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SPORTIVII ROMÂNI
ȘI-AU RELUAT

INCA DIN PRIMELE ZILE

PREGĂTIRILE
ALE ANULUI OLIMPIC

ANUL XXVIII

CORESPONDENȚĂ TELEFONICĂ DE LA ST. MORITZ SCHIORII
PANTURU CONSIDERAT DIN SINAIA

UNUL DINTRE CEI MAI TEMUȚI
BIATLCNULADVERSARI Al BOBERILOR ELVEȚIENI
JUNIORILORIERI, ECHIPAJUL NOSTRU A FĂCUT ULTIMELE ANTRENAMENTE Șl ASTĂZI SOSEȘTE ÎN BUCUREȘTI

AU CiȘTIGAT

La St- Moritz, de două zile ninge 
și stratul de zăpadă începe să ia gro
simea obișnuită pentru luna ianuarie. 
In ciuda greutăților pe care le întîm- 
pină din pricina timpului, pe pirtia 
de bob de la Celerina domnește o at
mosferă de muncă încordată, speci
fică ajunului marilor confruntări in
ternaționale. Acestea au fost primei? 
vești pe care nl le-a dat ieri la tele
fon . antrenorul echipei noastre prof. 
Hariion Pașovschi.

în continuare, am aflat că marți, 
după o ultimă coborire cu bobul de 
2 persoane, echipajul nostru a înce-

put antrenamentele cu cel de 4. Ele 
au fost continuate ieri, cînd s-a în
cheiat această perioadă de 10 zile, 
deosebit de importantă pentru pregă
tirea olimpică. Cei patru boberi se 
simt cu toții foarte bine, iar pilotul 
nostru nr. 1. Ion Panturu. dovedește 
că se apropie de forma maximă, pe 
care dorește Si crede că o va atinge la 4 și 5 februarie pe pirtia de la 
Sapporo De această formă bună a pi
lotului și-a dat seama si președintele 
federației elvețiene de bob. d. Kaspar, 
care împreună cu președintele de 
onoare, d. Gunther Sax, au urmărit

Oczelak, ieri cel mai bun baschetbalist de la Steaua, înscrie un nou coș.

zilnic antrenamentele de la Celerina 
ale boberilor elvețieni și implicit ale 
oaspeților. într-un interviu televizat, 
d. Kaspar a declarat c- „printre cei 
mai temuți adversari ai hoherilor el
vețieni la Jocurile Olimpice se află 
și românul Panturu. care a simtit im
portanța majoră a situației și a ve
nit la St- Moritz pentru a nu pierde 
nici o zi de pregătire". Ca o replică 
la această declarație, chiar a doua zi 
trei boburi de 4 persoane au fost de
barcate la startul pîrtiei pentru cu- 
noscuții piloti vesi-germani Zimmerer. 
Floth și Pitka, care au părăsit mica 
pirtie artificială de la Konigssee. unde 
nu au putut face antrenamente La bo
bul de 4. venind și ei la St. Moritz. 
De altfel trebuie remarcat faptul că 
această celebră pistă a fost de la 26 
decembrie în condiții excelente, cu
noscutul constructor și maestru al în
ghețului Angelini (care a condus șl 
înghețarea pîrtiei de la Alpes d’Huez 
in timpul J. O. de la Grenoble) do- 
vedindu-și din nou măiestria. In a- 
ceste condiții si boberii noștri au lu
crat cu spor. Ei au insistat mult și 
au prelungit pînă în ultimele zile eo- 
borîrile cu bobul de 2 persoane, ur
mărind punerea la punct a unor amă
nunte tehnice.

Timpurile realizate la antrenamen
te au fost bune și ca reper, antreno
rul H. Pașovschi ne-a spus că în ul
tima coborfre. jenat de zăpadă. Pan
turu a realizat 1,22 min. timp realizat 
de ceilalți cu bobul de 4. cunoscut 
ca maj rapid. Deoarece astăzi și mii- 
ne pe pista de la Celerina se dispută 
campionatul Elveției la bobul de 4. 
la care participă 27 de echipaje și 
nu mai rămîne timp pentru antrena
mentul boberilor oaspeți, echipajul 
nostru părăsește miercuri St Moritzul. 
urnind să sosească, pe calea aeru
lui, astăzi în București.

POIANA BRAȘOV, 5 (prin tele
fon).

Lipsa de zăpadă generală resimțită și 
la Poiana Brașov a creat obligația rea
lizării unui nou traseu și poligon 
(red'is) pentru concursul de biatlnn 
organizat de Șc. Sp. Brașovia pen
tru toți juniorii specializați în a- 
ceastă disciplină. Și, cu excepția 
asociației Constructorul Cîmpulung- 
Moldovenesc. absentă de la start, toa
te celelalte secții de biatlon din ța
ră au fost prezente, oferindu-ne prj 
lejul primei verificări oficiale si a 
primelor constatări.

Deși din start au pornit 9 ștafete, 
în clasament nu apar decit 7. pri ■ 
mele două clasate — Tractorul și 
Dinamo Brașov — participînd hors 
concurs pentru motivul de a nu ti 
putut prezenta în echipă și cite dai 
juniori mici.

Lipsa de preocupare a antrenorilor 
pentru această categorie de vîrstă 
(care există, de fapt, in secțiile res
pective) a privat cele două cluburi 
de satisfacția victoriei și de posibi
litatea unei verificări colective a 
echipei in componența obligatoriu 
prevăzută și pentru campionatele re
publicane.

Cursa a fost adaptată virștei și re
zistenței juniorilor 
schimburi a cite 6 
executind și cite 
poziția culcat, la 
tanță. Dinamismul 
nealterat pînă la
con curent

constînd din 4 
km. fiecare schior 
două trageri din 
50 de metri dis- 
cursei s-a păstrat 
sosirea ultimului 

Krtm motivul că în afara 
ii pe echipe s-a întocmit 

obligat 
poziția 

ambiție
BIKA

și unul individual, care a 
concurență — indiferent de 
ștafetei — să lupte cu mare

Mihai

(Continuare tn pag. a 2-a) 
rubrică)

Foto: V. BAGEAC

Final dramatic in derbyul diviziei de baschet

UNIVERSITATEA CLUJ 
ÎNVINSA ÎN PRELUNGIRI DE 

UNIVERSITATEA TIMISOARA: 76-82

A V

Ieri s-au desfășurat meciurile e- 
tapei a X-a a campionatului republi* 
can de baschet masculin. Rezultatei

UNIVERSITATEA CLUJ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 76—82 
(32—38, 70—70). Derbyul etapei a sa
tisfăcut din punct de vedere spec
tacular, fiind un joc de mare luptă, 
eu răsturnări de scor și cu final dra
matic. Avînd o apărare mai decisă, 
In care Cîmpeanu l-a anihilat pe De- 
mian, cu Czmor și Viciu In zi exce
lentă de coș, timișorenii au condus 
timp de 37 de minute. In 
nute“ clujenii au luat 
(65—63) datorită jocului 
și preciziei lui Vizi,
timul minut ambele formații au 
condus succesiv iar la încheierea ce
lor 40 de minute tabela de marcaj 
indica scor egal. In prelungiri, Viciu

„trei mi- 
inițiativa 
excelent 
în ul-

a înscris opt puncte, decisive pentru 
victoria echipei sale.

(Mircea Radu — coresp ).
RAPID — POLITEHNICA CLVJ 

63—57 (39—33). Ttnăra formație stu
dențească a avut din nou o evo
luție frumoasă, dind o replic* 
foarte dîrză experimentatilor ad
versari. Elevii prof, Kerner Saroaey 
s-au apărat foarte bine In prima 
repriză și au punctat precis de ia 
distanță și semtdistanti, cocdudnd 
permanent, dar la diferențe mio. 
In repriza secundă. rapiciștii. deși 
i-au avut indisponibili pe Predu- 
lea și Ivan, au izbutit să contraca
reze jocul clujenilor prin atacuri 
„lungi" cu durată pînă aproape de 
30 de secunde. Cr. Popescu șt Stă
ri eseu. în vervă deosebită, au fose 
foarte bine serviți de partenerii lor

la

Scrimerii pregătesc atacul decisiv

Predeal • La orizont — „Cursa Păcii“

Un grup de schiori pleacă spre Sapporo ? Nu. 
Schiorii' sînt... handbaliștii din echipa națională, 
care se pregătesc pentru Olimpiadă, dar pentru , 
cea de la Mtinchen..

Piatra Arsă,
Ei vor petrece cîteva zile la 
în împărăția zăpezii.

Pentru a întregi suita medaliilor olimpice, țintașii caută
• Handbaliștii prind puteri la Piatra

de pe acum decarii

Arsă
oul an a fost întîmpinat pe întreg cuprinsul țării cu deosebită bucurie, ,cu hotărîrea de a se contribui cu 
toate forțele, cu întreaga capacitate la îndeplini rea sarcinilor trasate de partid. Sportivii, al căror aport 
devine tot mai substanțial atît în producție cît și în acțiunea de creștere a prestigiului sportiv al patriei, 

au luat startul în pregătiri sau in competiții chiar din primele zile ale anului 1972. în dorința de a prezenta citi- 
federațiilor de specialitate, solicitîn-

N
lorilor cîteva din preocupările fruntașilor sportului românesc ne-am adresat 
du-le noutăți, lato pe scurt informațiile care ne-au fost oferite.

CAIAC-CANOE
Prof. CORNEL bARSANESCU. antrenor 

federal : „Firesc, la început de nou an 
ne preocupă rezolvarea tuturor proble
melor specifice sezonului competlțional 
1972. în prim-plan se situează, însă, des
fășurarea în cît mai bune condiții a pre
gătirilor pentru Jocurile Olimpice, de 
fapt continuarea acestora pentru că, după 
cum se știe, vacanța caiaciștilor și ca- 
noiștllor a fost destul de scurtă în iarna 
aceasta. In prezent, lotul olimpic se 
antrenează In București avînd in compo
nența sa 23 de caiaciști (antrenor Nieolae 
Navasart), 10 calaciste (antrenor Maria 
Navasart) șl 8 canoiști (antrenor Radu 
Huțan). Pregătirile, desfășurate sub 
conducerea celor trei specialiști și a me
dicilor Ion Artănescu și Octavian Po
pescu au loc la bazinul 23 August, în 
sălile Dinamo și Steaua, precum și Ia 
bacul de iarnă din parcul sportiv Di
namo. In principal se urmărește Îmbu
nătățirea pregătirii fizice generale șl 
speciale, precum șl cea a tehnicii visli-

FESTIVITĂȚI DE CONFERIRE A
TITLURILOR DE „ANTRENOR EMERIT

$1 „MAESTRU EMERIT AL
FeL citind 

liuhii Nație 
zică și Spor

LA PATINOARUL ..23 AUGUST*
<■- AX •

(Continuare in peg. a 4-t)

UN REUȘIT
CARNAVAL PE GHEATA

După ce a executat un frumos dans popular româ
nesc, grupul de patinatoare s-a adunat in fața po

mului de iarnă.
Foto ; B. VASILE

Patinoarul acoperit .23 Au
gust". Mii de pionieri și șco
lari au luat ieri cu asalt 
tribunele, așteptind cu ne
răbdare începerea carnavalu
lui, pregătit anume pentru ei 
Și iată că în sunetul trompe
telor au intrat pe gheață, 
pentru defilare, patinatorii 
care aveau să ofere nume* 
roșilor spectatori un program 
variat, executat cu grație și 
pricepere de membrii secții
lor bucureștene de patinaj și 
întocmit de entuziaștii antre 
nori Radu Ionian (I.E.F.S.), 
Felicia Ionian (Sc. sp. nr. 2) 
și Constantin Bărbălău (Con
structorul). Demonstrația a 
început cu un grupaj al

principalelor elemente tehnice 
din patinajul artistic prezen
tat de Mihaela Paraschiva și 
Carmen Gancev (Constructo
rul). Mariana Ionel (IX.F5.) 
și alții. Au urmat: un riant 
al căluților; o dresură de_ 
urși (doi patinatori costu
mați), cîteva ștafete comice, 
un dans românesc și o trans
punere pe gheață a basmului 
„Albă ca zăpada* la care 
și-au dat concursul Mihaela 
Radu, Liana Moise, Simona 
Grigorescu (Sc. sp. nr. 2), Ro
xana Stănișor (A.S.C.P.M.B.), 
Emilia Tibula (Dinamo), Iri
na Nichiforov (I.E.F.S.), și, în 
chip de crainic și povestitor,

actorul I Gh. Arrodeanu. de 
ia Teatrul Jon Creangă*

Apoi, au intrat pe oglinda 
patinoarului perechea cam
pioană, Letiția Păcurarii — 
Dan Săveanu și vicecampioa- 
na națională Doina Mititică, 
primii cu o demonstrație de 
dans, iar cea din urmă cu un 
program de figuri libere. Car
navalul s-a încheiat cu o pi- 
tcrescă paradă a costumelor. 
Și nu putem așterne ultimele 
rînduri, fără a remarca buna 
organizare a acestei serbări, 
girată de Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor tn 
colaborare cu Comisia muni
cipală de patinaj.

