier individuală și de unele re
zultate înregistrate chiar în ac
tuala ediție a diviziei (clujenii 
au învins pe Dinamo, timișore
nii pe Steaua), precum și de 
antecedente. Intr-adevăr, în de. 
cursul celor 22 de campionate 
desfășurate pînă acum, repre-

zentanții duhorilor Universita
tea Cluj și Universitatea Timi
șoara au deținui cu regularitate 
poziția a doua sau a treia la 
încheierea întrecerii, iar de astă- 
dată ei sînt de asemena angre
nați direct în această dispută 
aflîndu-se pe locurile 4 (timișo
renii) și 5 (clujenii), la egalitate 
de puncte (15) cu ocupanta lo
cului 3 (Politehnica București) 
Din toate aceste considerente, 
partida se detașează față de 
celelalte programate azi. In e- 
tapa a X-a a campionatului re
publican, și sintem convinși cS 
ambele formații vor lupta 
răsputeri pentru succes și 
prilejui un spectacol plăcut 
tuziastului public clujean.

Formații. UNIVERSITATEA

din . 
var 
en-

CLUJ: lonescu, Demian, Ruh- 
ring, Vizi, Stăvariu, Ronay, Kun, 
Mcrariu. Moldovan, Zdrenghea, 
Simen, Mathe; UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA: lonescu, 
Viciu, Leonte, Cîmpeanu, Gz- 
mor, Minius, Chirluță, Roxin, 
Habatiuc, Weber, Mănăilă, Ca- 
Joș. Arbitri i G. Berekmârj (Tg. 
Mureș) și D. Ganea (București).

Celelalte meciuri ale etapei i 
Rapid-Politehnica Cluj (sala 
Gijlești, ora 17), Politehnica- 
Voința, I.E.F.S.-Steaua, I.G.H.F.- 
Dinamo (în sala Floreasca, de 
la ora 16,30 în «rdinea de mai 
= js). Mureșul Tg. Mureș- Poli
tehnica Galați (joc foarte im
portant, ambele echipe aflîn- 
du-se în zona periculoasă a re
trogradării).

tuziaste. nu mai puțin emoționante, 
nu mai puțin semnificative — au 
loc la cluburi și asociații sportive, 
la locurile de muncă ale fruntașilor 
sportului românesc. ■

Ieri, In „avanpremiera*’ plenarei ‘ 
clubului sportiv Steaua, In fața unui 
mare număr de sportivi, antrenori 
și activiști sportivi, au fost confe
rite titlurile de „Antrenor emerit" 
și „Maestru emerit al sportului" la 
10 dintre cei mai vrednici truditori 
ai mișcării sportive din România. 
Calda prezentare făcută de vicepre
ședintele C.N.E.F.S., Marin Birjega, 
aplauzele însuflețite ale asistenței, 
emoția celor distinși au făcut din 
această festivitate un moment de 
neuitat pentru toți cei prezenți- 
Devin antrenori emeriți doi dintre 
remarcabilii tehnicieni ai sportului 
nostru, foști sportivi, modelatori ai 
unor talente ce au cucerit glorie în 
marile confruntări internaționale i 
ION CHIRIAC și IOAN SPICIU.

Fostul boxer Ion Chiriac — cel 
ce se află în, și lîngă, careul magio 
(ca sportiv sau antrenor) de aproape 
patru decenii, cel ce a contribuit ia 
desăvîrșirea măiestriei lui Tiță, Ne
grea, Ciucă și alții, cel ce își dedică 
și astăzi întreaga sa capacitate șle
fuirii unor noi talente — a primit 
ieri distincția cu modestia omului 
care și-a făcut numai datoria. La 
fel de simplu, la fel de impresio
nat, fostul motociclist loan Spiciu 
— cel care timp de un deceniu n a

Hrisfache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a) |i

Nâstase
l-a învins
din nou

pe Kodes!
(Citiți amănunte) 
în pag. a IV-a)

REPREZENTATIVELE
DE JUNIORI ALE 

ROMÂNIEI, LA
TURNEELE DE VOLEI

DE LA SOFIA
Bulgaria repre-

țării
Vinerl pleacă în 

zentativele de juniori ale 
noastre pentru a lua parte Ia tra
diționalele turnee internaționale 
(masculin și feminin) de la Sofia, 
ce se vor desfășura între 9 și 11 
ianuarie.

La turneele de Ia Sofia și-au 
mai anunțat prezența echipele de 
juniori și junioare ale Bulgariei, 
R. P, Germane și Poloniei.

t
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NOI MAEȘTRI EMERITI
ii SPORTULUI

Marin niculescu (ciclism), costel coșnita (caiac), VASILE 
SlMIOCENCO (caiac), GHEORGHE DAN1ELOV (canoe) și GHEOR- 
GHE SIMIONOV (canoe) — iată alfi cinci noi maeștri emeriti ai 
Sportului. Dupfl cum Se știe, înaltul titlu le-a fost conferit la sfir- 
jitui anului trecut prin Hotărîrea Biroului C.N.E.F.S.

CE VA DORIȚI ÎN 1972?

Martinescu, 

mânesc noi 
prestigiului 
opri".

Laureatul luptătorilor, Nicolae 
(Urmare din pag. 1)

premiat de către președintele F.R.L., Alex. Crăciunescu. 
contribuții la creșterea 
său, nimic nu te poate

DEGEABA AVEM
LA SINAIA SE CONTUREAZĂPÎRTIA DE

Schiul nostru dispune astăzi de 
cîteva pîrtii amenajate special. Dar, 
ceea ce pe bună dreptate poate pă
rea curios, nici una dintre ele nu a 
luat ființă pe baza unui proiect, a- 
jungînd la formele actuale după 
multe tatonări și rectificări. Ieri am 
văzut însă primele calcule ale unei 
pîrtii care se naște sub o nouă zodie. 
Este vorba de pîrtia turistică a că
rei amenajare a început la Sinaia 
și care, din sezonul viitor, va fi 
fără îndoială atracția stațiunii. Pîrtia 
prinsă în planul de investiții al Mi- 
nisterului Turismului, va porni de 
sub Vîrful Furnica, va trece pe dea
supra „Cetății" de Ia Vîrful cu Dor 
și pe linia actualei poteci turistice 
va intîlni „La lacuri", (lingă cabana 
Cota 1 500) pîrtia de competiții de 
pe Valea lui Carp. De la Cota 1 500. 
pîrtia continuă pe un traseu total 
nou. prin pădure, ocolind pe la sud 
Hotelul Alpin și serpentinele dru
mului de acces, pentru a ajunge la 
statia de plecare a telecabinej din 
Sinaia. Tn total, noua pîrtie va mă
sura 5,762 km, pe o diferență de ni
vel de 1 050 m, pantele ei variind 
intre 7 și 39%.

Ing, Traian Constantinescu, șeful 
serviciului investiții din I.T.O. Si
naia venit la București pentru avi
zarea studiului tehnico-economic 
pîrtiei. ne-a comunicat că la ora 
ceasta defrișările sînt efectuate 
proporție de 90o/„ și s-a trecut la 
fectuarea derocărilor necesare, în

al 
a- 
în 
e- 

__ _ ______ , _ a 
doua jumătate a pîrtiei (sub hote
lul Alpin). Luciările vor continua 
atîta timp cît iarna și zăpada vor 
permite, urmînd ca ele să fie in
tensificate la primăvară. Pe lîngă a- 
menajările care se vor face la pîr
tia propriu-zisă (derocări, nivelări, 
inierbare etc.), în primăvară se vor 
construi și cele cinci refugii prevă
zute de-a lungul ei : la nlecare sub 
Vf. Furnica (totodată adăpost pen
tru schiori șî instalațiile de cronome
traj), deasupra Capului Mare. la 
Stîna din Colți, Ia culoarul Văii cu 
Brazi și sub cabana Brădet (Cota 
1 200). Aceste refugii, dotate ca pos
turi de prim ajutor, alături de toate 
celelalte lucrări prevăzute, vor face 
ca pîrtia turistică a Bucegilor să fie 
printre cele mai moderne realizări 
ale genului

AMBIȚII, DACĂ 
N-AVEM CONDIȚII LI

AsEăzi, la Poiana

BIATLONIȘTIi JUNIORI SE ÎNTREC PENTRU „CUPA BRAȘOVIA"

tru ca materialul necesar există. 
La fel și priceperea. De asemenea, 
mă gîndesc că, poate tot în acest 
an, antrenorii vor reuși, prin neo
bosite căutări, sâ depisteze acele ta
lente sclipitoare, care ne lipsesc atît 
'de mult. Consolidînd această bază 
in 1972, vom putea aspira îndreptățit 
la mai multe medalii în anii viitori".

DAN IUGA, maestru al sportului 
Ia tir: „Toate gîndurile și eforturile 
pentru J.O. I în cazul cînd voi fi 
selecționat, am sâ încerc să respect 
tradițiile tirului românesc și. mai 
ales, ale reprezentanților noștri la 
pistol viteză, posesori ai mai multor 
medalii. Este o dorință cu atît 
fierbinte, cu cît este vorba de 
mul meu start olimpic".

MARIAN SLAVIC, multiplu 
eordman și campion national 
înot: „Ce-mi doresc pentru 
ce vine ? Știu că mulți vor zîmbi 
citind aceste rînduri și poate toc
mai acest lucru mâ face sâ-mi 
exprim gîndul fără nici o rezervă. 
'Aș vrea ca în după-amiaza zilei 
cînd va fi programată la Munchen 
finala cursei olimpice de 200 m li
ber. crainicul să anunțe • „Acht Bahn 
(culoarul opt), Slavic, Rumănien-..“ 
■Sa pot privi și eu cu îndrăzneală 
la Spitz, Wenden, Ffessnacht, Lars
son sau Rousseau, cei mai mari 
crauliști din lume la această oră. 
Despre cifre aș vrea să nu vorbim 
acum, ci după „mica olimpiadă" de 
la Bremen, la finele lui februarie, 
cînd voi ști ce șanse voi avea la 
Munchen".

mai 
pri-

re- 
I la 
anul

DAN ANCA — din echipa ție fot
bal „U“ Cluj: „Cariera mea fotba
listică a cunoscut două mari mo
mente I 1969 — Wembley și 1971 
— București, cînd am fost introdus 
în echiaa națională în ultimul mo
ment. în noul an vreau să mun
cesc în așa fel ca să devin titular 
în echipa tricolorilor. Doresc șl eu, 
ca toți iubitorii sportului din țara 
noastră, ca fotbalul românesc să 
obțină noi succese în '72, să urce 
cît mai sus în campionatul euro
pean șl să aibă o comportare ono
rabilă la J.O.“.

NICOLAE MARTINESCU, mae
stru emerit al sportului Ia lupte: 
„Vizez 
manțâ 
sacre 
anul 
ofere _ .
Prilejul cel mai nimerit — J.O. de 
la Munchen. Mă voi pregăti, cu 
toată seriozitatea și responsabilita
tea pentru a mă arăta superior 
fruntașilor de la categoria mea, 
suedezul Svenson. pe care I-am învins 
la puncte, sovieticul Merkulov, de 
asemenea întrecut de mine în anul 
precedent și maghiarul Kiss. Nu este 
o misiune prea ușoară, dar cînd ești 
animat de ambiție, de dorința de a 
te realiza,- de a aduce sportului ro-

de mulți ani o perfor- 
mare, car® sâ mă con- 

definitiv. Mă gîndesc că 
1972 ar putea să-mi 

această deplină satisfacție.

ȘERBAN 
națională de polo : 
toate năzuințele și speranțele mele, 
ca și ale colegilor din echipa națio
nală de polo, se îndreaptă, în 
pragul noului an, către calificarea 
team-uluî reprezentativ la Olim
piada de la Munchen. Cred câ acest 
deziderat va fi împlinit, deși la 
turneul de calificare din mai, cînd 
13 echipe își vor disputa 3 locuri la 
J.O., vcm avea adversari dificili în 
poloiștii spanioli, suedezi și chiar 
bulgari. Din luna mai nădăjduiesc 
să-mi pot îndrepta gîndurile spre 
ocuparea, de către echipa noastră, 
a unui loc onorabil în ierarhia olim
pică..- De asemenea, aștept ca anul 
1972 să aducă formației noastre de 
club, Dinamo, cel de al 16-lea titlu 
național.

Pe plan profesional, îmi doresc 
sâ trec cu bine examenele anului 
II la Facultatea de metalurgie din 
cadrul Institutului Politehnic".