Dumitru NEGREA

Centrului de medicină sportivă, majori
tatea membrilor lotului reprezentativ se 
află la Băile Felix, pentru tratament șl 
refacere. Unii, insă (Antoniu, Cuțov,

tutui — la bac. în etapa următoare (după 
17 ianuarie), pregătirile vor continua 
pentru o scurtă perioadă — la Predeal".

BOX

(Continuare în pag. a 2-a;
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tidpat vicepreședintele C.N.E.F.S., 
Emil Ghibu. și președintele Fede
rației române de scrimă. Vasile 
ne*m

Elev al antrenorilor emeriți 
Csipîer și V Chelaru. Haukler 
impus atenpeî ca un scrimer

:țiai ca spadasin (campion al 
1959. 1962 și 1965). ulterior 

ca Coretist (finalist al naționalelor 
in 1965 și 1969). Demne de remarcat 
sint și comportările sale pe plan 
international. ciștigător al bilate
ralului Italia—România de la Mi
lano și al Turneului țărilor socia
liste de la Berlin, ambele in anul 
1964. De două ori semifinalist la 
C M, in 1965 la Paris și in 1966 la 
Moscova. Haukler are mari merite 
in obținerea medaliilor de bronz 
de către echipa țării noastre la 
mondialele de la Havana (1969) și 
Ankara (1970).

12.

io

aerea

CRISTEA PETROȘENEANU, secretar 
general al F.R. Box : „La recomandarea

w

săniuș!_ Iată marele atu al taberei deZăpadă bui
Homorod, intr-o vacantă de

la 
rnă in care zăpada s-a cam lăsat așteptată...

ÎN TABĂRA DE PIONIERI

DE LA*HOMOROD

FARA ALBA CA ZAPADA!

78 ianuarie, in sala Floreasca

ÎNTiLNIRILE (feminină și masculină) DINTRE REPREZENTATIVELE
DE TENIS DE MASĂ ALE

înaintea campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
mâniei (Cluj, 23—25 ianuarie), 
prezentativele R.P. Chineze 
susține întreceri prietenești

Ro- 
re- 
vor 
cu

ROMÂNIEI SI R.P. CHINEZE
9

sportivii români. Astfel, marți 18 
ianuarie, sala Floreasca din Capi
tală va găzdui întîlnirile (feminină 
și masculină) dintre selecționatele 
celor două țări.

HOMOROD. In liniștea munților 
o trompetă răsună vesel, ecoul ei 
tntoreîndu-se și șerpuind printre 
cabanele taberei de pionieri insta
lată aici. Ca prin farmec ceața se 
ridică, descoperind pămîntul aco
perit de zăpadă. Pe ușile cabane
lor se revarsă zeci de pionieri, e- 
chipați în treninguri, aliniindu-se 
frumos pentru începerea programu
lui de înviorare. Brazii privesc ui
miți de sub cușmele lor de nea 
vesejia copiilor.

Așa ne-a întîmpinat tabăra de 
pionieri de la Homorod, unde am 
poposit zilele trecute, pentru a 
completa cu încă o filă jurnalul 
nostru de vacanță.

★
Din discuția pe care o purtăm cu 

c:;:va dintre cei 20 de profesori 
(majoritatea de educație fizică) și 
cu directorul taberei, prof. I. Mi- 
cloș (activist al Consiliului jude
țean Harghita, al organizației pio
nierilor), aflăm că tabăra de la Ho
morod a reunit 200 de comandanți 
de unități din județele Covasna, 
Maramureș, Sălaj și Harghita, ve- 
niți în pitorescul decor montan pen
tru odihnă, instruire și schimb de 
experiență. Spicuim cîteva din ac
tivitățile desfășurate de ei pînă 
acum : șase excursii — dintre care 
cea de la Vlăhița, a fost cea mai 
reușită (drumeția a fost comple
tată cu un foc de tabără și un de
jun... vînătoresc în mijlocul pă
durii) — patru concursuri de orien
tare turistică, un campionat de 
tenis de masă și, firește, nenumă
rate concursuri de săniuș și schi.

Am aflat, de altfel, că sportu
rile de iarnă și-au găsit foarte mulți

Horia ALEXAND RESCU
(Continuare în pag. a 2-a)
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NOI MAEȘTRI EMERITI

AI SPORTULUI
Publicăm, în continuare, Totografiile noilor maeștri emeriți ai 

sportului. De la stînga la dreapta : DEZIDERIU VARGA — hochei, 
GEORGE FLORESCU — tir, DOINA BARDAȘ — canotaj, CUPRIAN 
MACARENCU — caiac și ION N. RADU ~ modelism. înaltul titlu 
le-a fost conferit — prin Hotârîrea Biroului C.N.E.F.S. — la finele 
anului 1971.

ÎNCEP pregătirileLA POLITEHNICA CLUJ

I
TURUL II ÎN DIVIZIA ȘCOLARĂ Șl DE JUNIORI

de- 
to-

CLUJ, (prin telefon). Luna 
cembrie a însemnat un repaus 
lai pentru membrii primei echipe 
a Politehnicii (L. Boldor, Gh. Ko- 
moroezi. O. Negru, P. Hutter, M. 
Stoleru, L. -Giurgiu, Vera Rado, Lu
cia Tănăsescu, Margareta Fazekaș) 
și spre sfîrșitul acelui interval, nu
mai juniorii, profitînd de vacanța 
de iarnă, au lucrat consistent, de 
patru ori pe săptămînă în sala 
„Clujana", iar tînărul V. Silaghi 
— component al lotului republican 
de juniori — s-a antrenat într-o 
tabără organizată de federație.

\ DE EA HOMOROD
(Urmare din pag. 1)

adepți în rîndul comandanților de 
pionieri, majoritatea copiilor din 
tabără deprinzînd tainele schiului 
,1a cursurile de inițiere desfășurate 
aici. Ștafetele aplicative (nelipsite 
și ele din program) au găsit, de 
asemenea, un larg ecou, atrăgînd 
pe traseele delimitate în spatele 
cabanelor un mare număr de par
ticipant!. Cu această ocazie s-a ex
perimentat și codul pionieresc de 
semne și semnale, care s-a dovedit 
ingenios și interesant.

*
Să pătrundem Insă în viața ta

berei, notîndu-ne cîteva aspecte din 
timpul unei zile.

...Rămăsesem, deci, la înviorarea 
’de dimineață, devenită — după 
cum ne-o mărturiseau chiar copiii 
— prîma activitate agreabilă a fie
cărei zile de tabără. După micul 
deiun i-am reîntîlnit pe proaspeții 
noștri prieteni pe pîrtie. într-o am
bianță extrem de plăcută, săniu
țele zburau pe coama muntelui de- 
senînd imagini fantastice pe fun
dalul zăpezii, linii paralele. între
tăiate unele cu altele, sau termi
nate brusc, cu cîte o... gropită, 
care semnifica în modul cel mai 
hazliu oprirea 'fortuită a vreunei 
săniuțe ! Dbra'TH roșii, căciulitele 
multicolor^ șl, larma firească „der- 
delușului" anunțau vizitatorul că 
„ora de joacă" e în toi. Undeva, 
mai la dreapta, cu o expresie mai... 
sobră, schiorii, cei mai tineri schio
ri. deprîndeau primele elemente ale 
eleganței pe schiuri, terminate însă 
și ele, ntf o dată, cu tumbe (mai 
puțin elegante și sobre), dar la fel 
de vesele ca și cele ale adepților 
săniuței.

La ora prînzulul, în sala de mese, 
impresiile erau împărtășite zgomo
tos, rîsetele și veselia fiind pre
zente ca și pînă atunci. Apoi, pen
tru o oră. liniște deasupra Homo- 
rodtilui i în program figura odih
na — somnul.

După-amîază. în sala clubului, 
î-am regăsit pe prietenii noștri dez- 
bătînd problemele atit de nume
roase ale vieții de pionier, jucînd 
ano? șah și tenis de masă, depă- 
nîndu-și amintiri, legînd noi și noi 
amiciții.

•Seara, cînd 
nou deasupra 
nile cabanei 
clubului se 
program cultural-artistic în 
poeziile, cîntecele, jocurile și glu
mele erau capete de afiș. Ne-am 
notat în carnetul de reporter și 
cîteva nume de 
Kiss (județul Sălaj), Cristian Mol
dovan (Maramureș). Ion Gheorghe • 
(Covasna), Ion Ciomor (Harghita), 
Doina Săniuța (Harghita) și Ionel 
Tompea (Harghita).

★

ceata a coborît din 
stațiunii, cînd lumi- 

s-au aprins, în sala 
desfășura obișnuitul 

care

„actori" : Vasite

Intr-un tîrzîu goarna s-a făcut 
din nou auzită întrerupînd, pentru 
doar cîteva minute, o liniște care 
avea să se aștearnă din nou pînă 
a doua zi dimineața. Trecuse încă 
o zj de tabără...

— Cit privește programul de du
pă încheierea vacantei, el a fost sta
bilit ? — l-am întrebat pe antre
norul Gh. Rado.

— Cu rigurozitate. Echipa întîi va 
fi supusă la două genuri de an
trenament : unul de pregătire fi
zică. programat de două ori pe săp
tămînă în sala clubului Politehnica 
sau, cînd timpul va permite, afară 
— și unul de pregătire specifică 
alcătuit din trei lecții pe săptă
mînă. desfășurate în Sala sporturi
lor. în ceea ce privește copiii de 
mare perspectivă și juniorii, ei vor 
continua pregătirea în sala „Clu- 
jana". după un program care va 
fi definitivat în aceste zile. în func
ție de programa lor școlară. Tot 
după vacantă își va relua activita
tea, sub conducerea lui Anton Tă
năsescu, și Centrul de copii al Po
litehnicii care va lucra, la „Clu- 
jana", două după-amieze pe săp
tămînă.

— Ce avefi înscris în programul 
competițional pentru perioada 
urmează ?

— în afara participării la 
cursurile de iarnă programate _____ 
sfîrșitul lunii la Hunedoara — bă
ieții — și la București -r- fetele —, 
programul nostru mai cuprinde 
două concursuri dotate cu „Cupa 
de iarnă" și „Cupa 8 Martie", com
petiții la care vom avea ca parte
neri tenismeni de la Industria sîr- 
mei Cîmpia Turzii.

I

care

con- 
spre

Nușa DEMIAN

0 GAZDĂ BUNĂ, BRAȘOVUL...
Remarca pe care o fac în rîndurile 

de mai jos ă fost prilejuită de dispu
tarea turneelor de La Sibiu si Brașov 
ale diviziei școlare și de juniori, unde 
am participat în calitate de delegat 
federal. La Sibiu am fost plăcut im
presionat de eforturile organizatorilor 
(și în primul rînd ale profesorilor 
Mihai Fleșeriu și Flavius Stoica) de 
a populariza întrecerile. împînzind 
orașul cu afișe (In vitrinele magazine
lor, pe panourile rezervate reclamelor, 
la cinematografe, hoteluri etc.). Rezul
tatul acestei frumoase preocupări a 
putut fi constatat în fiecare după- 
amiază în Sala sporturilor din Sibiu, 
care a fost pur si simplu luată 
asalt de 
frenetic 
sportivă.

La un 
rea competiției în 
Nici un fel de popularizare (a lipsit 
pînă si elementarul afiș 
sălii Tractorul), 
nes din partea 
ce a determinat 
fășoare Intr-un 
fata tribunelor goale.

Trăgînd învățăminte din felul 
care înțeleg unele C.J.E.F.S.-uri 
unii profesori de educație fizică 
sprijine organizarea competițiilor 
dale, sîntem convinși că federația de 
specialitate va acorda cinstea găzdui
rii competițiilor acelor orașe 
domnește entuziasmul, 
tru acest sport.

Rezultatele înregistrate in turul al 
doilea (desfășurat sub formă de tur
neu) al diviziei naționale masculine 
de juniori și școlari, primele 4 
serii :

SERIA I (Piatra Neamț) : Școala 
sportivă Buzău : 3—0 cu Șc. sp P. 
Neamț. Liceul Fălticeni, Liceul Mi
litar C. Lung Moldovenesc, Liceul 
M. Eminescu Botoșani și 3—1 cu Șc. 
sp. Bacău ; Școala sportivă I’. 
Neamț: 3—0 cu Șc. sp. Bacău, Li
ceul Fălticeni. Liceul M. Eminescu 
Botoșani și 3—1 cu Liceul Militar

cu 
tineretul școlar, susținător 
al echipei favorite: Școala
pol opus s-a situat organiza- 

orasul Brașov.
la poarta 

totală lipsă de inte- 
forurilor locale, ceea 

des- 
în

ca jocurile să se 
anonimat deDlin.

VALENTIN 
președintele Comisiei 

propagandă si educație

TURNEUL ECHIPEI

ȘCOLII SPORTIVE 1

LA PRAGA

Recent, fruntașa seriei a ITI-a

în
Și 
să 

ofi-

unde
pasiunea pen-

ALBULESCU 
centrale de 

a F.R. Baschet

A început concursul speranțelor

a 
diviziei de juniori, echipa de băie
ți a Școlii sportive nr. 1 București, 
a efectuat un turneu Ia Praga. Ti
nerii voleibaliști bucureșteni au în- 
tîlnit, în două partide, selecționata 
de juniori a orașului Praga, de care 
au fost învinși cu 3—2 (—12, —10, . 
12, 5, 13) și 3—2 (6, —13. —13. 7, 
11). Elevii profesorului Pau] Brașo- 
veanu au lăsat însă o bună impre
sie, remareîndu-se Rebedea. Tudose, 
Preda, Romanescu, cîteva dintre no
ile elemente pe care antrenorul lor 
și, totodată, secundul reprezentati
vei de seniori speră să le plaseze 
cnrînd pe orbita marii performan
țe, pe drumul pe care alți foști ele
vi de-ai săi (Enescu, Cristian Ion) 
l-au parcurs cu puțin timp în urmă, 
ajungînd în echipe fruntașe ale di
viziei A și în reprezentativa țării.

PREGĂTIREA CONȘTIINCIOASĂ A FOST RĂSPLĂTITĂ DIN PLIN
TUȘNAD, 5 

Vremea a ținut 
tori de viteză, 
zută din ultimele zile a oferit o 
gheață de bună calitate celor 100 
de juniori și copii, din 14 cluburi 
și asociații sportive, care au luat 
startul, in concursul republican al 
speranțelor. Viitorii performeri au 
avut însă de înfruntat doi adver
sari pe cit de neprevăzuți, pe atit

(prin telefon)- — 
cu tinerii patina- 
Temperatura scă-

(Urmare 
din pag. 1)

Dacă în general lași răspundere.
rond juniorii au manifestat o formă 
mulțumitoare, în schimb la trageri 
situația nu este de loc lăudabilă. 
Secțiile de blatlon juniori au prea 
puține arme de serie (Geco) dar, 
chiar și acolo unde sînt suficiente, 
se fac prea puține antrenamente de 
tir. Situația s-a reflectat ieri prin 

'poziții defectuoase de tragere și nu
meroase ratări. Cu cîteva excepții 
(S.B.C. Sinaia, cîțjva schiori de la 
Dinamo Și Steagul roșu) tragerea a 
constituit ieri principala dificultate a 
concurentilor denuntînd o întîrziere 
în pregătire Mai sînt doar cîteva 
zile pînă la verificarea internațională 
a juniorilor în proba de biatlon șl 
unii schiori nominalizați (Duca șl 
Catargiu — Tractorul) n-au făcut 
încă nici o tragere cu arma de cali
bru mare, după cum ceilalți 
cut prea puține.

au fâ-

A.S.A.
1.51:56.

Clasamentul ștafetelor :
1. S.B.C Sinaia 1.48:22, 2. 

Brașov 1.49:31, 3. Steagul roșu
4. Șc. Sp. Brașovia II 1.53:51. 5. Șc.
Sd. Brașovia I 1.55:49, 6. Șc. Sp. 
Miercurea Ciuo 2.13:33. Individual, 
juniori mici : 1. I. Păunescu (S.B.C. 
Sinaia) 26’05. 2. I. Pelin (Șc. Sp. 
șovia) 26:23, 3. E. Cercel (A.S.A. 
șov) 26:56 : juniori mari ; 1. S. 
moș (Steagul roșu) 23:45. 2. St. 
(Tractorul) 24:28, 3. N. Gîrnițâ 
namo) 25:06.

de neînduplecați: vintul în rafale 
și gerul tăios (minus 13 grade) ceea 
ce a împiedicat obținerea unor re
zultate pe măsura posibilităților 
concurențiior.

Totași. au fost cițiva viteziștî 
care au întrecut ^așteptările. Micu
țul Ion Opincaru (elevul prof. P. 
Tivadaru de la Șc. sp. Sibiu), după 
ce a cîștigat cursa de 100 m. a 
doborît recordul național (in cadrul 
unei tentative) la proba de 200 
m : 22.5 (v. r. 24.2). Se cuvine să 
mai subliniem buna comportare a 
patinatorilor Zoi ta n Sandor (Dina
mo Bv.), Sanda Frum și Carmen 
Dragoman (Șc. sp. Sibiu) care, tre- 
cînd la categorii superioare, au reu
șit să întreacă adversari mult mai 
vîrstnici.

Dintre vitezlstele vizate să repre
zinte țara noastră la concursul in
ternațional de la Zakopane, reți
nem pe Liana Cardas (Mureșul Tg. 
Mureș) care și-a confirmat valoarea 
și Roxana Salade (C. S. M. Cluj), 
aflată în revenire de formă. S-au 
mai remarcat M. Vrînceanu. M. Do- 
brescu, Anca Virbănescu (Șc. sp. 
Sibiu), Tereza Costache (Construc
torul Buc.). A. Varga, R. Niculi- 
cioiu. M. Marian (Dinamo Brpșov). 
Ne oprim aici pentru că lista tine
rilor care s-au pregătit cu minuțio
zitate. și în consecință și-au văzut 
munca răsplătită cu rezultate bune, 
este foarte lungă.

Iată cîștigătorii probelor din pri
ma zi : JUNIOARE I. 500 m — 
Liana Cardaș 56.3; 1 000 m — San
da Frum 1 :54.2 ; JUNIORI I. 500 
m — Z. Șandor 48,8 ; 1 000 m — 
E. Imecs (Agronomia Cluj) 1 :41.6; 
JUNIOARE II. 500 m — Roxana 
Salade 54.5; JUNIORI II. 500 m — 
M. Vrînceanu 50.5 ; COPII I. 500 
m — Anca Virbănescu 59.9 și M. 
Dobrescu 54.(k: COPII II. 100 m — 
Tereza Costache 14.2 și I. Opincaru 
12.9.

întrecerile se încheie joi după-a- 
miază

C. Lung Moldovenesc ; Școala spor
tivă Bacău : 3—0 cu Liceul Fălti
ceni. Liceul M. Eminescu Botoșani 
și 3—1 cu Liceul Militar C. Lung 
Moldovenesc ; Liceul Militar C. 
Lung Moldovenesc •. 3—0 cu Liceul 
Fălticeni și Liceul M. Eminescu Bo
toșani ; Liceul M. Eminescu Boto
șani — Liceul Fălticeni 3—1: SE
RIA A II-A (Ploiești) : 
București : 3—1 cu Șc. sp.
3—0 cu Șc. sp. Rm. Sărat, 
PI.. C.S.M. Iași ;
Ploiești: 3—0 cu 
sp. Rm. Sărat și 
sportivă Rm. Sărat: 3—2 cu Petro
lul si cu C.S.M. Iași ; Petrolul Plo
iești — C.S.M. Iași 3—1. în această 
serie nu s-a prezentat la turul II 
echipa Rulmentul Bîrtad. pierzînd 
astfel meciurile prin forfait; SE
RIA A III-A (București) : Școala 
sportivă 1 : 3—1 cu Șc. sp. 2 și cu 
Șc. sp. 3, 3—0 cu Liceul M. Basarab,

Viitorul 
Ploiești, 
Petrolul 
sportivă 
Iași. $c.

Școala
C.S.M.
Petrolul, Școala

Liceul 1 Tulcea și Gr. școlar „23 
August" ; Școala sportivă 2 : 3—0 
cu Liceul 1 Tulcea, Gr. școlar „23 
August". Șc. sp. 3 și 3—1 cu Li
ceul M. Basarab ; Școala sportivă 3: 
3—0 cu Gr. școlar ..23 August", Li
ceul M. Basarab" și Liceul 1 Tul
cea ; Liceul M. Basarab : 3—1 cu 
Gr. școlar „23 August" și 3—2 cu 
Liceul 1 Tulcea; Grupul școlar „23 
August" — Liceul 1 Tulcea 3—ț.

SERIA A IV-A (Constanța) : Ra
pid București : 3—0 cu Liceul Vi
dele. Liceul Găești, Voința Giur
giu. Șc. sp. Constanta și Dinamo; 
Școala sportivă Constanța : 3—0 cu 
Liceul Găești. Voința Giurgiu, Di
namo și Liceul Videle; Dinamo 
București : 3—0 cu Voința Giurgiu, 
3—1 cu Liceul Videle și 3—2 cu 
Liceul Găești ; Liceul Găești : 3—2 
cu Liceul Videle și Voința Giurgiu; 
Liceul Videle — Voința Giurgiu 
3—0 ;

DE CE ATITA LINIȘTE 
ÎN JURUL „NAȚIONALEI"

FEMININE ?

IN FAȚA FILEULUI
• Echipa campioană a R.F. a 

Germaniei, V.C. Hannover, adver
sara Penicilinei Iași în Cupa cam
pionilor europeni, a anunțat că nu 
se mai prezintă la meciul retur de 
la Iași. Penicilina. învingătoare la 
Hanovra cu 3—1. s-a calificat pen
tru grupa semifinală a competiției.

• Ieri, Penicilina a plecat spre 
Lodz (Polonia), pentru a lua parte 
la întrecerile grupei semifinale a 
C.C.E. Campiona noastră va evo
lua alături de puternicele formații 
Dinamo Moscova (de 7 ori cîștigă- 
toare a trofeului, pe care îl și de
ține în prezent) și Start Lodz, pre
cum și de campioana Italiei. CUS 
Parma. Turneu] se desfășoară între 
7 și 9 ianuarie. Primele două echi
pe clasate în grupă se vor califica 
pentru turneul final al competiției.
• Mîine pleacă spre Sofia echipe

le de juniori și junioare ale Româ
niei, care participă la turneele in

ternaționale organizate de federația 
bulgară.
• Tn urma omologării rezultatu

lui Rapid-Penicilina (3—0), iprin 
care ieșeneele pierd și punctul ce 
se acordă pentru... înfrîngere (nu 
și pentru forfait), clasamentul divi
ziei naționale A, după disputarea 
turului, arată astfel, 
parte:

în prima sa

1 
1
2
3
4

1. RAPID Buc. 11
2. Penicilina Iași 11
3. Medicina Buc. 11
4. Dinamo Buc. 11
5. I.E.F.S. Buc. 11

32: 6 
30: 7 
29:16 
24:13 
25:17

21
20
20
19
18

• Internaționalul 
te a trecut cu succes examenul de 
promovare ca arbitru divizionar, 
examen susținut cu prilejul turului 
al 
la

10
10

9
8
7

Marian Stama-

Il-lea a) campionatelor școlare, 
Constanța.

Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU

SPORTIVII ROMÂNI ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE
(Urmare din pag l) să-i s-urprindâ (plăcut) pe toți iubitorii 

sportului*.

Zilberman Pomeicu șa.), au rămas tn 
Capitală pentru a susține examenele 
școlare. Pregătirea propriu-zisă pentru 
Jocurile Olimpce st pentru eele’aîte roct- 
petițiî internaționale ale anului 1S72 va 
începe după JC ianuarie. Lotul de tine» 
ret a avut pauză competitiona'ă tn tuna 
decembrie iar acum și-a treenut antre
namentele tn vederea camoionatului eu
ropean de la București. Ceilalți boxeri 
urmează programul de pregătire elaborat 
de antrenorii cluburPor”.

SCRIMA
Scrimeril clubului Steaua, care alcătu

iesc cel mal lmpor-ant con'.-cent tn ca
drul lotului olimpic, se află — p’-tru 
cîteva zile — la Predeal unde I—s-.4 
recrearea activă eu pregătirea pentru 
întrecerile de la Mftnchen. Student!1., mai 
ales cel ce se afii aproane de termi
narea facultății rsabrerul Dan Trim'eluc. 
spadasinul Torif Budahari s.a.1 tsl împart 
drumurile între sălile de eunuri. Mbl:’»- 
teci și. tn limita timpului disponibil, 
sălile de antrenament.

Eșalonul .speranțe’o-” serimet. st
tn mare parte d!n elevi, savurează tr.-ă 
zilele vaean’el fără a uita șl de pregă
tirile pe care le far la tuburile lor In 
vederea turneului triunghiular de la So
fia 04—1* Ianuarie), tn rarrta’a Pu'ea- 
riel. reperrentat1 vele noastre d* Vneret 
la toate armele tsl vo- dfsouta •n-'1'>-’’“a 
cu seleerionatele Bulgarie! s' B D. Ger
man». Va fi un prim examen 
nai In vederea Turneului Prime-1’ de ’a 
Havana si a ca—„vor mondiale de 
tineret de la Madrid.