NICU ALEXE, directorul Centru
lui de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S.: „Primul nostru gînd în
soțește cu încredere delegația olim
pică românească, deși sîntem conști- 
enți de marele neprevăzut pe care-1 
pot stârni asemenea competiții de 
anvergură. Munca noastră științifică 
se va strădui să fie fn continuare 
utilă pregătirilor olimpice. Vom fi 
bucuroși să putem încheia pînă la 
sfîrșitul anului vasta cercetare pri
vind potențialul biomotric al popu
lației școlare (clasele 1—12). Această 
oglindă fidelă și (nădăjduim) critică 
va permite aprecierea mai obiectivă 
a parametrilor educației fizice șco
lare și a tendințelor sportului tn 
rîndurile elevilor".

ELEONORA MIHALCA-VLAI- 
COV, maestră a sportului la tenis 
de masă: „Sper ca 1972 să fie anul 
consacrării mele pe două planuri, 
pe cel profesional — în 1972 termin 
facultatea de educație fizică și pe 
plan sportiv — vreau ca, împreună 
cu colegele mele din reprezentativa 
țării, să situăm echipa României 
pe un loc fruntaș în ierarhia teni
sului de masă european14.

ILIE bAIAȘ. maestru al sportului 
din echipa de popice Constructorul 
Galați: „Acum doi ani, la Bolzano, 
în Italia, am devenit împreună cu 
colegul meu de club, Iosif Tismă
naru, vicecampicni ai lumii la proba 
de perechi. In anul 1972 avem ma
rea răspundere de a ne apăra pre
stigiul cucerit la ediția precedentă 
e mondialelor de popice. La întrece
rile din Iugoslavia, la Split, oraș 
care va găzdui confruntarea mondi
ală, vom lupta pentru medalie și 
nu numai la perechi, ci și la indi
vidual și pe echipe. Un alt obiectiv 
al meu este acela de a lupta pentru ca 
formația noastră de club să cîștige 
campionatul pe echipe".

HCBER — din echipa 
.Indiscutabil ;

ION ALEXANDRESCU, secretar 
general ai F. R. Fotbal: „Pentru 
anul 1972 aș dori fotbalului româ
nesc două mari calificări și.-, un 
început de calificare. Pentru pri
mele, mă gîndesc, desigur, la tur
neul final al campionatului european 
și Ia turneul olimpic de la Munchen. 
„începutul de calificare" se referă 
Ia primele meciuri din prelimina
riile campionatului mondial. N-aș 
vrea însă să las la o parte nici 
sectorul juniorilor. Tinerilor noștri 
fotbaliști Ie doresc o comportare 
meritorie în turneul U.E.F.A. Putem 
spune, deci, că fotbalul nostru va 
fi angajat în 1972 tn competiții di- 

sale.ficile cu toate eșaloanele 
Aceasta nu ne împiedică să dorim 
afirmarea plenară a acest 
care stârnește atâtea pasiuni, își 
mără suporterii cu milioanele.-'

Prof. ROMEO SOTIRIU. antrfeno- 
rni echipei masculine de handbal 
„U" Cluj: „în primul rînd doresc 
ca handbalul românesc să se afirme 
și la Munchen, să arate câ băieții 
nu sînt campioni mondiali întâmplă
tor. Apoi doresc ca Schobel să aibă 
mai multă încredere din partea 
antrenorilor lotului național și, în 
fine, ca echipa noastră de handbal, 
,.U" Cluj, să recîștige medalia de 
bronz a campionatului republican”.

sport 
nu-

MARIAN GRIGORAȘ (Petrolul) 
— maestru al sportului Ia haltere:

„Cea mai mare bucurie a mea 
va fi ca în 1972 sâ fiu selecționat 
în lotul olimpic de haltere. în aceste 
momente de sfîrșit de an cînd fie
care om își alcătuiește proiecte de 
viitor, la ce pot să mă gîndesc, ca 
sportiv, decît Ia Jocurile Olimpice, 
Ia care sper să particip pentru 
prima oară. Mă voi pregăti conștiin
cios și perseverent pentru toate 
competițiile anului 1972, ca sâ pot 
reprezenta cu cinste culorile țârii, 
clubul meu și colectivul de muncă 
din care fac parte, 
Ploiești”.

I.P.C- Dacia

directorul edi- 
afara obișnui-

IONEL SIMION. 
furii „Stadion" : „tn 
telor noastre producții editoriale, 
ne vcm strădui în 1972 să îmbogă
țim substanțial tezaurul de cărți 
destinate copiilor și tineretului. 
Printre titlurile prevăzute se află 
lucrări despre minibaschet și mini- 
rugby, învățarea tenisului la copii 
și altele. încercăm să onorăm anul 
olimpic publicînd, după Jocurile de 
Ia Sapporo, o carte dedicată Olim
piadelor albe, o broșură de prezen
tare a Jocurilor de la MQnchen și 
dacă timpul va permite, înainte de 
încheierea anului, chiar tradiționa
lul reportaj despre Jocurile Olimpice 
de vară”.

La clubul Steaua
(Urmare din pag. 1)

avut adversar în cursele motocicle
telor cu ataș, cel care, apoi, în 
numeroșii ani pe care i-a dedicat 
meseriei de pedagog, a ridicat spre 
culmile victoriei ași ai vitezei și 
motocrosului, cel care a insuflat 
unei întregi pleiade de tineri, dra
gostea pentru zborul pe două roți
— a primit ca un școlar sîrguincios 
recunoștința forului nostru sportiv, 
devenind primul antrenor emerit 
din istoria sportului cu motor din 
România.

Distincția „Maestru 
sportului11 — supremă 
zarea valorilor sportive
— a fost acordată unor 
ce nu au nevoie de . 
„cartea lor de vizită" fiind cuno
scută de toți iubitorii sportului: 
C. Coșniță — caiac, V. Simiocenco
— caiac, Gh. Simionov — canoe, 
Gh. Danielov — canoe, G. Florescu
— tir, Carol Corbu — atletism. D. 
Varga — hochei. A primit, de ase
menea, însă la sfîrșitul unei cariere 
predigioasfej înotul titlu ți motoci-

emerit al 
în ierarhi- 
de la noi 
performeri 
prezentare,

clistul Gh. Voiculescu. Parcurgînd 
cu succes întreaga arie a probelor 
sportului cu motor — motocros, re
gularitate și rezistență, viteză, dirt- 
track —, obținînd numeroase succese 
interne și internaționale, adueîn- 
du-și contribuția la realizarea unor 
victorii ale echipei naționale, Gh. 
Voiculescu se înscrie printre per
sonalitățile de seamă ale sportului 
românesc.

în sală se aflau numeroși spor
tivi tineri. Sîntem convinși că fes
tivitatea la care au asistat va avea, 
la rîndul ei puternice ecouri în su
fletele lor. Vor visa — dacă n-au 
și făcut-o cumva în acele momente 
— să ajungă cîndva pe aceste 
înalte piscuri, să fie ei eroii unei 
astfel de sărbătoriri. Și pentru acea
stă vor munci, desigur, cu mai multă 
sîrguințâ, se vor dărui sportului pe 
care-1 practică, se vor avînta — sti
mulați șl de această, frumoasă 
perspectivă — cu și mai multă am
biție tn viitoarea 
altfel, unul dintre 
tații de la clubul 
fost și acesta,,« .

întrecerilor. De 
scopurile festivi- 
sportiv Steaua a

Ttaăra și harnica secție de schi a 
Școlii sportive Brașovla neputînd orga
niza pe uscat concursul de biatlon al 
juniorilor (devenit tradițional, dar anu
lat ta această toamnă de sosirea timpu
rie a zăpezii) a hotărlt să-și înceapă 
activitatea competițlonală din acest se
zon cu o întrecere ta condiții specifice. 
De aceea. „Cupa Brașovla". rezervată 
echipelor de blatlonlștl juniori, se va 
disputa astăzi la Poiana Brașovului, 
întrecerea constă dintr-o probă de șta
fetă 4x7.5 km. eu două trageri pentru 
fiecare schimb (eallbru redus). Echipele

vor fi alcătuite (obligatoriu) din doi ju
niori mari șl doi juniori mici, după per
formanțele pe schimburi urmînd să se 
întocmească și un clasament individual.

Concursul biatloniștllor juniori va în
cepe la ora 9,30 șl la start și-au anunțat 
prezența, alătur! de echipa Sc. sp. Bra
șovla, echipele Dlnamo Brașov, A.S. 
Armata Brașov, Tractorul, Steagul roșu, 
Șc. sp. Hișnov. S.B.C. Sinaia și A.9. 
Constructorul Ctmpuiung Moldovenesc. 
Invitații au fost trimise șl școlilor spor
tive din Predeal șl Miercurea Ciuc, 
aștepttadu-se șt prezența echipelor lor.

Ne face o deosebită plăcere sâ 
constatăm că multe din episto
lele ce vin la redacție sînt scrise 
de tineri sau vîrstnici din sate 
și comune. Unii mai puțin dibaci 
în mlnuirea tocului. în așternerea 
gîndurilor pe coala albă de hlr- 
tie, autorii aleg totuși calea scri
sului în dorința de a se adresa 
ziarului. Fie că au de comuni
cat unele realizări (construirea 
unui teren, înființarea unei aso
ciații). fie că vor sâ ne facă o 
sugestie, să-si manifeste satis
facția fată de un rezultat spor
tiv sau... insatisfacția.

Iată, de pildă, un astfel de ră
vaș primit de la Apostol Coman 
din satul Rubla. „Noi. uteciștii 
din comuna Valea Rîmnicului, 
satul Rubla județul Buzău. în 
urma hotăririi luate în comun 
am gîndit sâ vă aducem și dv. la 
cunoștință două din necazurile 
noastre, pentru a ne ajuta". Și 
iată pe scurt conținutul scrisorii, 
în sat, fotbalul este în eentrul 
atenției și mulți ar dori să-l 
joace... dacă ar avea unde. Dar 
n-au, fiindcă conducerea coope
rativei agricole de producție a 
hoitărît să planteze tutun pe fos
tul teren. Din două terenuri pe 
care le aveau, au rămas acum 
fără nici unul, he mai place celor 
din Rubla șl atletismul, „dar 
cum nu are cine să se intereseze 
și de această acțiune, nu se face 
nimic. Am dori să ne ajute 
cineva ji de aceea ne-am adre
sat dv.' Așteptăm răspuns prin 
ziarul „Sportul". Degeaba avem 
ambiții, dacă n-avem condiții".

Spicuind ceea ee este esențial 
din scrisoarea de mai sus, am 
dor! să no referim Ia ajutorul

cerut. Ziarul „Sportul" — în 
speță redactorii săi — n-au posi
bilitatea și nici menirea să se 
deplaseze în satul amintit pen
tru a dispune schimbarea des
tinației unui teren agricol, sau 
alegerea unui alt loc pe care «8 
se poată amenaja un teren de 
sport. Toate cele de mal sus 
intră în sarcina consiliului popu
lar comunal, a cooperativei a- 
gricole de producție, a organi
zației de tineret din comună. 
Nouă ne rămîne să trimitem se
sizările respective organelor tn 
drept șl, eventual, să evidențiem 
spiritul de inițiativă ai tinere
tului care, făcîndu-șl datoria în 
primul rînd în producție, poate 
cere cu mai mult temei acestor 
organe ajutorul necesar pentru 
a-și putea amenaja terenuri, piste, 
în sfîrșit. locuri unde să poată 
face sport sau să se recreeze. 
A nu da dovadă de Inițiativă, 
așteptând ajutor din afară, nu 
este calea cea mai directă de 
rezolvare a problemelor looale. 
Scrisori asemănătoare, fn care se 
așteaptă „urgent ajutor" am mai 
primit din comuna 30 Decembrie
— jud. Ilfov (semnează Dumitru 
Petcu) I corn. Răduleșt! — jud. 
Teleorman (P. Lazăr) ! com. Ră- 
doești — jud. Teleorman (Un 
grup de tineri)! satul Limpeziș
— Jud. Buzău (Fiorica Dumitru) 
ș.a. în asemenea ocazii, trimitem 
scrisorile primite organelor lo
cale competente pentru ea aces
tea să dea curs doleanțelor ex
primate de cititorii ziarului nos-

nTERITORIUL
COPILĂRIEI FERICITE 4

M. Fr.

(Urmare din pag. 1)

Posade, 4 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Orice s-ar spune, 
taberele vacanței rămîn un apanaj 
al copilăriei și Se aceea, chiar și noi, 
oameni maturi, ne simțim aici des
povărați parca de anii mai multi 
sau mai putini ce-i purtăm oe umeri.