CICLISM

RUGBY

ION IZVORANtr. secretarul general al 
Federației române de ruțby : „La a- 
ceastă oră aproape toate echipele 
dm diviziile A. B și Juniori ș!-au reluat 
preparativele pentru viitorul sezon com
petitori al Cele mai grăbite au fost Spor
tul’ studențesc, care se pregătește în mod 
soedal nu numai pentru campionat, ci 
si pentru un turneu ce urmează 
Întreprindă 
campioana

De fapt, 
o Invitație _______ 
rugbyș-ti! noștri, la toate nivelele, caută 
să profite de acest element favorizant 
pe-.’ru o bună pregătire. N-ar fi llDSÎt 
d- ‘gteres dacă tn unele orașe s-a- or
ga -‘ra mlcrooompetlttl cu caracter 
a—-ral. c» o modalitate binevenită de 
v—‘“rare a eapadtătfi sporEvi’or. Ne 
KtaÂB la București Constanta. Cluj. Tl- 
--«re-a Tas' st la alte orașe In care 
«■—«5»» mal multe echipe. Nădăjduim 
ea «rerftu! de Inițiativă al conducerii 
«rer al antrenorilor să se manifeste 
do pHn_”.

In această vreme handbalistele se an
trenează de zor. Peste puține zile 6a 
17 ianuarie) va fl reluat campionatul 
diviziei A șl o dată cu el. lupta pentru 
supremație va fi relansată, Tn timp ce 
campioana țării — Universitatea Bucu
rești — susțin? primul meci din C.C.E. 
in Israel. I.E.F.S. șl Rapid participă, 
începind de vineri, la un turneu alături 
de Ferencvaros Budapesta și Progresul 
București. Celelalte formații din divizia 
A susțin și ele meciuri amicale, fac 
antrenamente intense.

_ __ _______ .___ să-l
Tn primăvară în Franța șl 
țării. Steaua.
șt starea timpului constituie 
la activități In aer liber. Iar

BASCHET

TIR

Traian IOANITESCU

CENTRUL DE

Antren orei federal TRAI AN DINI ' ne 
infoTuează : -Din ziua de 1 Ianuarie. 
c«c*iștîf — rutier* și plrtarzj — si-au re
luat nregătlrile to ae* l'ber A’ergStnrii 
selecționați pentru -Cursa Meii* vor 
face un scurt s-aglu d» pregirire ermu- 
nS la Sinaia reb vunravec»-»-ea an-reno- 
rulu! Mart1» Stcfănescu. Printre ce- care 
fac narte din lot e* aCă V’slle Burtare. 
C- Tttdoran. St. Sacto «* Ale». SoBv-'e 
Rutierit rare an‘ren»ară pentru reali
zarea baremultu olimpic (Vari’e Tereter. 
C. Grieore. I. Cosma s.a) — ineredimati 
nrnf. Nleolae Voieu — au nartfetoat n’"5 
la areastă eră Ia sase ședințe de nregâ- 
«re In anul 1972. Este evldret eă tn r.oul 
an ciclismul a intrat hotărî» să re auto- 
depășească. să realizeze performante care

Pr«f. GAVWLÂ BABAXI. secretar re- 
nertl al F.R. Tir • _Toa»e eforturile 

- sfm menite să s'Wească cel mal 
loMMrtant obiectiv sportiv ai anului — 
J.O de le Mdnchen — unde dorim să 

ta fnâWme De aceea întreaea arti- 
ecte dedică pregătirilor sportfvl- 

!o- frarita^J. fo?o«!nd vacanta de
■țtetajB oHmpUcf la pfsto! sf pușcă. 

Atana«Ta. Bo«ca. Tura. Șan- 
rtrr. O’irescn VasHeseu. participă- la 

4oa’ ia sedlnfe de n*r^5rire flricA 
CWM. gkaaastten tf tehnici (trace-: CB 
9 rn-. C----- Kta|Bl c' “-
nerea une! mal bune ctabi’itări) sub 

-ovar**.“****’ an^ren^rtiTui Pani fToretl.
- --- (Mmmm taăpnvtal ttafaeara
e*c.' anf,^nea®l s? e? la Tunari. av*nd 
ea fndramitor pe Ton Lovl-
r.KHi. Tn sffrstt lofurPe de fete ti- 
n*-e* (antrenor Viorel Manejul s#»

’a Sovata. p^oee^n1 •ns’rjctlv- 
edueativ se d*<*5«f>ară !n*.r-o no*5 de
"’are responsabilitate avînd în vedere 
arit J. O cit «i alte comoelitH întema- 
H^na’e importante premergătoare fcam- 

ba’canice. «Jnfema- 
ttone’ele- României etc.T care cons^^nle 

? ir.termed’are înainte de Mtin- 
chen-.

OCTAV DIMITRIU. secretar general al 
F.R. Baschet : „Pro fi tind de vacanța de 
lamă a elevilor șl studenților, precum 
și de pauza dintre tururile campionatelor 
reoubllcane, am asigurat loturilor de 
Juniort Si Junioare o scurtă perioadă de 
pregătire comună. Am dorit să facem 
același lucru și cu loturile de seniori 
și senioare, dar problemele profesionale 
ti Împiedică pe multi dintre cei vizați 
să participe la antrenamente, astfel că 
oportunitatea organizări! taberelor !n 
perioada vacantei a devenit problema
tică. Ceilalți lucători se antrenează în 
vederea reluării activității oficiale, de 
care ne mai despart cîteva săptămîni. 
Federația a luat măsuri, prin Colegiul 
central al antrenorilor, pentru ca pregă
tirile să se desfășoare la un nivel canti
tativ și calitativ superior șl sper că an
trenorii vor înțelege, măcar acum, că de 
respectarea Indicațiilor depind valoarea 
înttlnirilor din campionat și viitoarele 
performanțe ale reprezentativelor țării".

S-au scurs trei luni de cînd 
au luat sfîrșit campionatele 
europene din Italia. După ase
menea evenimente de neîndo
ielnică importantă, care nece
sită în prealabil eforturi înde
lungate și investiții deloc ne
glijabile, se obișnuia să se facă 
bilanțul realizărilor, să se tra
gă concluziile și învățămintele 
de rigoare din comportarea ce
lor care au reprezentat culorile 
tării în confruntările interna
ționale de acest nivel. Un obi
cei cit se poate de firesc, cît 
se poate de util mersului 
înainte. Fiindcă neanalizînd, 
măcar în asemenea ocazii, ele
mentele care au generat o izbîn- 
dă sau. dimpotrivă, un eșec, 
mai greu îți poți da seama de 
ceea ce s-a făcut bine sau nu, 
de ceea ce trebuie întreprins 
pe viitor pentru a îmbunătăți 
o situafie. pentru a remedia 
lipsurile evidențiate de un stil 
sau altul de muncă. Și. totuși, 
de Ia acest bun obicei, de la 
această regulă, federația de 
volei face acum o regretabilă 
excepție. De trei luni se tără
gănează această necesară ana
liză a evoluției reprezentativei 
feminine Ia campionatul euro
pean ! Oare ajunge simpla con
statare că în Italia a fost ratat 
un mare obiectiv (calificarea 
echipei la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen), că pentru pregă
tire s-au irosit sume însemnate, 
că voleibalistele noastre s-au 
prezentat sub nivelul așteptări
lor șî al promisiunilor pe care 
le-au făcut antrenorii Iotului ? 
Nu era la fel de urgentă, ca si 
pentru echipa masculină, a că
rei comportare a fost analiza
tă intr-un cadru larg, o dezba
tere a problemelor — mult mai 
serioase — din sectorul lotului 
feminin ? Specialiștii se întrea
bă de trei luni încoace ce se 
întîmplă cu echipa națională, 
de ce nu a dat randamentul 
scontat, de ce joacă bine nu
mai Ia amicale si ratează cu 
regularitate marile obiective, 
în ce măsură sînt vinovati an
trenorii de necalificarea fetelor 
noastre în turneul final al eu
ropenelor. se mai poate conti
nua drumul cu actualul lot sau 
trebuie luat totul de Ia capăt, 
de la selecție ? Dar întrebările 
lor rămîn fără răspuns. Antre
norilor nu le este plăcut să 
dea socoteală pentru eșec, fede
rația. cam exaltată de succesul 
băieților, se complace în aceas
tă situafie. Și. prin urmare, în 
junii expediției de la Reggio 
Emilia s-a așternut o misterioa
să tăcere. Astfel că au început 
să circule zvonuri cum că se 
va face ..tabula rasa” la lot. că 
se pornește cu jucătoare tinere: 
sau că se vor face modificări 
(doar atit) incit să nu se 
schimbe nimic.

Nu era mai bine ca în locui 
acestor zvonuri să auzim niște 
opinii autorizate ale specialiști
lor și chiar ale sportivelor, să 
se caute cauzele acestui nou 
eșec și soluțiile de viitor ? La 
analiza Iotului masculin s-a re
proșat federației că nu a făcut 
un raport comun și că activita
tea forului voleibalistic nu poa
te fi apreciată decît în întregul 
ei. adică si prin prisma rezulta
telor obfinute de fete. De a- 
tunci a trecut mult timp, dar 
observația, după cum se vede, 
n-a avut nici un ecou. De a- 
ceea, ne întrebăm și noi : de 
ce atîta liniște în jurul repre
zentativei feminine ? Pe cînd 
o dezbatere serioasă asupra e- 
volufiei acesteia Ia C.E. ?

i.

DIN VIAȚA SECȚIILOR

UN CLIMAT FAVORABIL Șl UN ANTRENOR ISCUSIT

didatul de maestru s-au aflat amatori a! 
sportului minții, oameni ai muncii, ve
nit! Ia odihnă și tratament.

Manifestarea, inedită pentru această 
stațiune din Județul Arad, s-a bucurat 
de un deosebit interes din partea pub'i- 
c-ului, care a asistat 1a partide echili
brate. terminate în cele din urmă eu 
victoria — Ia- toate mesele — a candi- 

iluj de maestru.

SALA DE SPORT ÎN COMUNA 
VAIDIENI (VÎLCEA)

nele zile a: 
lucrările de amenajare a unei 
de sport pe teritoriul județului

anului trecut» s-auIn ulii 
încheiat 
noi săli .
Viîcea. sală care a fost dată în folosință 
tn comuna Vaidleni. tradițional centru 
sportiv de lupte și trintâ.

Noua construcție, avind dimensiunile 
de 22 m/9 tn. a fost ridicată datorită 
sprijinului Consiliului National pen
tru Educație Fizică și Sport ca Șj al 
Consiliului poputar meal, care a antrenat 
tineretul 
tică (în 
efectuată

HANDBAL
în frunteTeri dimineață, handbalist!:, 

cu Gruia re’ Mare, au pornit spre Piatra 
Arsă. Echipați eu schiuri, ei vor petrece 
cîteva zile In liniștea munților, vor schia 
șt se vor bate cu zăpadă, vor alerga șl 
vor respira cu nesaț aerul ozon:ficat. 
Totul va contribui Ia pregă’-rea fizică a 
acestor sportivi care. Ia Miinchen vor 
da greaua bătăile pentru cucerirea titlu
lui olimpic.

„Eventul" realizat de tinerii flore
tiști orădeni în competițiile republica
ne de la începutul acestei vacanțe de 
iarnă (locul I în „Cupa speranțelor” 
și victoria lui L. Ruff în campiona
tele juniorilor mari) au impus, din 
nou. atenției centrul de scrimă din 
orașul de pe Cris și, îndeosebi, sec
ția de specialitate a Scolii sportive 
din localitate. Este cazul să amintim 
că formația acestei școli a cucerit și 
In 1969 „Cupa speranțelor"

Iată de ce am considerat că o dis
cuție cu antrenorul și animatorul a- 
cestei secții, Gh. Gyulafalvy ne-ar 
putea releva cîteva din „secretele" u- 
nui făurar de tineri campioni.

— Care ar fi. după părerea dv„ 
factorul esențial în dublul succes pe 
care l-ați repurtat 7

SCHI DE LA SACELE 
LUCREAZĂ DIN PLIN...

La Săcele — Brașov funcționează de 15 
ani, fără întrerupere, un Centru de Ini
țiere In , schi sub conducerea profe
sorului loan Tocitu, unitate care — fără 
să-și fi propus ca scop principal perfor
manța — se poate lăuda cu schiori 
fruntași ca Samollă Tomoș, campion na
tional de fond (juniori). Nicolae și Mir
cea Barbu, Petre Gheorghe etc.

tn acest sezon, datorită abundentei de 
răoadă. activitatea Centrului a început 
mai devreme, antrenînd pe pîrtiile de 
schi peste 140 de copii, dintre care 24 
sînt începători.