Profesori din peste 20 de județe 
a’.e Urii, venit! să-și însoțească ele
vii. au întinerit cu siguranță și ei. 
în cele două sâptămîni cît le-a fost 
rezervat să râmînă în „împărăția 
vîrstei de aur".

în riadul lor. cei aproape 300 de 
„ambasadori" ai școlilor sportive și 
ai liceelor cu program de educație 
fizică din Oracea. București. Timi-

șoara, Orașul Gh. Gheorghlu-Dej, 
Lugoj. Craiova. Mediaș, Bacău, Tg. 
Mureș, Focșani eto. au petrecut, după 
cum ne-ap) ,mărturisit, cu ocazia ca- 
reului ultimei zile de tabără, cea 
maț frumoasă vacanță. Și dacă a- 
cești viitori (multi dintre ei) sportivi 
de performanță sint de aceeași pă
rere, majoritatea nefiind pentru pri
ma oară intr-o tabără nu ne în
doim că așa este. De aceea, găsim 
întrutotul potrivită declarația pe 
care ne-a făcut-o unul dintre elevi, 
atunci cînd ne-a spus că „aici, 
Posada, este teritoriul copilăriei 
ricite".

în ce a constat programul, să 
cem, al unei zile de tabără 7

la 
fe-
zi-

Sus, tot mai sus, în căutarea mantiei albe— Efort răsplătit din plin, după 
cum se poate vedea și din fotografia noastră, pentru toți cei care se încu

metă să ia pieptiș cărările muntelui.

DIVIZIATURULUI

în turul al doilea al diviziei na
ționale școlare și de juniori, tur 
desfășurat sub formă de turnee, în 
7 localități, în întrecerea fetelor s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

SERIA I (Botoșani) : Școala spor
tivă P. Neamț8 3—1 cu Lie. Pedag 
Bîrlad și 3—0 cu Șc. sp. Iași. Șc. sp. 
Botoșani. Penicilina Iași și Sc. sp 
Bacău : Școala sportivă Bacău : 3—0 
cu Penicilina Iași. Șc. sp. Botoșani. 
Lie. Pedag Bîrlad si Se. sp. Iași : 
Liceul Pedagogic Bîrlad : 3—2 cil
Penicilina si 3-0 cu Șc. sp.. Botoșani 
și Șc. sp. Iași : Școala sportivă Boto
șani : 3—2 cu Penicilina și 1—3 cu 
Șc. sp. Iași ; Școala sportivă Iași — 
Penicilina Iași 2—3 ; SERIA a Il-a 
(Constanta) : Farul: 3—0 cu Sc. sp 
Rm. Sărat. Șe. sp. Buzău. Șc.sp. Plo
iești. Liceu! 2 Ploiești și Sc. sp. Con
stanta : Școala sportivă Ploiești : 
3—0 cu Sc. sp. Constanța, Șc. sp. Rm 
Sărat. Sc. sp. Buzău și Liceul 2 
Ploiești ; Școala sportivă Constanta: 
3-1 cu ** ‘ ~ “
cu Șc. s 
$c. sp. 
ti vă Rm. 
Ploiești și 
2 Ploiești 
SERIA a ___  ____  . . .
sportivă nr. 2 : 8—0 cu Lie. Tr. Mă
gurele .Cutezătorii, Sc. sp. 3 Liceul 
Găești si 3—2 cu Dinamo: Dinamo 
București : 3—0 cu Cutezătorii. Li
ceul Găești. Lie. Tr. Măgurele și 
Se. sp, 3; Școiala sportivă 3; 3—9

Liceul 2 Ploiești, 3—2 
sp. Buzâu și 3—0 cu

Rm. Sărat ; Școala spor-
Sărat : 3—! cu Liceul 2 

l cu Șc. sp. Buzău ; Liceul 
i — Șc. sp. Buzău 3—0:

IÎI-a (București) : Școala

cu Liceul Găești. Lie. Tr Măgurele 
și 3—2 cu Cutezătorii ; Cutezătorii 
Bncureșii : 3—0 cu Liceul Găești și 
Lie. Tr. Măgurele : Liceul Tr. Măgu
rele — Liceul Găești 3—1 : SERIA 
a IV-a (București) : Rapid : 3—0 cu 
Lie. Gh. Lazăr, $c sp. 2, M. Basa- 
rab. Lie. 1 Medgidia. Viitorul și 
3—2 cu Șc sp. 1 : Școala sportivă 1 : 
3—0 eu Sc. sp 2. Viitorul. Lie. Gh 
Lazăr și Lie. 1 Medgidia : Liceul 1 
Medgidia : 3—1 cu Viitorul. 3—0 cu 
Lie. Gh. Lazăr și 3—1 cu Se. sp 2. 
M. Basarab: Școala sportivă 2 M. 
Basarab : 3—1 cu Viitorul si 3—2 cu 
Lie. Gh. Lazăr ; Viitorul — Lie. Gh 
Lazăr 3—1 : SERIA a V-a (Sibiu) : 
Școala sportivă Sibiu : 3—0 cu Lie 
economic Tg. Jiu, Lie. Miercurea 
Sibiului. Lie. agricol Sibiu. Șc. sp 
Craiova si Liceu) cu program de 
educație fizică Rm. Vîlcea: Liceul 
cu program de educație fizică Rm 
Viicea: 3—1 cu Lie. agricol Sibiu 
Șc. sp. Craiova și 3—0 cu Lie. eco
nomic Tg. Jiu și Lie. Miercurea Si
biului : Liceul Miercurea Sibiului : 
3—0 eu Șc. sp. Craiova, Lie. ec. Tp. 
Jiu șl Lift agricol Sibiu : Liceul agri
col Sibiu ■ 3—2 cu Șc. sp Craiova 
și 3—1 cu Lift ec. Tg. Jiu ; Școala 
sportivă Craiova — Lie. ec. Tg. Jiu 
3—0 : SERIA a VI-a (Arad) : Școala 
sportivă Caransebeș : 3—0 cu Șc. sp. 
Lugoj. Șc sp Oradea. Lie Pedag 
Arad și Șc. sp Timișoara și 3—1 cu 
Șft sp- Arad ; Școala sportivă Arad : 
3—0 cu Lie, Pedag. Arad, Șc, sp.

DE

REZULTATELE

JUNIOARE

și Șc. sp. Oradea și 3—2 cu 
, Timișoara ; Școala sportivă
Timișoara : 3—0 cu Șc. sp. Oradea 
și cu Lie Ped Arad și 3—1 cu Șc. 
sp. Lugoj : Liceul Pedagogic Arad: 
3—0 cu Șc. sp. Oradea și 3—1 cu 
Șc. sp. Lugoj : Școala sportivă Lu
goj — Șc sp Oradea 3—0; SERIA 
a Vlt-a (M Ciuc) : Școala sportivă 
Brașov : 3—0 cu Brașovla. Șc. sp. 
M. Ciuc. Șc. sp. Deva și Lie. Blaj 
și 3—2 cu Lie. Simeria : Liceul Simc- 
ria : 3—0 cu Lie. Blaj. Șc. sp. Deva 
și Brașovia și 3—1 cu Șc.. sp. M. 
Ciuc : Școala sportivă M. Ciuc : 3—1 
cu Șc. sp Deva 3—2 cu Lie. Blaj, și 
3—0 cu Brașovia: Școala sportivă 
Deva ; 3—0 cu Lie. Blaj și cu Bra
șovia : Liceul Blaj — Brașovia 
3—0 : SERIA a VIII-a (Tg. Mureș) : 
Liceul N. Bălcescu Cluj : f 
Șc. sp. Cluj. Lie. Pedag. 
M.. Lie 2 Satu Mare și Sc. 
plita si 3—1 cu Șc. sp. Tg. 
Școala sportivă Tg. Mureș : 
Lie. Pedag Sighetul M., Lie. 
Mare. Șc. sp. Clui și 3—1 cu . ...
Toplita : Școala sportivă Toplița : 
3—0 cu Lie. 2 S. Mare. 3—1 eu Șc. 
sp Cluj si 3—2 cu Lie. Pedag. Sighe- 
tu! M. : Școala sportivă Cluj: 3—0 
cu Lie. 2 S. Mare si 3—1 cu Lie 
Pedag. Sighetul M. ; Liceul Pedag. 
Sighetul Marmatlel — Liceul 2 S. 
Mare 3—1

(Corespondenți : S. LAMFIT.
M. NICOI.AU. I. IONESCU,

S. ALBU)

Lugoj 
Sc. sp

3—0 cu
Sighetul 

. sp. To
llures :
3—0 cu 
2 Satu 
Sc. sp.

în acțiuni menite să-î destindă d» 
copii, în primul rînd. Conducerea 
taberei (director, prof. Gheorghe 
Teșu. ajutat de un eolectiv de pro
fesori format țiin Irma Kiss. Oviditl 
GavrilS și Ana Maria Tomescu) a 
pus la punct un atractiv program de 
excursii la Sinaia și Predeal. Și pen
tru eă tot ne aflăm la acest capi
tol, al destinderii, să spunem că re
velionul din tabăra de la Posada a 
fost „ca un®vis frumos", după măr
turisirile unei eleve puțin roman
tice reprezentantă a elasej a XII-a 
a Liceului cu program de gimnas
tică din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

Să nu uităm totuș! eâ ne aflăm în- 
tr-o tabără de pregătire sportivă. 
Deci, oaspeții Posadei știu eâ șl tn 
vacanță antrenamentele trebuie »ă 
aibă continuitate. De aceea ei s-au 
supus, am spune eu plăcere, progra
mului, uneori de tip... spartan, ee 
le-a fost întocmit. Atlețli (cel mai 
mulți dintre participant!) s-au pus 
la punct cu pregătirea fizică gene
rală. alergînd zilnio ore fn șir pe 
potecile munților din vecinătatea ta
berei. Probabil eâ ei au fost și eei 
mal fn eiștig: eondiții de a-șl pune 
la încercare rezistența, nici «8 se 
puteau mai bune decât acelea de la 
Posada. Și ea o verificare oficială 
a nivelului lor de pregătire, atlețil 
(dar printre ei s-au aflat și mulți 
adepți al altor discipline) au parti
cipat la un cros dotat eu „Cupa 30 
Decembrie". Au etștlgat. tn ordinea 
categoriilor, Paul Rădulescu — Cra
iova, Vasile Capra riu — București. 
Paul Copu — Focșani. Marcel Tom- 
șa — Arad. Nicolae Rotaru — Bucu
rești și alții.

Despre întrecerile de fotbal ne-a 
vorbit profesorul Paul Popescu, de 
ia Școala generala nr. 178 din Bucu
rești : „Am evut cele mai bune con
diții de pregătire. Antrenamentele 
pentru sporirea capacității fizice 
le-am efectuat alergînd pe munte. 
Am avut programate $1 cîteva Întâl
niri amicale. Noi, cei de la 178. de 
pildă, am 
de fotbal 
4—2..“.

Dar în________ ____ .
și eicliști. Aceștia, fie eă au urmat 
un program de pregătire specifică, 
fie că mu alăturat fotbaliștilor, s-au 
simțit nespus de bine. Toți au avut 
numai de efștigat

Singurul regret al copiilor ș! al 
profesorilor este eâ na s-e putut 
schia... Abeența zăpezii nu a um
brit, Insă, eu nimie frumusețea celor 
14 zile care eu siguranță au var B 
uitate ușor.

Să adăugăm tn sftrțft, eă ©fislul 
județean Prahova al ®.N.T, (director, 
Dumitru Chiroiu) nu a precupețit 
nici un efort pentru ea șederea fn 
tabără a copiilor să fie eît mai in
structivă, cit mal plăcută.

Ion GAVR1LESCU

Au ctștigat. fn ordinea
București,

jucat eu echipa Liceului 
din Bacău. Am pierdut cu

tabără ea fost șl glmnaștâ

ele fete) gî Ferdinand Popescu (lotul 
de băieți) nu le-a scăpat nimic, în- 
cepînd cu alcătuirea temelor Indivi
duale de antrenament ale sportivilor 
în echipele de club si pînâ la cifrele 
medii pe care trebuie să le obțină 
în întâlnirile de campionat sau în 
cele Internaționale.