Calendarul Centrului din Săcele pre
vede 12 concursuri pe pîrtia naturală de 
la Tăieturica sau pe cea cu „nocturnă" 
de pe dealul „La fîșie”. întreceri la care 
vor fl invitați — ca și în ceilalți ani — 
tineri schiori din Brașov. Fundata, Bran, 
otsnov. Preddal etc.

imaginea alăturată — datorată, ca șl

Victor 
„bo- 
schl

textul. corespondentului nostru 
SECAREA.NU — înfățișează grupa 
bociJor“ Centrului de inițiere in 
din Săcele.

„CUPA HERCULE" LA HALTERE 
Șl CULTURISM

Recent, Consiliul Județean pentru edu- 
cație fizică și sport Bistrița Năsăud a 
organizat — în premieră — o interesantă 
competiție de haltere și culturism, „Cupa 
Hercule", la care au participat 30 
sportivj de la C.S.M. Cluj, Oțelul 
Mureș și Dacia Bistrița.

La haltere, întîlnirea triunghiulară 
oferit spectatorilor o întrecere atractivă, 
încheiată cu 7 recorduri republicane ale 
juniorilor mici și 10 recorduri județene.

Pe echipe, „Cupa Hercule" a fost acor
dată echipei C.S.M. Cluj, în timp ce tro-

fern Comisiei de organizare a fost de
cernat tînărului halterofil Eugen Chivu 
— 12 ani ! — remarcat cu o performantă 
de 127,5 kg.

In întrecerea 
locurj au fost ocupate de Marin 
(Dacia Bistrița) 
Tg. Mureș).

de culturism, primele 
_ * - -- - ursu

și loan Laslo (Oțelul

I. TOM A coresp.

de
Tg.

SIMULTAN DE ȘAH LA MONEASA

din comună la munca patrio- 
valoare de pest» 100 OOo lei) 
ia lucrările de finisare a sălii.

P. GIORNOIU-coresp.

VÎNATORI colective la 
IEPCRI ȘI FAZANI

ORADEA: „CUPA DE CIOCOLATA" 
LA SĂRITURI

cînd sezonul de Iarnă își reven- 
măl mult drepturile, trimițînd 
de mișcare pe pîrtiile de schi 
luciul ghefii. iată că Paul 

vesti

— Cred că nu greșesc dacă spun că 
este urmarea unui climat favorabil, asi- 
gurat acestui sport care,— deși nu se 
prea știe— are vechi tradiții la Oradea. 
Secția noastră se bucură de un pres
tigiu evident șî acest fapt ii deter- 

multi părinți să-și îndrume 
copiii spre scrimă. De asemenea, pri
mim un sprijin substantial din partea 
conducerii Liceului pedagogic, al pro
fesorilor de educație fizică din alte 
școli și, bineînțeles, dtn partea direc
torului școlii noastre, prof.. Iosif 
Buda.

— Dar principalul merit al antreno
rului în ce constă ?

— în faptul că se străduiește me
reu. să_ folosească în raporturile cu 
micii săi elevi tact pedagogic. M-am 
ferit totdeauna să-i las pe ..ciracii” 
mei să se plictisească. Și scrima are 
acest... dar. în consecință, lecțiile 
mele, care durează 90 de minute, cu
prind cea 50 de minute de jocuri spor» 
i*vc.. în plus, urmăresc îndeaproape 
activitatea școlară a fiecăruia, finind 
legătura cu diriginfii și chiar cu pă
rinții copiilor. Am urmărit evoluția 
elevilor si după ce au terminat școa
la noastră. în albumele pe care le-am 
alcătuit, din 1958 încoace, ei figurea
ză cu rezultatele sportive obținute 
dar și cu situația dobîndită pe plan 
profesional... Și răsfoindu-le încerc, 
deseori, clipe de mare satisfacție.

— Ce efectiv aveți în pregătire ?
— Sînt înscriși peste 70 de copii, 

din care 55—60 frecventează regulat 
ședințele noastre de antrenament. A- 
cestea Se tin de 3 ori pe săptămînă 
pentru copiii pînă Ia 15—16 ani si de 
4 ori pentru cei ce au mai mult de 
16 ani. Pentru „vîrfurile" noastre or
ganizăm și cite 5 antrenamente, dar 
numai în perioadele în care copiii nu 
au teze, examene etc.

— Ne putem aștepta la o altă serie 
de floretiști talentați ?

— Da. Am o garnitură mare de bă
ieți de 14—15 ani în care se află — 
cred eu — 
perspectivă, 
curind—

Sectorul VIII (bd. I.G. Duca 24, 
tel. 17.03.57), pe terenurile Ghimbă- 
șani, Sălcioara și Vlădeni.

înscrierile pe listele de partici
pare — la sediile asociațiilor, pînă 
viperi, orele 20.

Asociațiile de sector din Capitală 
ale vânătorilor și pescarilor sporti
vi organizează, duminică, următoa
rele vînători colective la iepuri și 
fazani, Ia vulpi și diverse alte ră
pitoare l

Sectorul I (cu sediul în str. Bise
rica Enei 2, telefon 15.74.57), pe te
renurile Cocora, Scînteia, Giurgeni, 
Vînători, Tunari, Vadu-Lat, Vîr- 
toapele și Drăgănești Olt.

Sectorul III Calea Moșilor 258, 
tei. 12.34 04 , pe terenurile între 01- 
turi, Cervenia Pielea, Bodana, Cer
niră, Nicolae Bălcescu și Bucov.

Sectorul V (Piața Splai 3—5, tel. 
13.15.73), pe terenurile Fetești-Bal- 
tă și Fetești Nord, Căbăl, Dragoș 
Vodă, Seaca, Babele și Mihăilești.

EXPOZIȚIE NAȚIONALA 
COLUMBOFILAAcum, 

dică tot 
amatorii 
sau pe 
LORINCZ ne trimite, din Qradea 
despre un concurs de... înot, desfășurat 
recent în bazinul acoperit din localitate, 
întrecere rezervată copiilor sub 10 ani 
sub numele — sugestiv, desigur — de 
„Cupa de ciocolată".

Fericiții cîștigători ai competiției de 
sărituri de la trambulină — Ecaterina 
Birtalan (Crișul Oradea) și Lucian fro- 
dea (Șc. sp Sibiu) — au primit, pe lingă 
felicitările de rigoare, cite o „eună de 
ciocolată", la figurat și la... propriu !

în ziua de 4 ianuarie, în pavilio
nul I din complexul expozițional 
Piața Scînteii, a fost deschisă cea 
de a treia Expoziție națională co
lumbofilă, organizată de către U- 
niunea Columbofilă din România. 
Sînt expuși porumbei călători stan
dard și de performanță, precum și 
porumbei de agrement și ornament.

Expoziția va funcționa pînă la 
9 ianuarie inclusiv, între orele 
9-J9.

Ion COȚOI,Informează 
activității cultural-sportive

După cum 
responsabilul 
din cadrul întreprinderii balneo-climate- 
rice Moneasa, nu de mult a avut loc in 
localitate un simultan de șah — la 8 
mese — susținut de candidatul de maes
tru loan Berbecaru. din București.

La mesele de șah, față-n față cu can-

ne

cîteva elemente de cerii 
Le veți vedea cit de

Sebastian BONIFACIU
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AFIRMĂRI SI CONFIRMĂRIANALIZA TURULUI CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI NAȚIONALE A (VII)

Afirmarea și confirmarea unor 
tineri jucători — două lațuri ale a- 
celuiași proces de permanentă pri
menire a primului eșalon fotbalis
tic — sînt rodul unor condiții o- 
biective, dar și subiective. Ajuns 
într-un lot divizionar A (recoman
dat de propriul talent, de ochiul 
antrenorului, sau de... alții) tînărul 
fotbalist, puțin cunoscut, poate fi 
beneficiarul unor cerințe organice 
ale echipei (întinerire, posturi de
ficitare, și — mult mai rar — 
schimbarea concepției tactice, care 
necesită oameni anume), sau a unei 
conjuncturi favorabile (indisponi
bilitatea titularilor, inspirația de 
moment a antrenorului). Acesta 
ar fi, deci, primul pas sau, altfel 
spus, pătrunderea în formație. Dar, 
dacă acest prim pas se datorește, 
în bună măsură, unor factori ex
terni, următorii, cei ce duc. de fapt, 
la afirmarea pe prima scenă fotba
listică a țării depind, nu mai puțin, 
de subiect: tînărul jucător.

Este foarte adevărat că talentul 
acestuia, buna sa pregătire gene
rală și specifică, il vor impune, in 
cele din urmă, ca titular, ceea ce 
echivalează, după părerea noastră, 
cu afirmarea în campionat Să nu 
omitem însă că acest proces firesc 
poate fi accelerat sau frinat de 
către antrenori, membri ai condu
cerilor cluburilor și secțiilor de fot
bal, care-și exprimă părerea, sau 
chiar... de către coechipieri. Să ne 
explicăm exemplifieînd. Sandu Ga
briel și Boloni sînt două talente 
autentice ale fottialului nostru, co
legi de generație, pînă de curînd 
piloni ai reprezentativei de ju
niori a țării, promovați în turui re
cent încheiat în prima divizie na
țională. In timp ce primul, însă, 
legitimat la Dinamo, n-a reușit 
încă titularizarea (fiind folosit doar 
de cinci ori), celălalt a evoluat la 
A. S. A. Tg. Mureș în 14 meciuri, 
cu succes. Să-i fi departajat în a- 
cest scurt interval pregătirea dife
ri iă? Nu credem, intrucit, din cite 
cunoaștem, ambii jucători au de
pus efort și interes la antrena
mente, ambiția pentru afirmare a- 
nimîndu-i deopotrivă. Atunci ? Mult 
mai greu se pătrunde într-un „un
sprezece" unde al drept contra- 
candidați pe Nunweiller III, Dinu, 
Sătmăreanu II... Dar, o dată pătruns 
intr-un asemenea angrenaj de va
loare, procesul de creștere — în 
fond, afirmarea și consacrarea — 
dobîndește mai lesne profunzime și 
strălucire. Este, de fapt, cazul lui 
Iordănescu care, după părerea 
noastră, și-a confirmat clasa în in
tervalul de timp pe care-1 con
semnăm. Deși foarte talentat, una 
din vedetele unei bune reprezen
tative naționale de juniori (1966— 
67), Iordănescu a trecut cu greu 
prin labirintul titularizării la 
Steaua (așa va fi și cu Aelenei, 
căci cu Smarandache a fost cu to
tul altfel), de asemenea echipă cu 
recunoscut standard valoric. O dată 
asimilat, însă, tînărul jucător și-a 
etalat gama largă interpretativă, 
care l-a și plasat printre cei un
sprezece tricolori ce au dus aspra 
bătălie din preliminariile campio
natului european, încheiată cu o 
spectaculoasă calificare în etapa su
perioară a competiției. Sandu Ga
briel, lansat pe drumul titulariză
rii, Boloni, debutînd în prima di
vizie, iar Iordănescu, în echipa na
țională — iată trei trepte ale ace
luiași proces de devenire, pe care-1 
dorim exemplificat în viitor la 
scara întregului campionat, prin a- 
portul mai multor echipe, prin pro
movarea și afirmarea cît mai mul
tor talente.

Nu este însă suficient ca antre
norul să vadă înaintea multora 
perspectivele candidatului Ia fotba
lul de performanță, sau clubul să-i

asigure condițiile necesare pregă
tirii, pentru ca ascensiunea acestuia 
să atingă virful. Esențial rămîne 
efortul tînărului jucător, dorința 
sa de afirmare, care trebuie în
scrisă între polii răspunderii și mo
destiei. „Tupeul" trebuie să 
nifeste în teren, in lupta 
mentară cu adversarii, și 
relațiile cu coechipierii, in 
țiile față de club. Ambiția 
sește un teren fertil în decursul 
jocului, cind ea mobilizează toate 
resursele fizice și psihice în vede
rea obținerii victoriei, și nicidecum 
în orele irosite cu o perseverentă 
demnă de o cauză mai bună prin 
restaurante și cafenele. La apari
ția sa în echipa Universității Cra
iova. tînărul virf de atac Pirvu a 
produs o bună impresie prin im
petuozitate. angajament fizic, simț 
al porții. Se sconta în Cetatea Ba
nilor pe un cuplu redutabil, Oble- 
menco-Pirvu, iar speranțele selec
ționerilor in depistarea unui viitor 
virf de atac cu gabarit și decizie 
crescuseră. Iată de ce, la puțin timp 
de la debutul său în divizia A. 
proaspătul fiu adoptiv al Craiovei 
(transferat de la Metalul Ttrgo- 
viște), fostul golgeter al diviziei se
cunde, a și fast convocat la lotul 
reprezentativ de tineret. Poate prea 
repede, intrucit Pirvu a dovedit 
că n-a-înțeles rapida sa ascensiune

se ma- 
regula- 
nu in 

preten- 
își gă-

dar 
din

tot

o vreme cînd nici rezervă nu mai 
era), a avut un start asemănător. 
La această oră. însă, încununînd 
un sezon laborios, o revenire spec
taculoasă. Rugiubei este golgeterul 
primei părți a campionatului. Ta
lentul său n-a putut înflori decit 
atunci cind a plivit buruiana ne
seriozității. Și astfel, după o lungă 
așteptare (debutul în divizia A a 
fost cu ani in urmă), băcăuanul 
s-a afirmat și confirmat într-un 
singur sezon. Ne place să credem 
că recuperarea acestui jucător se 
datorește. in primul rînd, lui. 
Și climatului moral și educativ 
clubul băcăuan.

Ce-î drept pe alt plan, dar
recuperare ni se pare a-fi evoluția 
ascendentă a lui Both. Transferat 
de la Dinamo — unde eșuase, în 
ciuda recomandărilor prestigioase 
ce-1 aduseseră dintr-o echipă oare
care din divizia B tocmai în lotul 
reprezentativ de tineret — Both și-a 
găsit parametrii optimi ai capaci
tății sale in angrenajul echipei a- 
rădene. Am mai spus-o și cu alte 
prilejuri : antrenorul Nicolae Du
mitrescu (nu intimplător distins in 
anul care a trecut cu înaltul titlu 
de antrenor emerit) știe să con
struiască o echipă, să-și aleagă oa
menii necesari, chiar dacă unii 
„specialiști- il privesc cu ironie sau 
scepticism. Așa a fost cu ani în

butanți : Harapu, D.obre, Țaporea. 
Mănăstire. Anghelescu, Doru Nico- 
lae) și Jiul (5 debutanți : Mulțescu. 
E. Georgescu, Gligore, Stoian, Fă
gaș), însumînd aproape o treime 
din totalul debuturilor în divizia 
A (36). Rămîne de văzut, însă, cîți 
vor găsi și drumul afirmării.

Două cazuri singulare ni se par 
a merita o consemnare ' aparte : 
portarul ieșean Costaș și atacantul 
clujean Lică. Primul a ieșit fortuit 
în lumina crudă a publicității, pe 
culoarul lăsat liber de plecarea lui 
Iordache, 
mai 
însă, 
„U", 
abia 
o comportare la nivelul acreditării 
sale inițiale. „Argint viu“, devenit 
un port-drapel al echipei de elan 
care este „U“ Cluj, Lică a trecut 
cu nonșalanță peste un tur preten
țios. Să sperăm că nu va fi un sim
plu foc de paie...

...Așa cum sperăm, de altfel, ca 
afirmările din toamna lui 1971 să-și 
găsească o. bună confirmare in a- 
nul ce vine, iar confirmările din a- 
ceeași perioadă să fie validate în 
confruntările internaționale din în
cărcatul sezon ce urmează.

achitîndu-se de sarcină 
mult decit onorabil. Secundul 
fotbalist cu vechi state la 

în ciuda tinereții sale, a avut, 
în sezonul încheiat de curînd.

Paul SLAVESCU

DAȚI-MI VOIE...
Fiindcă detest mica și marea fățărnicie, nu voi 

face nici un efort pentru a-mi ascunde bucuria 
adîncă și cu totul personala pe care o încerc în 
această săptămînă a începutului de an: intru în 
al patrulea an de belphegorism. Știu că, relevînd 
această aniversare, risc a fi socotit îngîmfat, im
pudic, vedetist și alte vorbe urîte, eu știu însă ce 
știu și în ochii mei mă simt „acoperit"...

N-am vocafie pentru îngîmfare, nu numai c-o 
detest, dar simt că nu m-ar ține puterile s-o prac
tic nici măcar la nivelul mediu al altora (Și decît 
îngîmfat-mediu, mai bine de loc !). 
Ziua de 31 decembrie am petre- 
cut-o, de pildă,. în chip inadmisibil: 
mi-am confruntat „vederile' mele 
în domeniul celor mai buni 5 fot
baliști cu opiniile confraților expuse 
în revista „Fotbal". Am constatat 
că am cam aceleași păreri cu oa
meni pe care nici nu-i cunosc la 
față, de care nu mă leagă nici un 
interes, nici „un serviciu*, absolut 
nimic. Decît acest amor catastrofic 
pentru fotbal. Habar n-am cine e 
acest tovarăș Petre Cristea de la 
„Steagul roșu", de care nu mă des
parte decît un Lupescu pus înain
tea lui Dumitru... (O clipă, am vrut 
lupescu chiar peste Dobrin — ca să... dar de ce 
să mai explic ?). Poate că într-o zi acest tovarăș 
m-a vorbit de rău Eu îl salut în numele belphe- 
gorismului meu

Vedetist cu mine însumi, iar nu pot fi. Intr-o 
bună dimineață, dueîndu-mi articolul la „Sportul", 
a trecut pe lingă mine, în mare fugă, llie Năstase. 
M-am uitat după dînsul ca un copil. M-am uitat 
la toți campionii adunați în Sala Palatului, exact 
cum mă uitam după Humis, cînd cveam 7 oni și 
strîngeam pozele din „Gazeta sporturilor", cu Sfe- 
_ Pavlovici și Vintilă... Habar n-am cine e, cum 

vorbește, ce crede despre mine — Dobrin. Habar 
n-am cine e Lucescu sau, mai ales, acest om al 
meu r.umit Lupescu. Habar n-am cum rîde Rădu- 
canu sau cum se exprimă Dinu. In viața mea nu 
am schimbat vreo vorbo cu Valentin Stănescu sau 
cu Teașcă. Ca să fiu sincer — nici nu doresc să-mi 
schimb acest regim de „ignoranță"... De multe ori.

intru în

so-l pun pe

ra.

a fi informat perfect e un mod de a nu ști nimic 
și de a fi la cheremul tuturor oportunismelor de
magogice. Sînt tainicele mele voluptăți, cînd îmi 
plac, " J -*“* J- J * ! J"
vreo 
fără 
atîta

Mi
zime, paloarea 
după care 
vocabularul

cînd sînt de acord cu ei, o scriu nesilit de 
„obligație". Cind e invers, o spun fără ură, 
înjurătură, ..............................................
sete... \ 
se impută

cu iluzia obiectivitătii căutată cu

într-un fel sau altul lipsa de cru- 
criticilor mele, excesul de ironie 

curge sînge, vorbele prea ocolite,nu curge singe, vorbele prea ocolite, 
care nu drăcuie suficient, nu scuipă 

cum trebuie, nu mușcă dureros „să-l 
frigă pe nenorocit", cum striga cine
va. N-am tras niciodată „suficient de 
tare" în crainicul X, despre care mi 

1 s-au scris jalbe fenomenale, în an- l trenorul Y, care — după părerea co- 
I respondentului — ar fi trebuit să se I sinucidă... Ei bine, nu pot și nici nu 
| vreau. Mai ales nu vreau. Nu mă 
I pot decide să jignesc, să chem la 
I spînzurătoare, să mă erijez în că- I lău, după ce m-am numit acuzator 
I public. Știu că există prea puțini 

inocenți în sport. Dar mai știu ca 
sportul e o încercare sublimă de a 
învinge prin inocență, prin nevinovă

ție, fără murdării și hoții. Fără această iluzie, 
de ce am mai scrie ? Fără această visare — la 
ce bun toate cuvintele noastre, toate metaforele 
noastre ? Numai așa, ca să dovedim celorlalți că 
sîntem răi, mari și ai dracului, că peste noi nu 
se poate trece ? O, nu pentru asta ne-am decis 
să batem bășica, de mici copii...

Ca un copil vrăjit m-anr. uitat, deci, la retrospec
tiva anului ’71, excelent lucrată — mai ales prima 
parte — de către Țopescu. Ce 
col — de la crosul finlandez 
schiori pînă la George de la 
pe jos după ce a dat golul cel

'•^^1
im

> ii

paradis, ce specta- 
al celor 7 000 de 

Arsenal, rămas lat 
mare I De la eseul 

scoțian, pînă la turul de onoare al „regelui" Pele, 
de la Kodes — Newcombe, pînă la Vaatainen — 
Năstase — Laver, de la moartea lui Giunti, pînă 
la ultimul surîs al lui Dick Tiger...

Dați-mi, deci, voie să rămîn pe mai departe 
al d-voastră și al meu

BELPHEGOR

LA 15 IANUARIE

UNIVERSITARII)

ECHIPELOR DE DIVIZIA C Șl Al CENTRELOR DE JUNIORI

A COLEGIULUI CENTRAL

AL ARBITRILOR ?

în sCrșit, date certe în privința 
turneului sud-american pe care-1 
va efectua Steaua. Echipa bucu- 
reșteană va pleca din țară la 13

sfîrșite. 
noastre

fătuiri cu antrenorii șt conducă
torii echipelor de divizia C, pre
cum și ai centrelor de juniori

ianuarie. va face o escală la Paris, 
va ajunge la Lima la 14 ianuarie, 
unde va juca a doua zi cu echipa 
Universitario.

între 15 și 20 ianuarie vor avea 
loc în patru orașe — București, 
Timișoara. Cluj și Galați — cons-

CE E NOU PE AGENDA DE LUCRU

CONSFĂTUIRI CU ANTRENORII Șl CONDUCĂTORII

LIMA - STEAUA
X

la adevărata dimensiune — respon
sabilitatea ! „Dîndu-și în petec" 
chiar în perioada pregătirii la lotul 
reprezentativ, proaspătul craiovean 
a fost exclus dintre selecționabili 
și sancționat apoi disciplinar de că
tre club. în locul revenirii sale pe 
linia unei conduite firești sporti
vului de performanță — care cere 
uneori să și renunți la plăceri co
tidiene —, tînărul jucător și-a con
tinuat viața nesportivă și n-a mai 
reușit să revină ca titular în for
mația care-i asigurase un debut 
meteoric. Pirvu a fost o stea care 
s-a stins înainte de a începe să 
strălucească, demonstrind încă • 
dată — dacă mai era nevoie 1 — 
cit de repede se poate naște spe
ranța gloriei, și cit de efemeră 
Poate fi aceasta, privită prin abu
rul alcoolului...

Să ne fie iertată asociația de idei 
(și în primul rînd de către atacan
tul băcăuan...), dar drumul lui Ru
giubei, sinuos și anevoios (a fost

urmă in cazurile Lereter-Petescu. 
așa a fost mai recent la asambla
rea cuplului Kun II-Broșovschi, 
la schimbul FL Dumitrescu-Both. 
Intr-nn asemenea context, afirma
rea Iui Kun II. Broșovsctii. Both și 
Vidac in acest tur — patru transplan
turi de energie in organismul „M- 
trinei doamne" — înseamnă nu nu
mai confirmarea valorii acestor ti
neri jucători, ei și a priceperii n- 
nuj antrenor in a le valorifica pe 
deplin posibilitățile in folosul e- 
chipei.

O situare stm—sră ni se pare a 
fi Ia A. S. A. Tg. Mureș, unde un 
contingent ce talente (alături de 
Boloni, Stau Fazekaș. Var adj și 
Or za. iar Hajnal a avut un sezon 
foarte bun Intr-un inedit post o- 
fensiv) constituie. sub bagheta Iui 
liberia Bone, osatura unei echipe 
de perspectivă.

Transplant masiv de tinerețe a în
cercat in acest tur Petrolul (6 de-

S’:<rnș4 u« Ia ccrb^ul Pian mo —Sieaun. tn prim-plan, HAIDU. 
SALCEAKV fi SMARAKDACrFE — finărul fundaș steiist fiind au
torul unei spectaculoase a.’imări u> rezonai trecut.

INTIMPLARI CARE NU

„COTA VALORICA A fOTBALIKIII
DIVIZIONAB B ESTE IN CREȘTISE“

Vacanta fotbalistică e pe 
Peste cîteva zile, echipele 
fruntașe își vor relua pregătirile. Se 
apropie— returul campionatului. Iată 
de ce am încercat să aflăm cîteva 
din preocupările actuale ale Colegiu
lui central al arbitrilor. De la secre-

tarul acestui for. tov. Ion Marinesen, 
am aflat că :

a In cursul acestei luni va fi Ijia- 
tă în discuție activitatea lotului divi
zionar, îndeosebi pentru a se realiza 
o substanțială creștere valorică a ar
bitrilor.