Pregătirile efective vor începe luna 
viitoare, o dată cu reluarea campio
natului pe echipe, deoarece toți eom- 
ponentii loturilor fac parte din divi
zionarele A. Apoi în luna martie c 
start în sezonul international, care 
anul acesta este deosebit de bogat 
și, totodată, dificil, întrucît majori
tatea întâlnirilor vor avea loc peste 
hotare, ceea ce va constitui pentru 
selectionabill testa mai severe. Prima 
confruntare va avea loc tn compa
nia reprezentativelor Ungariei, la 
25—28 martie, la Mangalla-Nord. S-a 
ales această stațiune întrucît pistele 
de aici sînt înzestrate cu aparate de 
ridicare automată a popicelor, ase
mănătoare cu cele ce vor funcționa 
la Split. Etapa următoare a pregăti
rilor o va constitui meciul bilateral 
cu popicarii iugoslavi (8—9 martie), 
probabil la Zagreb. în continuare. 

Berlin 
selec- 

ultima 
„mon- 
(22-23

echipele noastre vor juca la 
(15—17 aprilie) cu puternicele 
ționate ale R.D. Germane si 
partidă internațională înaintea 
dialelor" va avea loc ia Praga _  _

sportivii români vor 
selecționatelor Cebo-

aprille), unde 
primi replica 
slovacie!.

Dintre cele 
feste definitivat . __ ___
..veteranilor” Ion Micoroiu si Petre 
Purje li s-au alăturat o serie de ti
neri talentat! cum slnt Gh. Silvestru 
(Petrolul Ploiești). Ion Stefucz (Voin
ța Cluj). Ludovic Martina (Voința 
Tg. Mureș) și Ladislau Kiss (Rul
mentul Brașov) Nu lipsesc din lot, 
firește, vicecamplonii lumii la pe
rechi. gălătenil Ilie Băiaș și Iosif 
Tismănaru. In schimb, nu va mal 
face parte din lot ploieșteanul C. VI- 
nătoru care, ani de zile, a fost om 
de bază tn sextetul românesc.

în lotul feminin au fost introduse 
clteva jucătoare talentate care anul 
trecut au dat rezultate bune In În
tâlnirile Internationale, cum stnt II- 
diko Zsizsik-Grozăvescu (C.S.M Re
șița). campioană europeană la ju
nioare, Margareta Bordei (Gloria 
București). Erica Szasz (Voința Tg. 
Mureș) șl Rozalia Stefucz (Voința 
Cluj), ultimele două încă junioare, 
dar cu frumoase perspective. Din 
echipa care, de trei ori consecutiv, 
a cucerit titlul suprem, mai fac 
parte majoritatea jucătoarelor: Cor
nelia Petrușca, Elena Trandafir. Flo- 
rica Neguțoiu, Crista Szocs ș.a. E 
nevoie, însă, de unele remanieri și 
fn lotul feminin. Asupra definitivării 
Iotului lărgit va decide, săptămîna 
viitoare, biroul federal.

două loturi lărgite 
cel al băieților, unde

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTROMICE
cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 242, sectorul 2 

autobuze: 72, 106, 110 — tramvai 5, pînâ la stația Glucoza

ANGAJEAZĂ
următoarele categorii de muncitori calificați :

strungari 
frezori 
sculeri SDV 
electricieni întreținere 
eleclronișfi 
rabotori

Se angajează, de asemenea, paznici și controlori de poartă.

Solicitantii trebuie sâ aibă domiciliul stabil tn orașul București sau 
în judejul Ilfov, pe o razâ de 50 km.

Informații suplimentare se rrimesc la Serviciul personal, telefon
33.00.20, inferior 116.

NICOI.AU
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Uifăleanu: „IA CLUJ ISTE O 
TRADIJIE. JUCĂM, DAfl Șl ÎWĂțĂM"

V, J
Dialog cu Voînescu

ÎNTRE AMINTIRI Șl SPENJE...
Opt zile m-am aflat în preajma 

lotului de fotbal tineret care se 
pregătea pentru meciul cu forma
ția similară a Cehoslovaciei. Am 
asistat la antrenamentele jucăto
rilor, desfășurate în parcul „23 
August", i-am întovărășit în me
ciurile de verificare, ne-am plim
bat împreună la Praga, pe minu
nata uliță — ca de basm — a al- 
chimiștilor> am văzut, pe înserat, 
cum se reflectau lumini în Vîlta- 
va.

în tot acest timp, printre altele, 
pornind de la un adevăr de ne
contestat că amintirile din fotbal 
sînt frumoase, dar că ceea ce ră
mîne după cîțiva ani de succese 
sportive este profesia de bază, am 
ținut să aflu ceva i „Jucătorii na
ționalei de tineret — în vîrstă de 
18 pînă la 23 de ani — au o profesie 
pe care o iubesc în afară de fot
bal Am început să culeg in
formații într-o seară, după cină, 
cînd se făcea o scurtă plimbare 
înainte de culcare. Primul, fiindcă 
tocmai îl aveam Iîngă mine, a 
fost Uifăleanu („U“ Cluj), pe care 
îl știam profesor de educație fizi
că Ia Grupul școlar „Tehnofrig" 
din Cluj.

— îți iubești meseria, Uifălea
nu ?

Tresare, îi citesc 
de mirare și...

— Mai e vorbă 1 
ales-o ? îmi place 
copiii, să știu că pot să contribui 
la creșterea lor, la dezvoltarea ar
monioasă a trupului fiecăruia..

Și profesorul, vorbește cu multă 
pasiune despre munca sa, despre 
colegii de la grup cu care se aju
tă pentru a putea juca și fotbal, 
despre dragostea cu care îl încon
joară copiii. „Fiindcă-i o artă să 
știi cum să-i cucerești". Intuiește 
o întrebare pe care vreau să 
pun și se scuză, modest.

— Nu-i vorba doar de mine, 
noi, la Cluj, este o tradiție, 
căm fotbal, dar și învățăm, . 
tru a ne face o meserie. De pildă, 
Lică. Are 23 de ani și este tot pro
fesor de educație fizică...

Deci, așa-i la Cluj. Fac cîțiva 
pași spre portarul Ștefan, care e 
în grupul din față și-l interpelez. 
Aflasem că este student în anul 
III al Facultății de matematică 
Cluj.

*- Am auzit că ai numai 10 
examene...

•— 'Sa nu, răspunde. In anul

tn ochi un sci pierdeam anul. 
Acum, trecut

De ce mi-aș fi litehnicii din
să lucres cu — E frumos

e drept, majoritatea 
de 10, dar am avut

— Cînd termini ?
— ...voi continua, 

narea facultății — 
— vreau să mă specializez fn ma
șini de calculat electronice

— Și nu-i greu ?
— Este, dar dacă vrei, matema

tica, chiar ea, se poate împăca 
foarte bine cu.„ fotbalul.

Mi-am continuat „investigațiile”, 
în alte zile, pentru a afla răs
puns la întrebarea ce mi-o puse
sem inițial. Hajnal (A.S.A. Tg. Mu
reș), maturul și sobrul mureșan, a 
terminat o școală profesională.

— Merg însă mai departe. Ter
min serviciul militar și voi face 
in continuare școala de maiștri. 
Mai mult nu vă spun, planuri se
crete"...

Peste „blondul prinț” — cum Ii 
spun colegii — alias Bălani (A.S.A. 
Tg. Mureș), am trecut repede. 
Știam că este elev in clasa a 
XlI-a și că va merge la o facul
tate. M-am oprit însă la Simionaș 
(„Poli” Iași), care întîrziase două 
zile la convocare. Nu din motive 
ce puteau atrage o sancțiune dis
ciplinară ci...

— ._ Am dat fn acele tile un 
examen dificil. Dacă nu-l luam.

notelor au fost 
un 9 și un 7.

După termi- 
peste doi ani

UN

i-o

La 
Ju- 

pen-

din

Ia

II,

SPORTUL STUDENȚESC

In anul III al Po 
Iași, filozofează i 

fotbalul, dar vreau 
să devin ingine~. Altfel nu se 
poate...

Reportajul pe care II preconiza 
sem privind grija tinerilor fotba
liști de a învăța, de a se pregăti 
într-o meserie se contura pozitiv. 
Olteanu (St. Roșu). Brașovschi. 
Kun II, Popovici (toți de la U.T.A.). 
Ariciu (F.C. Argeș) sint absol
venți ai școlii profesionale. Nicu 
lescu („U“ Craiova) — student a- 
nul III la I-S.E. Craiova — secția 
economia industriei, vrea 
nă un bun economist.

Reveneam spre țară. In 
lături de Ariciu. „La F.C. 
spunea el — sase 
studenți 
gîndul mi-a zburat către ceea te 
îmi spusese în urmă cu cîteva 
zile Uifăleanu: „La noi e tradiție 
Jucăm fotbal, dar și învățăm. Știți, 
fotbaliștii de ieri, sint azi intelec
tuali: medicii Luca, Ivansuc. 
Vasile, inginerul Adam ș.a.“. 
certitudine. tradiția Clujului — 
încă de astăzi și cu atît mai sigur 
mîine — 
ră floare, 
vorbi de 
ție și la

să devi-

avion 8- 
Argef — 

jucători sînt 
chiar în Pitești". Apoi.

Al
Cu

nu va rămîne... o singu- 
Cu timpul, se va putea 
tradiție în această direc- 
Pitești, Iași, Craiova...

Modesto FERRARINI

ANALIZA TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI NAȚIONALE A (VI)

POSTURI DEFICITARE; FUNDAȘII
DE MARGINE Șl EXTREMELE

RECORD DE INEFICACITATE; 32 DE EXTREME AU ÎNSCRIS ÎN 15 PARTIDE DOAR 60 DE GOLURII

Duel LUCESCU—SOLOMCli. Secvență surp-insă la ulttma partidă Dinamo-Cnicersitatea 
dus o/icr-i al echipei reprezentative, neavinddinamovistă este de cîteva sezoane 

contracandidat de valoare
un titular

Cluj. Extrema 
nici un

ȘI-A RELUAT IERI 
PREGĂTIRILE »iCUPA RULMENTUL"

LA MINI-FOTBAL
B, 

în-
Liderul seriei I a diviziei 

Sportul studențesc București, a 
ceput ieri antrenamentele în vede
rea noului sezon competițional.

Antrenorul Ion Motroc a prevă
zut în programul echipei ca în pri
mele două săptămîni ale pregătiri
lor accentul să fie pus pe gimnas
tică și jocuri complimentare.

sportivă Rulmentul Bîrlad 
în zilele de 6 și 7 ianua- 

cu
Asociația 

organizează 
rie o competiție dotată cu „Cupa 
Rulmentul", rezervată pentru copii în 
vîrstă de la 11 Ia 15 ani. Au fost invi
tate echipele Sport Club Bacău. Poli
tehnica Iași Ceahlăul P. Neamț. 
Farul Constanta. F.C. Galați. Centrul 
de copii si juniori „23 August” Bucu
rești și Centrul de copii și juniori 
Focsani

E. Solomon, coresp.

Tn clipa fn care un selecționer 
de echipă reprezentativă N-ARE DE 
ALES în titularizarea unor jucă
tori, situația este ori fericită — fn 
cazul in care valoarea titularului 
este mare, ori destul de critică 
— în cazul in care opțiunea 
poate 
unor valori concurente, 
fiind primul, pentru că 
gurul.

Singurul jucător cu o 
ridicată sau acceptabilă.

De mai multe sezoane, posturile 
pentru care Angelo Niculescu a 
avut — 'Tind, nevrînd — titulari 
din oficiu au fost cele ale funda
șilor de margine și ale extremelor.

Pentru aceste posturi, antrenorul 
echipei naționale n-a trebuit. în ge
neral, să efectueze cintăriri farma
ceutice. n-a fost obligat să analize
ze parametri și factori care isop**

opera din cauza absențe: 
alescel

este... - s..-. -

valoare ri-

—
Ai* n

In vederea turneului din america de sud ;/ mexic

A FOST ALCĂTUIT LOTUL
REPREZENTATIV

Răducanu lipsește, Dumitrache revine :-X

foarte bine), dar tot 
rat este și faptul că 
dașilor dreapta sint 
foarte palide.

Oprindu-ne aicj la tema „fundași 
de margine*, remarcăm faptul că 
situația apărătorilor centrali este 
mult mai bună, contingentul valo
rilor certe fiind în acest sector mult 
mai larg (Lupescu. Dinu, Boc. Sma- 
randache, 
Stoicescu. 
Solomon).

atît de adevă- 
evoluțiile fun
de ani de zile

Sătmăreanu II, lanul, 
Bădin, Deselnicu, Pexa,

*

fa căzu! de

Foarte limpede — din păcate prea 
limpede! — s-a prezentat situația 
extremelor în turul campionatului.