SI-AU GĂSIT LOC

IN „CRONICA PARTIDEI"
£

• La 18 Ianuarie va, fi convocat 
Colegiul central pentru o informare 
asupra activității sale în turul cam
pionatului. prilei cu care va fi dis
cutat și îmbunătățit, după caz, mate
rialul de analiză întocmit Pe 
nea activității arbitrilor în 
de toamnă

margi- 
sezonul

de re-

Dialog cu NICOLAE TATARU,
Nicolae Tătara. Fotbalistul de 

marcă, jucătorul model de-actlm 
cîțiva ani, cel care a purtat mai 
bine de un deceniu tricoul eu nr. 
11 al taei echipe de care lumea 
fotbalistică de la noi vorbește în
totdeauna cu un deosebit respect 
— C.C.A.

...Dar anii au trecut După 11 
campionate la formația care l-a 
consacrat, după 25 de jocuri In e- 
chipa națională A și 2 în cea se
cundă, în 1964 maestrul sportului 
Nicolae Tătaru părăsea activitatea 
competițională. O făcea la 32 de 
ani, deși nimeni nu-i bănuia vîrsta, 
după ce. cu puțină vreme înainte, 
jucase în acel meci de neuitat, cînd 
fotbaliștii români și-au luat re 
vanșa în fața Spaniei cu 3—1. O 
rupere de ligamente La genunchi, 
accident petrecut în meciul de la 
Cluj, cu Universitatea, recidivase 
în timpul „Turneului Armatelor 
Prietene”, din R-D. Vietnam, și 
excelenta extremă stingă se vedea 
obligată să predea lui Crăipiceanu 
tricoul pe care îl luase de la o altă 
valoroasă extremă. Peniță Moldo
veana

Cu sentimentul datoriei împli
nite, cu amintirea atîtor ani fru
moși petrecuți pe gazon. Nae Tă
taru se încumeta să pășească pe 
un drurrvnou. de loc ușor, acela 
de antrefior.

— Mai precis, cînd s-a 
plat acest lucru, Nicolae

— în 1965. Atunci am 
să lucrez la Centrul de i 
juniori „23 August”.

— Cum vi s-a părut la î
— Destul de greu, desigur, 

cunoșteam acest... adevăr, pentru 
că altfel nu mă încumetam să fac 
pasul. Știu, pînă acum n-am realizat 
lucruri spectaculoase. Dar, totul de
pinde de răbdare si perseverentă. 
In anii cînd am jucat fotbal, am 
învățat să nu mă pripesc, să per
severez. să învăț lucruri ca par 
uneori inaccesibile.

i întîm- 
Tătaru ?
început 

copii si
început ?

Dar

antrenor la Meta'ul Tirgoviște
— Acum lucrați la Tirgoviște. 

Ce părere aveți despre fotbalul 
care se practică în divizia B 7

— Lucrez pentru prima oară la 
o echipă de nivelul acesta. După 
un tur de campionat, pot să vă 
spun că valoarea fotbalului practi
cat In eșalonul secund mi se pare 
In creștere. In seria noastră sînt 
cîteva echipe de valoare și multe 
din meciurile lor pot primi o notă 
bună în privința calității. Mă gln- 
desc la formațiile Sportul studen
țesc, Progresul. Politehnica Galati 
și... Metalul Tirgoviște. Poate o să 
vi se pară curios, dar vreau să vă 
spun că mi-a plăcut, de pildă, și 
jocul practicat de C.F.R. Pașcani. 
Nu știu. însă, de ce are asemenea 
rezultate slabe.

— Sportul studențesc s-a distan
țat la 5 puncte de Ș.N.O. și fa 6 
de Progresul, Politehnica Galati 
și Metalul Tirgoviște. Ce credeți, 
e lămurită problema locului I în 
această serie ?

— Pentru unii, conturile ar fi 
încheiate. Pentru noi. însă, deși 
Sportul studențesc are un avantaj 
substanțial, lupta nu e terminată. 
Sîntem hotărîți să ne batem pînă 
se consumă ultima etapă. Echipa 
noastră are o apărare robustă, care 
în 12 jocuri a primit doar 5 goluri, 
lotul de care dispunem e capabil 
de noi acumulări. In tur am cîș- 
tigat la Giurgiu și Constanta, am 
făcut egal la. Plopenj și Bacău. 
Deci se poate aspira la mai mult.

— Dar tot Metalul Tirgoviște a 
capotat pe teren propriu, în fața 
Chimiei Km. Vîlcea...

— Da. așa e. Dar să nu uităm 
că meciul acela a găsit echipa pră
bușită moralicește. Atunci aflasem 
că am pierdut meciul cu Sportul 
studențesc la „masa verde”. Dar 
ce a fost a fost...

— Ce noutăți prezintă lotul pe 
care îl pregătiți ? Cu cine vă veți

I

o se
tare.

angaja în apriga dispută de 
vorbeați ?

— In decembrie, am avut 
dința de analiză destul de 
S-au luat măsuri și organizatorice.
I-am dat dezlegarea Iui Pavlovici. 
mereu nemulțumit, care se pare 
că va merge la Steagul roșu. Au 
fost scoși din lot. disciplinar. Mu- 
reșan si Bărbulescu. 
am promovat doi 
Oancea și Economu. 
poziție 18 jucători. 
Stănescu. Ciobanu • 
central foarte bun, 
ciumeanu, Nițescu. 
nescu. Manea. Stăncescu.
din urmă are doar 18 ani, ,și este 
de mare perspectivă. Cîtiva din
tre ei. ca de altfel și alti fotbaliști 
din divizia B, pot juca oriclnd în 
prima divizie a tării.

— Și-acum, o ultimă întrebare : 
ce părere aveți despre arbitrajele 
prestate la divizia B ?

— Din punctul meu de vedere, 
în general sînt mulțumit. Din ce 
am văzut, mi-am dat seama că 
gazdele nu mai sînt învingătoare 
dinainte, grație și unor arbitraje... 
mai amabile cu ele. Acum, și în 
divizia B se cîștigă destule puncte 
în deplasare. Lupta a devenit 
mai echilibrată, „calculul hîrtiei" 
nu mai este absolutizat si fotbalul 
din eșalonul secund are de eiștigat.

In schimb, 
juniori. pe 

Avem la dis- 
printre care 

— un fundaș 
Grancea. Bu- 

N ist or. C. Io
ane sta

Constantin ALEXE

♦ *
ÎNCEPUT de septem

brie IN DULCE TÎRGUL 
IEȘILOR. Intr-o si-.riU 
tă seara. în bolul somp
tuosului hotel Unirea, De-

fel de întrebări. Numai 
portarul Cocstan tinescu e- 
vrtâ dialogul. Ba, chiar, la 
un ocoer.: dat, pleacă. 
Știe, sau ce! puțin intu
iește. că nu va juca a doua 
zi. ȘS cit și-ar fj dorit să 
fie titular, să facă o par- 
tvfâ mare împotriva fostei 
sale echipe ! Dar Cocstan- 
tinescn e aproape sigur că 
Andrei va fi titularul, și. 
foarte eman, e trist.

—Exact peste 24 de 
tot in bolul hotelului 
namonrrștii au eiștigat 
1—0 și e multă veselie. 
Numai Ccnstantinescu

ore 
Di
ce

*

el tristeți. Se 
orirft încearcă

poartă cu 
vede bine, 
el să mimeze veselia ge
nerală.

Cineva spune -E bun 
Andrei ăsta, domnule I La 
faza aia cu Incze, am zis 
că e goli" Fără să vreau, 
trag cu ochiul la Cor.stan- 
tinescu. Fastul goal-keeper 
ieșean își uită durerea și 
replică brav s „Eu n-aș fi 
apărat mingea aceea —

Din acea seară de sep
tembrie. Mircea Constanti- 
r.escu a rămas pentru_mine 
în primul

★

rînd un OM.

★

24 octombrie.JN ORAȘUL LUI BACOVIA. Ia
J^aeâ trei din divirionarele A ale anului *71, dar 
su re înscrie nici m gol. Dimineața, Știința Bacău 
bidlnește pe Progresul București. Scor alb. Imediat 
dupt Joc, extrema bancarilor, Cassai. mă caută și 
mă rcăgâ să transmit din partea lui, băieților de la 
CrișuL următoarele verbe i -Am să mă bucur mult, 
deed veți reuși scorul care m-e întristat pe mine azi 
dimineață*. Prins de treburi profesionale, ait să 
transmit Crișalui înaintea locului cu Sport Club 
Bacău mesajâl unui fost crădean.

CJnd mi-am adus aminte de Cassai, Crișul plecase 
de nmlt spre Credea cu un nesperat punct—

Mircec M. IONE5CU

h ĂHMIĂ PARTICIPAVȚILOR
DE LĂ TRAGEREA SPECIALĂ PROSOEVPRES

A NOUII A\ DIX 5 IAMARIE 1912

• Va fi discutat un proiect __ 
gulament pe baza căruia să se acor
de în viitor titlul de „cel mal bun 
arbitru al anului competițlonal".

• Se depun eforturi ca pînă la 23 
ianuarie să se editeze regulamentul 
jocului de fotbal (o dorință a numero
șilor iubitori ai acestui sport) 
ghid pentru arbitrii de fotbal, 
cuprindă si ultimele indicații 
dificări stabilite de F.I.F.A.

Si un 
care să 
Si mo-

exarne-• în februarie vor avea loc _ 
nele de promovare a arbitrilor La ca
tegoria L

ANTRENORI ROMÂNI
PESTE HOTARE

_ TN SCHIMB DE EXPERIENȚA

de aproximativ o 
zilele acestea, în 

următorii

Pe o perioadă 
lună, vor pleca, 
schimb de experiență, 
antrenori în următoarele țări 5
VASILE COPIL șl TOMA JURCA 
— In Iugoslavia, MIRCEA DRIDEA 
și ION MOTROC — in R.F. a Ger
maniei, GHEORGHE OLA și NI
COLAE TATARU — în Olanda.

cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 
mașini 72, 106, 110, tramvai — 5, pînă

242, sectorul II 
la stația Glucoza

vineri 
In ce

se va

• Cîșfigătorn excursiilor vor fi 
anunțați in scris asupra datei tind 
va avea loc excursia.

• Excursiile «int transmisibile.

ANUNȚA

CONCURS:
• Astăzi este ULTIMA ZI în 

care vă mai puteți procura biletele 
pentru tragerea LOTO de vineri 7 
ianuarie 1972, tragere ce va fi te
levizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 
19.10

• Depunerea biletelor câștigătoa
re se va face pînă sîmbătă 8 ia
nuarie 1972, la ora 13.00 în orașele 
reședință de județ și pînă 
7 ianuarie 1972, la ora 13.00 
lelalte localități.

• Omologarea cîștigurilor
face sîmbătă 15 ianuarie 1972.

• Cîștigătorii autoturismelor 
fi înștiințați asupra datei tind se 
vor prezenta în vederea ridicării 
autoturismelor cîștigate.

TRAGEREA SPECIALA PRONOEXPRES ______ _________________
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI. PROVIZORIU: LW16M din car- report IHlJUlef 

EXTRAGEREA I : 26 39 37 20 22 40 
EXTRAGEREA a II-a : 7 31 44 25 12 
EXTRAGEREA a III-a : 31 33 35 23 7 3 
EXTRAGEREA a IV-a : 34 26 10 16 24 37 
EXTRAGEREA a V-a : 14 16 39 43 25 38 40 41
Plata cîștigurilor do la această tragere se va face astfel:
In Capitală : de la 21 ianuarie pină la 21 februarie 1972 inclusiv ; în țâră : de 

la 24 ianuarie pînă la 21 februarie 1972. inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT

vor

A NOUIXT AN DIN 5 IASXAXTE 1J72

penfru ocuparea următoarelor posturi de maiștri:
• mecanici întreținere pentru serv. Mecanic Șef 

“ i mecanice• prelucrări
• scvlârie

Soliei tanții 
giu. Concursul

Solicitanții 
sau în județul

Informații
Iefon : 33 00 20, interior 116.

trebuie să îndeplinească condițiile de studii și sta- 
va avea loc la 5 zile de la publicarea anunțului, 
trebuie să aibă 
Ilfov pe o rază 
suplimentare se

domiciliul stabil în orașul București 
de 50 km.
primesc la Serviciul Personal. Te-



IUGOSLAVIASCRISOARE PUGIL1ȘTII NOȘTRI
AU UN BOGAT SEZON

INTERNATIONAL

2 REDEVINEGIMENO
forul or-

de box dotată cu tro- 
La această competiție 

Si 5 pugiliști români.
26 februarie, la Minsk,

mn
w

Ileana Silai,- alături de 
sală de la Sofia.