Plecind de la numărul de goluri 
înscrise în sezonul de toamnă — 
doar 60! — ajungem la o stupe
fiantă medie de goluri pentru a- 
ee*«U categorie de jucători: MAI 
PUTIN DE DOUA GOLURI ÎN
SCRISE DE O EXTREMA ÎN 15 
JOCURI!

Mzxr r ie* «pune.

Extremei* prime-, soastra divizii 
*rt ue • exasperantă ineficacitate.

Vksîuresc*. tifăleanu. Grozea. 
■arars. Jexeam Șchiop*. Nil*. 
Gjăcfl. Saci*. Pemoesru n-au in- 
seri» rir mdrsr *= gc! fa turul

ase*, «rat că fotbalul modem 
-rediteară idee* cu extre
me false — mai ales fa partidele 
auoCmMe fa deplasare — dar de 
*xi Ș- penă la cispantia— genului, 
a arxâre-i efioenț# directe a pur- 
tăMrilar triccarijor c* nr T și 11 

este o caleex: t*

. Așa cum am mai anunțat, în do
rința de a se prezenta în condiții 
optime la jocurile din 
turilor de finală ale 
lui european, echipa 
țională va susține, în
februarie, mai multe jocuri cu ca
racter de pregătire într-o serie de 
țări din America de Sud (Brazilia, 
Peru, Venezuela) și în Mexic.

în vederea participării la acest 
lung turneu, ieri a fost alcătuit un 
lot de 20 jucători, urmînd ca Bi
roul F. R. Fotbal să-l ratifice în 
ședința sa de vineri 7 ianuarie.

Din lotul reprezentativ, lărgit, 
fac parte următorii jucători: por
tari — AD AM AC HE (Steagul ro
șu), ȘTEFAN („U“ Cluj), GHIȚA 
(S. C. Bacău) : fundași — LUDOVIC 
SATMAREANU (Steaua), CREȚU

cadrul sfer- 
Campionatu- 
noastră na- 
eursul lunii

P-ec-nn-srind travaliul defensiv al 
vsc-Vx- extreme «înreplad de la 
svesserg. care au fost obligate de 
atfaencct că part: pe cit mai efi- 
ăe=i la jac ia faza de apărare, 
a* poate fi acceptată degradarea 
-aton: ofensive. Pentru că oricît 
de cnBBb rativă ar fi o extremă, un 
tainic de sfatezi care arată că 32 
de exre— e aa înăcri» In 15 meciuri 
dccr « de go. jri este mai mult 
deci: un prziemx semnai de alarmă.

(Pop fiind 
deși in cam-

P. & — Să pa uităm că în cam- 
p*an<5ele multor țâri europene (ca 
să nu sa: amintim de fotba
lul rud-ime-cs*. ■ numeroase ex
treme marcbeeză pe sezon in jur 
de 10 goluri.

SPORTUL - 0 ARMĂ IMPORTANTĂ
ță, eu tradiție fn schi, KocHeî, Bas
chet, volei, cu succese demne de 
toată lauda. Atragerea elevilor în 
secțiile școlii sportive nu numai că 
n-a stingherit instrucțiune^ lor de 
bază, (fa#.‘A dimpotrivă — â sti- 
mulat-<S Jșî a Îmbunățățit-O. La li
ceul dirt Ciuc se înregistrează un 
procent foârte ridicat de promovați 
(93—94 la sută!) și de reușiți la 
examenul de bacalaureat (peste 90 
la sută). ’Anul trecut, dg pilda, 42 
dintre absolvenții liceului (membri 
ai școlii Sportive) & intrat la fa
cultăți și institute ‘pedagogice, iar 
baschetbalistul Istvan Kasza a fost 
primul la examenul ctâ admitere 
la Institutul de ărte plastice din 
Cluj, secția pictură.

— Ce metode se folosesc în școa
la dv. pentru ridicarea eficienței 
sportului în procesul de educare a 
copiilor ? — l-am întrebat pe di
rectorul Eigel.

— In linii mari ele ar fi trei. 
Preocuparea permanentă a profe
sorilor pentru individualizarea pro
cesului di pregătire, potrivit ca
lităților personals, și temperamen

tului fiecărui ccpU. Apoi, o foarte 
strinsă legături cu familia; noi 
căutăm să-i convertim la sport pe 
părinți, in aceeași măsură fn care 
facem aceasta cu elevii. Și. H sfir- 
fit, intransigenți, nici un fel ăe 
abdicare de la principii, in fața 
cazurilor de indisciplină sau a sla
bei participări la procesul de tn- 
vățămînt.

Fără îndoială, mărirea număru
lui orelor de educație fizică în 
noua programă de la 2 la 3 pe 
săptămînă (clasele I—IV), vine 
practic în sprijinul ideii expri
mate mai sus.

Experiența Liceului nr. 1 din 
Miercurea Ciuc mai atestă un fapt 
foarte semnificativ și anume că 
practicarea sportului de performan
ță nu are repercusiuni asupra pre
gătirii școlare. Printr-o bună or
ganizare a timpului liber al ele
vului, printr-o colaborare strinsă 
intre antrenori, profesori de edu
cație fizică și celelalte cadre di
dactice, aceste activități se pot 
împleti armonios, fără ca nici una 
să sufere. Astfel, schioarele fon- 
diste Iuliana Demeter și Judith 
Gall, laștQP.re ale iQțtUui reprezen

tativ, sfat două bune eleve, după 
cum au fost și boeheiștu Daniel, 
Fil&p, Dănes. absolvenți ai Lîeeu- 
Id nr. L

în încheiere, profesir-l Ernest 
Eigel ^ae să sublinie» i

„Trebuie iî r.e bizuim pe sport 
in delicata noastră muncă peda
gogică ! Lverind. cu. multe gene
rații de copii am ajuns la conclu
zia că pe lingă trăsăturile jrumoaM 
de caracter cultivate în întrecerea 
sportivă.- cinstea, prietenia, spiri
tul cavaleresc, pure”ea de dăruire 
unui scop propus, exercițiul fizic, 
practicat cotidian, dezvdti aten
ția, stă pin: rea, chiar și puterea de 
asimilare. Elevii sportivi obosesc 
mai greu — mai ales psihic — de- 
cit colegii lor care nu fac sport

După cum se arată in Documen
tele de partid, și sublinia în repe
tate rinduri tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, țara are nevoie mai 
mult ca oricînd de generații bine 
pregătite, viguroase, capabile să 
ducă la înfăptuire mărețul pro
gram de făurire a societății socia- 
'‘ste multilateral dezvoltate în pa- 
trig, ngaștră'.»

Primele competiții ale sezonului, 
finala campionatutoi feminin pe 
anul 1971 și „Cupa 30 Decembrie”, 
desfășurate In paralel pe pista lacu
lui Ciucaș din Tușnad, au produs 
mult dorita efervescență, la startul 
întrecerilor prezentîndu-se un număr 
record de alergători de toate cate
goriile. Dacă în anii trecuți numă
ram pe degete concurenții la pro
bele rezervate sportivilor avansați, de 
data aceasta s-a înregistrat, mai ales 
la băieți, o adevărată... avalanșă de 
viteziști. unii aflați în primul an de 
seniorat. Debutul a fost mai mult 
decît mulțumitor, majoritatea senio
rilor fiind cronometrați cu timpi 
buni pentru perioada de pregătire, 
în mod deosebit s-a remarcat Vic
tor Sodrescu (Dfaamo București) 
care a ciștigat detașat toate probele 
din program. Așa cum s-a compor
tat pe pista lacului Ciucaș. moale 
și potrivnică alunecării, dinamovistul 
s-a dovedit superior cu o clasă co
legilor lui de categorie. De aseme
nea, un dnăr ambițios nevoie mare. 
Ladislau Cocoș (Mureșul Tg. Mureș) 
»i-a pus fa glnd — si a reușit în 
prima confruntare a sezonului — 
să-l secondeze pe învingător, iar ve-

Dan Lăwescu (Dinamo

București) ae pare că dorește să-și 
încheie activitate* competițională 
printre fruntașii piretor de gheață, 
reușind sa întreacă o serie de aler
gători redutabili.

Faptul că veșnic tfaărul patinator 
bucureștean s-a clasat înaintea unor 
favoriți. na ne miră cltuși de pu
țin. Intrudt Dan Lăzărescu se pre
gătește metodic si tu o conștiincio
zitate de invidiat în schimb, con
siderăm ca o scrpnză. de natură să 
ne bucure și să ne Întristeze în ega
lă măsură, superioritatea dovedită de 
o serie de juniori In fata seniorilor. 
Am fost Incintati atunci cînd acele 
cronometru?»!; arătau, fără putință de 
tăgadă, că tinerii Zoltan Sandor (Di
namo Brașov). Eugen Imecs (Agro
nomia Cluj). Ștefan Șimon (C.S. 
Cluj). Ladislau Focht (Mureșul Tg. 
Mureș) și alții au fost mai rapizi lr. 
probele de 500 m si 1500 m decît se
niorii Adrian Ciobanu (Agronomia 
Cluj). Ștefan Papp (Dinamo Brașov). 
Ludovie Schreithofer (C.S.M. Cluj). 
Din păcate, au fost cazuri cînd unii 
seniori, cărora din discreție nu le 
dăm numele, au fost întrecuți chiar 
și de fete. Sanda Frum si Carmen 
Dragoman (ambele de la Școala spor
tivă Sibiu) sosind în cursa de 5C0

Stă In picioare, vorbește repede, 
cinei sau șase oameni în toată firea 
11 ascultă fără să clipească. ION 
VOÎNESCU. Nu. n-ați ghicit, nu 
povestește marile meciuri ale 
vremurilor sale de glorie, ci despre 
COPII, despre antrenorii de la cen
trele de juniori și despre alte pro
bleme. mereu actuale, ale fotbalului 
nostru.

★
— Ion Voînescu. care sînt pentru 

dumneata cei mai frumoși ani din 
viață ?

— Anii cînd am intrat în fotbal, 
cînd am prins, ca să zic așa. aripi. 
Apoi, toți cei aproape 25 de ani de 
sport la cea mai înaltă tensiune și 
cei din echipa națională, acolo unde 
— așa cum mi-a spus cineva —- am 
rămas. împreună cu rapidistul Filote, 
cea mai lungă perioadă din toată 
istoria fotbalului românesc: aproape 
15 ani de zile, din 1949 pînă în 1963, 
juclnd aproximativ 30 de meciuri 
într-o iveme cînd nu aveam mai mult 
de 2—3 partide pe an. ’

dau acea spontaneitate și inspirație 
atît de necesare. Consider că cea 
mai mare greșeală în antrenamentul 
de astăzi, al portarilor, este lipsa 
aproape totală a antrenamentelor in
dividuale, bazate pe șlefuirea calită
ților fizice de care vorbeam mai sus. 
Numai exercițiile de tras la poartă 
și apărat nu pot fi suficiente pentru 
un portar care ține să fie dt mai 
bine pregătit

— Credeți că Se poate face o dife
rențiere netă între generația de ju
cători din care ați făcut parte $1 cea 
actuală ?

— în afară de diferențierile de 
ordin fizic și tactic, care după păre
rea mea nu sint chiar așa de mari pe 
cît se spune, aș vrea să accentuez 
asupra celor de ordin psihologic. în 
primul rînd. Noi, si am aproape cer
titudinea că nu mă înșel, iubeam 
parcă mal mult fotbalul. După antre
nament rămineam aproape întotdeau-

— Ați considerat întotdeauna, am 
auzit, că aii fost forțat să vă între
ruperi activitatea prea devreme. Cre
deți că aii mai fi putut juoa î Pînă 
la ce vîrstă ?

— N-as mai vrea să repet teoria 
neconcordanței dintre vîrstă psihică 
și cea fiziologică. în anumite cazuri. 
In 1964. cind ,.m-au abandonat”, 
aveam 36 de ani. dar, o spun cu toa
tă sinceritatea, nu îmi pierdusem 
prea mult din reflexele si calitățile 
fiz;ce care m-au făcut cunoscut. 
Știți, eu aveam un „test". încercam 
să ajung, din săritură, bara trans
versală. cu vîrful piciorului întins, 
în zilele cînd nu-mi „mergea" intram, 
pur și simplu. In panică. Apoi, nu 
• lecam de la antrenament pînă nu 
reușeam. Și acum, la 44 de ani, pot 
același lucru... Am devenit, apoi, 
antrenor la copii. Portarii Stelei, pe 
acea vreme, erau Suciu si Eremia. _ 
Eu mi-am continuat antrenamentul 
_in trei” cu ei, deși nimeni nu mă 
invitase la asta. Apoi a venit și
Haidu. Cu toții au a- 
juns la echipa naționa
lă. Cînd acest antrena
ment individual și in
dividualizat — pentru că 
așa ceva era — a încetat 
nici echipa națională n-a 
mai putut conta pe por
tarii steliști...

— Sînteți mulțumit de 
actuala ocupație ?

— Da. este o muncă 
frumoasă. întotdeauna 
mi-a plăcut sâ mă ocup 
de copii. Totuși, trebuie 
să spun. satisfacțiile 
aici sînt mai puține, 
îmi place să aud că 
Mulțescu si Gligore, de 
la Jiul, sau Cristache și 
Gheorghe de la Metalul 
Tîrgoviște, foștii mej 
elevi, au devenit titu
lari. că antrenorii echi
pelor respective își pun 
speranțe în ei- -. Pasiu
nea asta pentru fotbal, 
care ne ține pe toți cel 
de la munca cu juniorii 
și copiii să nu ne schim
băm meseria, sau să ple
căm la alte echipe, re
zistă. însă, foarte greu. 
Ar putea fi făcută — da
că s-ar încerca — o mai 
corectă apreciere a mun
cii noastre, a necesi
tății și utilității ei. Zău așa. dife
rențele sint prea mari între un 
antrenor de copii si altul de Ia o 
echipă de seniori. Nu, nu mă refer 
la cele materiale — este normal ca 
ele să existe — d, mai curînd,- la 
cele de optică, morale .dacă mă pot 
exprima astfel. „A, Costea de 1» 
Bxpid. aud adeseori, e un foarte bun 
antrenor. Acolo, la copii 1” Nu cred 
că poaîe exista o specializare dife
rită. cea pentru copii și juniori, și 
cea pemru oameni mari...

na și mai exersam cîte ceva. Zavoda 
executa zed de lovituri libere, Bone, 
jucător foarte tehnic, știa că aste 
mai deficitar în mișcarea în teren 
și, în consecință, alerga mai mult
la antrenamente etc. O să-mi spui 
că antrenamentele de azi au o inten- 
si tate foarte mare... Dar si noi fă
ceam antrenamente „tari".
- Ce s-ar putea face, după păre

rea dumitale, pentru cei care abia 
cresc ?

— Revenim, iarăși, la problema co
piilor. Federația noastră a dat un 
prim răspuns, prin înființarea cen
trelor de copii si juniori, în care
— în special pe lingă marile cluburi
— foștii „actori.” ai balonului rotund 
veghează ca valorile fotbalistice în 
devenire să nu se risipească, Nu
mai că ei trebuie să fie foarte aproa-

Desen de NEAGU RADULESCU 

pe de copii, să-i iubească ca pe ai 
lor. cei de acasă, să facă totul cu 
pasiune...

Dumitru GRAUR

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL PRONOSPORT

— Care este părerea dumitale eu 
privire la valoarea actualilor noștri 
portari î Au clasă? Ce le-ar mai lipsi?

— Nu. nu s-ar putea spune că 
nu au clasă. Aș spur.e. mai curînd, 
că se antrenează mai puțin ca noi, 
cei de anim 10—20 de ani. în fotba
lul mondial de actualitate se pune 
un accent deosebit pe gabaritul por
tarilor. Dar numai prin asta, cred, 
nu se pot sup'dni multe alte cerințe. 
Mă refer la suplețe, mobilitate, de
tentă. calități specifice jocului In 
poartă care, in ulumă instanță. Ii

EOIBEIIȘIII BĂCĂUAN! 
î\ EUME\E

După cum s-a mai anunțat, Sport 
Club Bacău își va reluat pregăti
rile în ziua de 10 ianuarie. Pînă 
atunci, componenții acestei echipe 
se află în vacanță. Pentru unii 
dintre ei. însă, vacanța a fost nu
mai parțială, deoarece în acest răs
timp s-au aplecat cu mai multă in
sistență asupra cărților școlare, pre
gătind examenele din sesiunea de 
iarnă a învățămîntului fără frec
vență. Duțan, Hrițcu, Băluță, Flo- 
rea. Velicu, Dembrovschi și alți 
coechipieri se vor prezenta să sus
țină primele examene pentru cla
sele XI sau XII de liceu. în care 
sint înscriși. Le dorim succes !

JUNIORII

SENIORII !
m înaintea unor alergători consacrați! 
Prin urmare, ne satisface evoluția 
plină de progres a „noului val”, dar 
devine supărătoare comportarea unor 
sportivi cu vechi state de activitate. 
Slaba lor evoluție denotă că n-au 
respectat programul de pregătire pe... 
uscat, avînd la ora actuală o capaci
tate de efort total insuficientă pen
tru antrenamentele Pe gheață. E 
greu de prevăzut în ce măsură vor 
fi sportivii menționați capabili să 
recupereze timpul pierdut. Cert este 
însă un lucru Si anume că o parte 
dintre seniorii șl chiar senioarele 
prezente la startul primelor concursuri 
se află la Tușnad ca simpli turiști pe 
banii asociațiilor si cluburilor respec
tive. Ce părere aveți tovarăși din 
conducerile secțiilor vizate ?

în încheiere, cîteva cuvinte despre 
o problemă organizatorică. Am fost 
nfonnați că s-a procurat (în sfîrșit) 

un arvat mecanic pentru întreținerea 
Si pregătirea gheții. Această mașină 
nu și-a făcut Insă apariția Pe pistă, 
deoarece se află încă In probele teh
nologice Să sperăm că verificările ne
cesare nu se vor prelungi pînă la... 
dezghețarea lacului Ciucas.

Iraiqn |QANIIE$£U

DIN 9 IANUARIE
I. Atalanta — Bologn*

H. Cagliari — Juventus
m. Catanzaro — Roma
IV. Florentina — Varese
V. Internazlonale — Sampdoria

VL Lanerossl — Man to va
va. XapoU — Milan

VIU. Torino — Verona
IX. Catania — Barț
X. Uvorno — Foggia

XI. Modena — Perugia
XU. Monza — Regglana
xm. Palermo — Novara

x,i
1,2
x,2

1
1
1

1,X,3
1
1

l,x
X
1
I

Autoturisme la tragerile
și concursurile obișnuite

LOTO, PRONOEXPRES 
SI PRONOSPORT9

Și în luna Ianuarie 1672, conti
nuă atribuirea de autoturisme, săp- 
tămînal la toate tragerile și concur
surile Loto, Pronoexpres și Pro
nosport, în cadrul valorii unitare a 
cîștigurilor în numerar.

Se acordă — la alegere — ur
mătoarele autoturisme: DACIA 
1300 (70.000 lei), DACIA 1100
(55.000 lei). SKODA S 100 (53.000 
lei).

Reamintim că autoturismele se 
atribuie, indiferent de categoria la 
care a fost obținut cîștigul (de o 
valoare cel puțin egală cu aceea a 
autorismului ales), felul biletului pe 
care a fost obținut cîștigul respec
tiv, sau taxa de participare per 
variantă.

Participînd la tragerile și concur
surile obișnuite aveți posibilitatea 
ca — în afara cîștigurilor în nu
merar — să obțineți și un auto
turism.

• Tragerea specială P.'puoexpres 
a NOULUI AN va avea loc astăzi 
la București în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 18,30. 
Tragerea va fi radiodifuzată. Pa
noul cu rezultate va fi televizat în 
cursul serii.

1 
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 1 
DIN 2 IANUARIE 1972 :

Categoria I : (13 rezultate) ■*
54,85 variante a 1.257 lei.

Categoria a II-a : (12 rezultate) — 
759 variante a 109 lei

Categoria a UI-a : (11 rezulta
te) - 4.2»,90 variante a 29 lei

Rubrică redactată
de LOTO—PRONOSPORT



Năstase l a învins din nou pe Kodes!
în meci amical: București — Praga 3—2

PRAGA, 4 (prin telex). — în
Palatul Sporturilor din capitala Ce
hoslovaciei, în mijlocul unui inte
res deosebit, s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională amicală de 
tenis dintre selecționatele orașelor 
Praga și București. A fost prima 
apariție în întreceri, din actualul 
sezon, a tenismenilor români Ilie 
Năstase și Ion Tiriac, finaliștii ul
timei ediții a „Cupei Davis“.

După prima zi a întîlnirii, oas
peții au luat conducerea cu 2—1. 
Ilie Năstase a dispus, fără dificul
tăți deosebite, de al doilea jucător 
cehoslovac Frantisek Pala. Scor : 
6—4, 4—6, 6—2 pentru Năstase. 
Echipa gazdă a egalat prin prima 
sa rachetă, multiplul campion ce
hoslovac Jan Kodes, care a pier- i

dut totuși primul set în fața Iui 
Ion Țiriac, dar a cîștigat pînă la 
urmă cu 6—7, 6—1, 6—3. A urmat 
partida de dublu, care a revenit 
cuplului român, după o dispută 
foarte spectaculoasă, viu aplaudată 
de spectatori : Năstase, Țiriac — 
Kodes, Pala 6—4, 4—6, 6—3,

In ziua a doua a întîlnirii, Năs
tase jucînd excelent, l-a învins pe 
Kodes cu 7—6, 6—4. în schimb 
Țiriac a pierdut în fața lui Pala 
cu 7—6, 4—6, 4—6, așa incit rezul
tatul final ^ste de 3—2 m favoa
rea echipei Bucureștiului.

De la Praga, Ilie Năstase și Ion 
Țiriac își continuă călătoria spre 
Baltimore (S.U.A.), unde vor de
buta în primul turneu al Circui
tului „indoor" ’72,

debutează în C.C.EA

me
SCRISOARE DIN PRAGA

*

Peste 3 000 de spectatori au ur
mărit, la ~ 
întîlnire 
tenis de 
și R, F. 
meciuri, 
vilor din R. P. Chineză i la mascu
lin cu 5—3, iar la feminin cu 5—2.

Frankfurt pe Main, dubla 
dintre selecționatele de 
masă ale R. P- Chineze 
a Germaniei. în ambele 

victoria a revenit sporti-

GIGANȚII HOCHEIULUI VOR AVEA
EXCELENTE CONDIȚII DE ÎNTRECERE

istoria ho- 
campionatele

COLUMBIA SOLICITĂ
ORGANIZAREA MECIULUI

SPASSKI FISCHER

Sezonul competițional al echipe
lor noastre de handbal feminin a 
început chiar din primele zile ale 
noului an. După cum se știe, divi
zionara A Confecția București se 
află în turneu în R.D. Germană, 
iar campioana țării — Universita
tea București — a plecat ieri in 
Israel pentru a susține meciul tur 
din prima etapă a actualei ediții a 
Cupei campionilor europeni. Partida 
tu Macabi Haartim se va disputa 
astăzi sau mîine (în funcție de do
rința echipei gazdă), returul ur- 
mînd să aibă loc la 15 ianuarie în 
București. Meciul va fi condus de 
arbitrii bulgari Spasov și Davidov.

în zilele de 7, 8 și 9 ianuarie se 
dispută în sala Progresul din Capi
tală un turneu’ amical de handbal 
feminin la care participă formația 
Ferencvaros Budapesta, diviziona
rele A —- I.E.F.S. și Rapid, precum 
și divizionara B — Progresul. în
trecerea va prilejui revanșa întîl
nirii de la Budapesta, dintre Fe
rencvaros și I.E.F.S. (13—12), pre
cum și posibilitatea pregătirii ce
lor două divizionare A în vederea 
turneului de sală, din cadrul cam
pionatului național, programat la 
Timișoara între 17 și 19 ianuarie.

în aceste zile vor lua startul 
în activitatea internațională și ar
bitrii români. Primii dintre cei so
licitați peste hotare sînt Constantin 
Căpățină și Theodor Curelea, dele
gați de forul internațional să con
ducă unul dintre cele mai dificile 
•jocuri din turul I al C.C.E. 
feminine) : R.K. Vozdorac
— Spartak Kiev. Meciul 
pută duminică 9 ianuarie 
grad.

Fără îndoială, în zilele următoa
re vom primi vești și de la alte

echipe divizionare care și-au înce
put pregătirea și au perfectat par
tide de verificare.

Pentru prima oară în 
cheiului pe gheață, 
mondiale și europene se desfășoa
ră la concurență, în același an, cu 
turneul olimpic. După cum se știe, 
cea de a 38-a ediție a C.M. — 
grupa A — va avea loc lâ Praga, 
in perioada 7—23 aprilie.

Organizatorii au început pregăti
rile cu mai mult timp în urmă, 
astfel că în momentul de față se 
poate spune că ele sînt practic ter
minate. jocurile programate în ca
drul acestui campionat avînd de pe

acum asigurate cele mai bune con
diții de disputare.

Cu prilejul unei conferințe de 
presă ținută la Praga, dr. Zdenek 
Andrst. președintele Comitetului de 
organizare a C.M., a răspuns la o 
serie de întrebări ale ziariștilor le
gate de aceste pregătiri. El a ținut 
să sublinieze faptul că niciodată în

din Elveția. Este vorba de mașini 
„OKEY 38“ a căror calitate a co
respuns exigențelor comisiei tehni
ce care s-a ocupat de această pro
blemă- Au fost achiziționate toto
dată instalații pentru îndepărtarea 
clorului 
care îl

Toate

neutri, unul din S.U.A. și altul 
din Canada.

Televiziunea cehoslovacă va avea 
instalate în sală camere de luat 
vederi color. In marile
și în unele săli de sport din Praga 
vor fi instalate aparate de televi
ziune color și negru-alb. în Pala

magazine
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ERHARD KELLER

din atmosferă, clor pe 
emană gheața.
echipele participante vor

(echipe 
Belgrad 
se dis- 
la Bel-

S-a născut la 
decembrie 1944, 
localitatea Gilnz- 
burg bei Ulm. își 
termină studiile la 
Facultatea de medi
cină dentară 
Milnchen. 1,82 
înălțime; 75 kg 
utate.

Erhard Keller 
primul patinator de 
viteză " ”
Centrală, 
țește să 
medalie 
Jocurile 
performanță 
tată pista de la 
Grenoble* In 1958 
(509 m în 39^2).

A corectat de 
tru ori cifrele 
record m ond ial 
distanța clasică 
sprint a uiteziștiTor 
gheții, toate realiza
te pe pzsta de la In
zell (RJ.G.): 39.5 la 
25 decembrie 1957 ; 
39.2 la 28 ianuarie 
1958 ; 38.42 la 14
martie 1971; 38.38 4a 
2 ianuarie 1972.

Jn 1988, după vic
toria sa din întrece
rile olimpice. c. 
primit cea mai InaJ- 
td distincții sporti- 
vd a R.F. a Germa
niei — „Cicatma 
laurilor de argint*.

din Europa 
care reu- 
eîștige o 
de aur la 

Olimpice, 
reali-

lape
cie 
pe 
de

La Colorado Springs (S.U.A.) s-a des.'âșurat recent, prima manșă a competiției de hochei „Cupa MondMă", 
care participă o selecționată sovietică 'in fapt, echipa Ț.S.K.A. Moscova), alta cehoslovacă (echipa Dukla, cu 
citeva întăriri . precum și o selecționată a S.U.A Foto grafia redă o fază din meciul 
cehoslovacă, meci cîștigat de prima formație cu 8—3. Telefoto : A. P. — AGERPRES
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ULTIMUL JOC
REPREZENTATIVEI

HOCHEI IN ELVEȚIA5

4 CU KLOTEN
Selecționata română de hochei 

a susținut ultimul joc în Elveția, 
întîlnind echipa de club Kloten, 
aflată pe locul II în campionatul 
țării. La capătul unei partide vii, 
rezultatul a fost egal i 4—4 (0—1, 
E—0, 2—3), prin punctele înscrise 
de Ștefanov (3), Pană, respectiv P 
Luethi, â. Lott, V. Lott și Wild- 
bolz.

Aseară hocheiștii români s-au 
întors în Capitală.

Primul record mondial al anului 
abia început revine unui gigant 
al pistelor de gheață. Esie pati
natorul munchenez Erhard Keller, 
specialistul nr. 1 in sprintul pe 
patine. Pentru a patra oară. între 
doua Olimpiade, rapidul Keller 
modifică unități, zecimi si sutimi 
în cifra supremului record al dis
tantei clasice de un tur de pistă.

Keller nu aleargă mai mult de 
500 m. iar dacă o face este numai 
pentru a nu contraveni regulilor 
patinajului viteză care cer unui 
sprinter să aspire totuși de a fi 
un poliatlonist. Dar performanțele 
sale pe mai multe tururi de pistă 
sint, în general, minore. In schimb. 
La tradiționala jumătate de kilo
metru el este aproape imbatabil.

Cum de a ajuns la această ..spe
cialitate în specialitate" ? O măr
turisește singur : „M-am concen
trat. din primii mei ani de acti
vitate pe gheață, la tehnica star-

tului. Am făcut zeci si sute 
xercitii speciale, la fiecare 
nament pini un reușit să 
nese această declanșare, cit 
rapidă, a alergării. Aeule. 
sutimi si «hiar zecimi _ .
care mă ajută in realizarea per
formanțelor inalte".

Erhard Keller nu mai este la 
prima tinerețe. Este toane proba
bil că dună Sapporo unde încear
că să-și păstreze medalia de aur 
cucerită în precedenta „Olimpiadă 
albă", el să încetinească ritmul 
participărilor în marile concursuri. 
Atunct cei sovietici, patinatorii din 
Nord, sau poate cei de dincolo de 
Ocean, vor repune stăpînire pe a- 
ceastă probă, în care au detinut 
o lungă supremație. Dar. pînă a- 
tunci. Keller mai are un cuvînt 
de spus.

Și pista de gheată de la Mako- 
manai îi poate fi părtașă într-e 
ultimă afirmare.

de e- 
antre- 
sUpi- 

mai 
cișiig 

prețioase

După o perioadă de pauză, activi
tatea hocheistică internă se reia la 
sfîrșitul acestei săptămîni. Pe pati
noarul artificial „23 August" din Ca
pitală vor avea loc, timp de 10 zile 
jocurile din cadrul campionatului 
național.

IN GRUPA SECUNDA I.P.G.G. 
ASALTEAZĂ POZIȚIA „DUNĂRII"

Seria a II-a a primei divizii, aceea 
în care se stabilește configurația 
locurilor V—VIII ale clasamentului, 
programează, începînd de vineri, al 
III-lea tur.

Clasamentul este următorul i
5. Dunărea Galați 6 5 0 1 27—12 10
6. I.P.G.G. București 6 4 0 2 22—16 8
7. Avîntul Gheorghieni 6 2 0 4 20—28 4
8. Tlrnava Odorhel 6 1 0 5 22—35 2

Lupta pentru șefiaLupta pentru șefia seriei se dă, 
după cum se vede, între Dunărea 
și I.P.G.G., care și-au împărțit vic
toriile în primele două tururi. 
Acum, un succes al gălățenilor le-ar 
asigura practic primul loc în grupă- 
Ceea ce îi obligă pe elevii lui Ștefan 
fonescu să forțeze victoria în meciul 
derby, pentru a tranșa problema

supremației în ultimele două tururi 
ale întrecerii. Putem prevedea deci, 
o dispută aprigă, demr.ă de urmărit.

PROGRAMUL ! vineri 7 ianua
rie : 16,30 Tlrnava — Dunărea; 
19,00 Avîntul — I.P.G.G. ; sîmbătă 
8 ianuarie: Tîrnava — I.P.G.G.. 
Dunărea — Avîntul; duminică 9 
ianuarie: Avîntul — Tîrnava,
I P.G.G. — Dunărea

DOUA DERBYURI 
STEAUA — DINAMO

La 10 ianuarie vor intra 
gheața patinoarului bucureștean 
echipele din primul eșalon al cam
pionatului național, în joc fiind 
pus titlul. Primul derby Steaua — 
Dinamo a revenit la 
celei dintîî, astfel că 
rului II clasamentul 
rul i

Steaua
Dinanio
Agronomia Cluj 
Avîntul M. Ciuc

(Penalizări: Steaua — 
Avîntul 
Dinamo — 42).

Manșele bucureștene pot fi ho- 
tărîtoare

pe

limită (2—1) 
înaintea tu- 

este următo-

Steaua are ascendentul unei victo
rii directe, Dinamo — în schimb — 
dispune de un golaveraj superior, 
care decide în cazul egalității de 
puncte- După ultimele evoluții la 
let, steliștii lasă impresia că alcă
tuiesc linii mai omogene și de mai 
mare eficacitate decît adversarii lor. 
Dar, fără îndoială, rivalitatea spor
tivă se va rezolva pe gheață. In 
focul luptei.

Dar, nu trebuie ignorate ambițiile 
hocheiștilor de la Agronomia și 
Avîntul, care au mai pus piedici 
celor două fruntașe.

întrecerea se anunță, așadar, 
teresantă sub toate punctele de 
dere.

PROGRAMUL Luni 10 : 16,30
namo — Agronomia, 19,00 Steaua 
— Avîntul ; marți 11: Steaua — 
Agronomia, Dinamo — Avîntul; 
joi 13: Agronomia — Avîntul. 
Steaua — Dinamo, sîmbătă 15: 
Steaua — Avîntul ; Dinamo — Agro
nomia ; 
Avîntul, 
marți 18 : 
Dinamo —

in- 
ve-

Di-

1. 
2.
3.
4.

3
3
3
3

3 0 0 20— 4 6
2 0 1 25— 4 4
10 2 10—20 2
0 0 3 7—28 0

16 minute,
22, Agronomia — 24,

în desemnarea campioanei.

duminică 16 :
Steaua — 

Avîntul — 
Steaua.

Dinamo — 
Agronomia ;
Agronomia,

istoria campionatelor mondiale, a- 
ceastă competiție nu a fost progra
mată la o dată calendaristică atit 
de tirzie. Toate meciurile se vor 
disputa la Praga. in Palatul spor
turilor care are o capacitate de 
14 500 de locuri. De altfel, toți 
participantii au cerut Ca jocurile 
să aibă loc intr-un singur oraș, 
spre deosebire de alte ediții, cînd 
ele se desfășurau în mai multe

avea la dispoziție cabine și încă
peri pentru uscarea echipamentu
lui. acestea răminînd permanent 
la dispoziția fiecărei echipe pe 
toată durata campionatului. Sporti
vilor li s-a afectat și o sală spe
cială pentru masaj Componenții e- 
cl.ioelor vor locui la hotelul „In
ternațional*. iar în timpul liber vor 
participa la diferite programe cul- 
tural-artistice. Fiecare echipă se va 
afla sub patronajul unei mari în
treprinderi din Praga. în tribune 
va exista un sector rezervat echi
pelor care nu joacă în ziua res
pectivă.

La C M de La Praga vor oficia 
10 arbitri in loc de 8 ca pînă acum, 
în afara celor 8 arbitri europeni, 
au mai fost invitați doi arbitri

tul Congreselor, aflat în imediata 
apropiere a Palatului sporturilor, 
se va instala un ecran de mari 
proporții pe care amatorii de ho
chei care nu au mai avut loc în 
tribunele sălii vor putea urmări în
tîlnirile în bune condiții.

în perioada desfășurării campio
natelor mondiale vor mai avea loc 
la Praga tradiționalul congres al 
forului
(L.I.HG). 
durată de 
antrenorii 
comunicări
riență în diverse probleme ale a- 
cestei discipline sportive.

nternațional de specialitate 
și un simpozion, cu o 
7 zile, în cadrul căruia 
și metodiștii vor face 
și schimburi de expe-

JAN SOKOL

BOGOTA, 4 (Agrepres). — Forul 
de specialitate din Columbia a cerut 
Federației 

Se acorde 
tru titlul 
ținăiorul 
(U.R.S.S.), 
can Robert Fischer. Ca locuri de des
fășurare a mult așteptatei confrun
tări au fost propuse orașele Bogota, 
Medelin sau Caii.

Intr-o scrisoare adresată lui Max 
Euwe. președintele federației inter
naționale, forul columbian s-a an
gajat să ofere transport gratuit celor 
doi campioni. De asemenea, vor fi 
invitați la acest meci și cinci repre
zentanți ai federației internaționale.

internaționale de șah să i 
organizarea meciului pen- 
mondial la șah dintre de- 

titlului, Boris Spasski 
și marele maestru ameri-

TELEX
Competiția de hochei pe gheață „Cupa 
Mondială" a fost cîștigată de cam
pioana U.R.S.S., formația ȚSKA 
Moscova. Pe locul secund s-a clasat se
lecționata olimpică a S.U.A. care, 
ultimul meci, a 
(2—0, 0—2, 4—1)

în 
învins cu scorul de 6—3 
formația Dukla Praga.

avut loc tragerea la 
Cupei campioni- 

handbal masculin. In

La Hamburg a
sorți a semifinalelor
lor europeni la l_______ ..
cele două partide se vor întîlni V.F.L. 
Gummersbach ' ’
tlzan Bj el ovar

cu Tatran Preșov ș! Par- 
cu M.A.I. Moscova.

A luat sfîrșit 
tenis „open" 
favorit, australianul Ken Rosewall, 
învins în finală 
compatriotul său 
minin, pe primul
Wade (Anglia), ____________ ____ ..
6—4 în fața australiencei Evonne Goola- 
gong. La dublu feminin a cîștigat, pe
rechea Harris, Gourlay (Australia), iar 
la dublu masculin pe primul loc s-a 
clasat perechea Rosewall, Davidson. In 
semifinale, Tony Roche — Newcombe 
(Australia) au forfaltat.

turneul internațional de 
de la Melbourne. Marele 

l-a 
CU 7—6, 6—3, 7—5 pe 
Mal Anderson. La fe- 
loc s-a clasat Virginia 
învingătoare cu 6—4.

Proba masculină de slalom special din 
cadrul concursului de schi alpin de la 
Mitterstll (Austria) a revenit sportivului 
vest-german Alfred Hagn. cronometrat 
cu timpul de 70,57. Pe locurile urmă
toare s-au clasat schiorii 
Alfred Matt — 70,63 șf 
70.74. Elvețianul Peter 
locul patru cu 70,98.

austrieci
Harald Rofner — 
Frei a ocupat

Merckx a fost 
sportiv al anului

Ciclistul belgian Eddy 
desemnat cel mal bun . 
1971, ca urmare a anchetei Inițiate de 
ziarul suedez „Aftonbladet". La această 
anchetă au participat 125 dintre cei mai 
cunoscuți ziariști sportivi din lume. 
Merckx a totalizat 261 p, fiind urmat 
în clasament de atletul finlandez Juha 
Văfitâinen 
terofilul 
205 D.

(Finlanda) — 238 p șl de hal- 
sovietic Vasili Alekseev cu

internațional de schi de 
~ " a continuat

Concursul
Oberstaufen (R.F.G.), 
proba de slalom special (femei), 
contează !n Cupa Mondială. _______
forma bună din slalomul uriaș, schioare 
franceză Franțoise Macchi a cîștigat 
șl de data aceasta, reallztnd timpul de 
78,47.

la 
cu 

care 
Contirmlnd

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE... ATLETICO MINEIRO
PORTUGALIA (etapa a 14-a) i 

Belene^es—Atletic® 3—1 ; Leixoes 
— Barreirer.se 2—0 ; Academica 
Coimbra — Boarista 3—1 ; Guimar- 

— Union Tomar 2—0; Ben
fica — Sporting 34-0; Farense — 
T:rser.se 2—0 : F. C Porto-Beira 
Mar 1—0; C U F. — Seiubal 2—2. 
Primele clasate s

aes

L BeaCca
2. Setobj]
3- Sporting

14
14
14

12 2 • <1- 8 2S
2 4 1 2S— 9 TL
S 2 3 2S—13 2t

R. D. GERMANA (etapa a 13-a) i 
F. C. Magdeburg — Lokomotiv 
Leipzig 2—1 ; F.C. Hansa Rostock
— Dynamo Berlin 0—0 ; Sachsen
ring Zwickau — Dynamo Dresda 
3—0 ; Vorwărts Stralsund — F.C. 
Karl Marx Stadt 1—3 ; Stahl Riesa
— F.C. Carl Zeiss Jena 1—1 ; Wis- 
mut Aue — Vorwărts Frankfurt 
pe Oder 0—0. Primele
L
I 
1

FjC. 'Vgdeburg
F.C. Car! Zei«s 
Drnamo Dresda

13 7
13 7
13 5

clasate i
4
4
5

2
2
3

24—15
19—10
24—16

18
18
15

PRIMA CAMPIOANA A BRAZILIEI

SPANIA 1 (etapa 
— Atletico Madrid 
mas — Betis 2—0 ; 
Ion a — Celts Vigo 1 
dad — Sabaoell 2- 
Atlexico Bilbao 
C .F. Barcelona
Granada 2—1 ; Real Ma
nina 1—0 ; Cordoba — 
0—4. Primele clasate :

s 15-a) i Gijon 
1—2 ; Las Pai* 
Espancl Barce- 

—0 ; Reaî Socie- 
“4.- . Slo.ixficl —

1— 0 ; Burjtcs —
2— 3 : Sevilla —

Valen

a 14-a) <. Ethnikos 
Veria — Panahaiki 
— Apollon 1—0 ; 

Trikala — 
A.E.K. — 
dintre e- 

și Pani- 
clasament

L 
2.
X

Real Madrid 
Valencia 
Atletico Madrid

15 3
15 3
15 7

s
5
5

1
2
3

23—11 22
22—13 21
21—13 13

OLANDA (etapa a 19-a : F C. Den 
Haag — Ajax Amsterdam 1—2 : 
P. S. V. Eindhoven — Feyenoorc 
Rotterdam 2—0 ; D. W. S. Amster
dam — Go Ahead Deventer 1—1 : 
N. E. C. Nijmegen — M.V.V. Maa
stricht 0—0 ; N.A-C. Breda — F.C 
Utrecht 1—2 ; F.C. Groningen — 
Telstar 1—1 ; Excelsior Rotterdam — 
Volendam 1—0 ; Sparta Rotterdam 
— F.C. Den Bosch 0—0 ;
Enschede — Vitesse 0—0. 
clasate i

GRECIA (etapa 
— Fostir 4—3 ; 
1—2: Heraklis 
P A.O.K. — Egaleo 1—2 ; 
Givmpiakos Volos 1—1 ;
Kavalla
ehipc-le 
onias a fost amînat. în

-duc Olympiakos Pireu și Herak- 
1 s cu cite 35 p, urmate de A.E.K. 
-33 p. 
locul 5 
potaie.

1—0 Meciul 
Panathinaikos

Echipa Panathinaikos ocupă 
cu 31 p, din 12 jocuri dis-

ALTE REZULTATE

Twente
Primele

f

N. SBURLAN- 
Galațl

clubul Du-La Galați, 
narea pregătește schim
bul de mîine al hoche
iului. Antrenorii I.
Tiron și Șt. Tomovici, 
ajutați de instructorii 
T. Trăușan și C. Cor- 
duban (ultimii doi ju
cători în prima e'hipă) 
au in grijă peste 80 de 
copii și juniori care au 
și obținut performanțe 
'titlul de campioană a 
țării la juniori, locul 

secund la copii).
în fotografie i echipa 
de juniori a „Dunării”, 
avîndu-l în stingă pe 
instructorul său, Tra

ian Trăușan.

1. Ajax Amsterd.
2. Feyenoord

19 16 3 3
19 15 1 3

43— 9 35 
39—13 31

• Echipa maghiară Komioi Banyasz 
și-a Început turneul In Costa Rica. 
jucînd la Sao J<»e cu formația lo-
aiâ Herediar.o. Fotbaliștii maghiari 

aj învins cu 1—0 (0—0) prin 
marcat de Judask.

• Echipa austriacă Wiener 
Club a întîlnit la Monrovia 
ționata Liberiei. Primul j 
încheiat cu un rezultat de ega
litate ; 0—0. în cel de-al doilea meci, 
gazdele au cîștigat cu 3—0 (2—0).

golul

■ Sport 
i selec- 
joc s-a

Primul campionat al 
Braziliei, început la 7 
august 1971 cu participa
rea celor mai bune 20 
de echipe din diversele 
state ale Confederației 
Braziliene, s-a terminat 
aproape de finele lunii 
decembrie cu victoria 
formației Atletico Minei
ro din Belo Horizonte.

Este necesar, probabil, 
să reamintim că acest 
campionat a avut o for
mulă de desfășurare 
foarte neobișnuită. Cele 
20 de echipe au fost îm
părțite în două grupe 
..preliminare”, din rîn- 
dul cărora s-au calificat 
pentru semifinale pri
mele 6 clasate. Semifina
lele au constat — para
doxal — din trei grupe 
a cîte patru echipe pen
tru ca ..finala'- 
fapt, un 
cele trei 
grupelor semifinale.

încă din prima fază, campionatul a 
înregistrat surprize. Două din forma
țiile cu bună faimă — Flamengo șl 
Fluminense — au părăsit competiția 
după epuizarea preliminariilor. Apoi, 
în semifinale, s-au produs surprize 
de dimensiuni mai mari. în fruntea 
lor trebuie amintită eliminarea for
mației lui Pele. Santos, care se află 
în regres vizibil. Neașteptat de slab 
au evoluat în semifinale, două din 
favoritele competiției. Cruzeiro din 
Belo Horizonte și Corinthians din Sao 
Paulo. O surpriză — în sens pozitiv 
— a fost calificarea formației Bota- 
fogo în finală Botafogo a început

să fie. de 
turneu între 
fruntașe ale în acest prim campionat al Braziliei

JAIRZINHO a fost cel mai bun jucător de la 
Botafogo

de bază:

fișier Sezonul
• Echipa României

Iată, o statistică interesantă ce 
în cursul 

a echipelor re 
țările

rezultă din evoluția 
sezonului 1971 - 
prezentative din

1. AngLia
2. R.F. a Germaniei
3. U.R.S.S.
4. Olanda
5. ROMANIA
6. Ungaria

7. Bulgaria
8. Belgia
9. Spania

10. Italia
LI—12. Cehoslovacia
11—12. Irlanda de Nord

13. Suedia
14. R.D. GermanA
15. Elveția
16. Austria
17. Iugoslavia
18. Portugalia
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1
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1
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4
1
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1

internațional ’71 in procentaje
pe locul 5 intr-un clasament european

Sint totalizate jocurile oficiale și 
amicale cu procentajele realizate 
de fiecare echipă în parte.

Reprezentativa României ocupă

un loc fruntaș, fapt care confirmă 
valoarea 
înaintea 
cărți de 
nental.

echipei noastre, clasată 
unor formații cu apreciate 
vizită in soccerul conți-
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4
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5

12— 7
3
5
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9— 6
13— 9 
15— 8
14— 7 
11— 4
9— 6

19. Franța 
»—21. Polonia 
10—21. Țara Galilor

22. Albania
23. Danemarca
24. Scoția
25. Turcia 

36—27. Grecia 
26—27. Norvegia

28. Luxemburg 
29—33. Islanda 
29—33. Irlanda 
29—33. Malta 
29—33. Finlanda 
29—33. Cipru
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13—14
13—10

5— 7
4— 4
9—15
5— 14
2—11
4—10
7—27
1—17
1— 3

2— 12
0—13
1—16
1—23

• La procentaj egal, echipele < 
scădere) ocupă un Ioc mai bun.

cu golaveraj superior (prin

competiția fără doi oameni_ _____
Carlos Alberto și Jairzinho, acciden
tați în meciurile anterioare și recu
perați abia în ultimele întllniri. eînd 
echipa a fost lipsită de aportul altor 
vedete : Brito (suspendat pe un an) 
și Paulo Cesar (aflat în căutarea u- 
nui nou club).

Sao Paulo a trecut, ca prin urechile 
acului, din preliminarii în semifinale, 
dar în cea de a doua fază s-a situat 
în fruntea grupei prin meritul lui 
Gerson, aflat într-o formă ’excelentă.

Atleticp Mineiro a avut o compor
tare constantă și de aceea victoria 
sa este considerată Pe deplin meri
tată. încă înainte de începerea cam
pionatului, echipa cu tricouri alb- 
negre era considerată un posibil out
sider, deoarece se avea în vedere spi
ritul combativ al jucătorilor săi. buna 
pregătire asigurată de tînărul antre
nor Tele Santana. Este interesant de 
știut că din Iotul de „ _
Atletico Mineiro face parte și 
marelui jucător Didi. numit 
mijlocaș plin de subtilități.

Cu un 11 în formă, foarte mobil, 
echilibrat între compartimente, solid 
in apărare și cu contraatacuri foarte 
periculoase. Atletico Mineiro a În
scris în cele 27 de meciuri 39 de go
luri. primind 19. De retinut. totodată, 
că 4 din component» săi au fost de
semnați de ziariștii de specialitate 
drept cei mai buni iucători pe res
pectivele posturi : Humberto (fundaș 
dreapta). Vantuir (fundaș central), 
Oldair (fundaș stingă) si Dario (cen
tru atacant).

Actualmente. Atletico Mineiro în
treprinde un turneu în Asia, după 
care va începe întîlnirile din cadrul 
Cupei Libertadores, avînd în poartă 
o valoroasă achiziție, pe uruguayanul 
Ladislav Mazurkiewicz, cel mai bun 
portar al Americii de Sud.

bază al lui 
fini 

Bibi un
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