Hildegard Falck, pe podiumul europenelor de

După cum se știe. Comitetul exe
cutiv al Federației Internaționale 
de natație (F.I.N.A.), întrunit re
cent la Singapore, a hotărît să a- 
tribuie organizarea primelor cam
pionate mondiale de natație Iugo
slaviei. Ele vor avea loc la Belgrad 
în 1973, la sfîrșitul lunii august. A- 
ceastă hotărîre a fost luată prin vot 
secret, Belgradul întrunind 7 vo
turi, iar Vancouver (Canada) în
trunind 5 voturi.

Proiectul organizării campiona
telor mondiale de natație este o 
idee mai veche, lansată la Ciudad 
de Mexico în 1968. Mai multe

RETROSPECTIVA ATLETICA '71 (IV)

SPECTACULOS

Totuși, Nâstase!

Cîteva recorduri mondiale puțin 
așteptate au pigmentat sezonul at
letic internațional 1971. în rîndul 
celor cu semnificație deosebită tre
buie așezat, fără îndoială, și acela 
reușit în proba feminină de 800 m 
de către alerg’ătoarea vest-germană 
Hildegard Falck. Ea a încheiat cele 
două ture'de pistă în mai puțin de 
2 minute (1:58,5), deschizînd o eră 
nouă în proba favorită a neferici
tei Lilian Board.

Cum și în cealaltă probă a se- 
mifondului feminin, 1 500 m, recor
dul mondial stabilit în 1969 de at
leta cehoslovacă, Jaroslava Jehlic- 
kova a trecut în istorie, iar pri
mele 10 rezultate din 1971 dau — 
pentru ambele distanțe — medii 
superioare celor din 1970, putem 
afirma că această categorie de pro
be este în cert progres. Un progres 
substanțial, pentru că la 800 m o 
duzină de atlete au reușit perfor
manțe sub 2:03, iar cinci alergătoa
re — printre care și recordmana 
noastră Ileana Silai — au obținut 
rezultate sub 2:01 ! (Reamintim că 
primul rezultat al anului 1970 a 
fost de 2:01,8). La 1500 m nu mai 
puțin de 4 atlete au reușit perfor
manțe superioare fostului record al 
lumii, iar media primelor 10 re
zultate este mai bună cu peste 2 
secunde decît aceea din 1970. Nu 
se poate trece cu vederea faptul că 
meritul acestei evoluții spectacu
loase revine în totalitate sportivelor 
europene, care au cite 24 de pre
zențe în listele primelor 25 de re
zultate ale anului la ambele probe.

De altfel, în totalitatea sa.. atletis
mul feminin din Europa pare a trăi 
o altă epocă, mult înaintată față de 
celelalte continente.

Deși diferența care o desparte pe 
Falck de prima dintre secundan- 
tele sale, iugoslava Vera Nikolici, 
este cifric foarte mare, o secundă 
și jumătate, și ne poale duce gîn- 
dul spre o superioritate absolută, 
realitatea se află departe de aceas
tă primă impresie. Falck este, fără 
îndoială, o mare atletă este poate 
cea mai bună alergătoare de 800 
m din lume, dar nu știm dacă ea 
ar fi învins-o fără 'accidentul care 
a scos-o din lupta pentru titlul con
tinental pe Nikolici din ziua fi-

avea în vară, la Miinchen. Poate 
afirma însă cineva că atletele ci
tate mai sus a căror ordine repre
zintă după opinia noastră clasa
mentul anului 1971 — le vor în
vinge pe Gunhild Hoffmeister sau 
pe Karin Burneleit ? Oricum, pro
gresul de ansamblu al probei, în
soțit de echilibrul vîrfurilor, face 
din această distanță unul din cele 
mai promițătoare numere ale spec
tacolului olimpic. Și nimeni nu va 
trebui să rămînă surprins dacă un 
rezultat sub 2 minute se va dovedi 
insuficient pentru ascensiunea pe 
podiumul miinchenez.

Așa cum s-a 
sinki, așa cum

orașe, printre care Geneva, Berlin, 
Roma, Belgrad, Vancouver, Rio de 
Janeiro și Ciudad de Mexico și-au 
pus candidatura pentru organizarea 
primei ediții, dar această cinste i-a 
revenit capitalei iugoslave.

Primele campionate ale înotători
lor vor cuprinde și întrecerile de 
polo, sărituri și înot artistic. Prin 
această hotărîre. F.I.N.A. a ținut să 
grupeze toate activitățile ce țin de 
autoritatea ei, în ciuda faptului că 
disputarea tuturor acestor discipli
ne intr-un singur oraș va atrage 
serioase cheltuieli pentru 
ganlzator.

Campionatele mondiale 
ție se vor desfășura din 
patru ani, nu se știe însă, dacă și 
în viitor ele vor avea loc în anul 
următor Jocurilor Olimpice, sau — 
așa cum mulți specialiști au opi
nat — ele ar trebui să se desfă
șoare în anul dinaintea Olimpiadei.

Știrea că primele campionate 
mondiale de natație vor avea loc 
la Belgrad a produs o deosebită 
impresie în Iugoslavia. Forurile iu
goslave de specialitate au și alcă
tuit un plan de acțiune care va fi 
supus guvernului, 
organizarea marii 
tive.

între 19 și 21 februarie vor avea 
loc la Belgrad reuniunile competiției 
internaționale 
feul „Oscar”. 
vor participa

între 24 si
cu prilejul unui turneu internațional, 
vor evolua și 4 boxeri români. Mal 
mulți pugiliști din țara noastră vor 
participa la turneul internațional pro
gramat între 1 și 3 martie la Katto- 
wice (Polonia).

Prima ediție a campionatelor inter
naționale de box ale țării noastre va 
avea loc între 19 și 23 aprilie la 
București.

800 M 1500 M

Dușan

Belgrad, ianuarie

de nata- 
patru în

TENISMAN AMATOR
(Agerpres) — Cu-

în legătură cu 
competiții spor-

NOVACOV1CI

BARCELONA, 5
noscutul tenisman spaniol Andres Gi
meno va părăsi în scurt timp grupul 
profesioniștilor, patronat de america
nul Lamar Hunt si va redeveni mem
bru al echipei de tenis a Spaniei 
pentru ..Cupa Davis”. în felul acesta 
Gimeno se reamatorizează. El a tre
cut la „pro" în anul 1960, participînd 
la numeroase concursuri internațio
nale ..open". Gimeno a fost campion 
al Spaniei în anii 1957 și 1958. El este 
în vîrstă de 34 de ani.

In cercurile sportive spaniole se a- 
rată că Gimeno va întări considera
bil echipa Spaniei pentru „Cupa 
„Davis”, echipă care în prezent nu 
mai dispune de serviciile lui Manuel 
Santana.

Este llie Nâstase cel mai bun 
tenisman din Europa ? întrebarea 
aceasta ni se părea pe deplin 
elucidată, atunci cînd am alcă
tuit acele clasamente mondiale și 
europene pe anul 1971, pe baza 
unui bogat material documentar 
și statistic, publicîndu-le apoi în 
coloanele ziarului nostru.

Am arătat atunci că Nâstase 
— prin ansamblul de rezullate, 
dar mai aies prin scorurile direc
te, favorabile, obținute la toți 
ceilalți ași — rămîne incontesta
bil racheta nr. 1 pe continent, 
l-am acordat nr. 3 în clasamentul 
mondial, deși în rezultatele Ma
relui Premiu-F.I.L.T. este al doilea, 
dînd totuși prioritate profesionis
tului John Newcombe, campionul 
de la Wimbledon. Dar Nâstase 
l-a învins, anul acesta, de două 
ori pe Newcombe și n-a pierdut 
nici o dată. Stan Smith este pri
mul î clasamentul F.I.L.T. și de
ține Cupa Davis. Dar Nâstase l-a 
învins de două ori pe Smith în 
competiții (și a treia oară într-un 
meci demonstrativ), pierzînd o 
singură dată. Judecind prin pris
ma tuturor acestor argumente, or
dinea dată de noi — 1. New
combe, 2. Smith, 3. Nâstase, 4. 
Rosewall, 5. Laver — ni s-a pă
rut logică și echitabilă. Pe Jan 
Kodes, excelentul campion ceho
slovac, l-am clasat al 6-lea, de 
asemenea pe criteriile echității.

Au fost însă și alte păreri... Ci
tim cu surprindere, în prestigiosul 
cotidian francez „L’Equipe", un 
clasament în care llie Nâstase 
este trecut pe locul 9 I După Ko
des, după Laver și Okker (toți 
învinși de-ai săi), după 
Riessen, profesionistul 
care a avut un sezon 
gînd un singur turneu 
Teheran, llie Nâstase 
zece...

Marly 
american 

șters, cîști- 
notabil, la 
a cîștigat

Nu vrem să intrăm în contro
versă cu condeierii ziarului fran
cez de sport. Clasamentul din 
„L’Equipe" coincide întocmai cu 
cel din „Sportul", pînă la locul 
opt, doar cu această singură ex
cepție — locul lui Nâstase. Dar, 
așa cum am subliniat adesea, 
clasamentele de sfîrșit de an ale 
tenisului - •
versității de criterii pe baza că
rora, au 
anumită 
confuzie în rî 
tului alb nu este o treabă bună 
și onestă.

Marți seara, la Praga, în pri
mul său meci de prestigiu pe 
anul în curs, Nâstase îl învingea 
din nou pe Kodes, chiar în fața 
publicului acestuia. A fost a treia 
victorie (o singură înfrîngere, la 
Roland Garros) obținută de spor
tivul român asupra marelui său 
rival, în decurs de 12 luni. încă 
un argument pentru a pune cla
samentul lui „L’Equipe" într-o lu
mină de-a dreptul ridicolă.

Iarăși, nu dorim să lungim inutil 
vorba. Am prefera, dragi cititori, 
să vă relatăm în «traducere fidelă 
fextui telegramei transmise prin 
telex de corespondentul nostru 
din Praga, ziaristul cehoslovac 
Jan Sokol, în seara meciului: 
„Rezultatul : Nâstase — Kodes 
7—6, 6—4. Vă dau dreptate, în 
acest meci Năstase a demonstrat 
că este realmente cel mai bun 
din Europa. A fost un joc de te
nis fantastic, în care românul a 
știut tocmai ceea ce trebuie să 
cunoască un mare campion : să 
cîștige mingile cele mai impor
tante ale meciului...".

Concludent, nu ?

râmîn inerent supuse di-

fost alcătuite. Fină la o 
limită, totuși, A semăna 

.îndul iubitorilor spor-

Radu VOIA

întîmplat la Hel- 
reiese și din tabe-

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA La Hastings

CIOCALTEA A REMIZAT

CAMPIONATUL
DE BASCHET

(Urmare din pag. 1)

Tursugian și Popovici și, ca urma
re, în min. 26 au 
(41—40). De aici, 
a fost strînsă, dar 
reștenilor care au 
în valoare plusul 
Ne-au plăcut îndeosebi combina
țiile „dă și du-te“ realizate între 
Tursugian și Cr. Popescu și care 
au adus multe puncte formației în
vingătoare spre sfîrșitul jocului. în 
această perioadă, Politehnica a co
mis multe greșeli de tehnică și a 
și ratat cinci aruncări libere (in 
ultimele trei minute). Au înscris 
Stănescu 26, Cr. Popescu 21, Tursu
gian 7, Popovici 6, Vintilă 3 pen
tru Rapid, respectiv Banu 12, Moi- 
sin 10, Barna 9, Vidican 8. Hor
vath 5, Antal 7, Roman 6. Deși a 
nemulțumit pe antrenorii și jucă
torii ambelor echipe, apreciem ca 
bun arbitrajul prestat de M, Aldea 
și N. Iliescu care au lăăat jocul 
mai liber, dar în limitele regula
mentului. (D. Stănculescu)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 63—51 
(30—25), Primele opt minute, ale 
partidei au aparținut baschetbaliș- 
tilor de la Voința care, prin pă
trunderi jndividuale eficace, reu
șesc să conducă cu 12—9. In acea
stă perioadă, studenții au evoluat 
slab, preferind aruncările de la 
distanță (care nu au fost izbutite) 
și neglijînd angajamentul sub pa
nou unde erau superiori la capi
tolul talie. Sesizînd situația, prof. 
Stela Rusu a cerut un inspirat timp 
de odihnă, care i-a scos din ritm 
pe jucătorii de la Voința. Din a- 
cesț moment, inițiativa trece de 
partea studenților care egalează și 
preiau conducerea, pe care nu o 
mai cedează pînă în final. (A. Va- 
silescu)

STEAUA — I.E.F.S. 72—63 
(38—34). Foștii și actualii interna
ționali ai militarilor au evoluat (cu 
excepția lui Oczelak) ca niște dile- 
tanți, fără vlagă și fără interes, 
și dacă zeița Fortuna ar fi surîs 
cit de cît studenților în min. 37 
(Steaua conducea doar cu 59—57), 
am fi fost poate martorii celei mai. 
mari surprize a campionatului. Stu
denții au alergat în primele 20 de 
minute cît pentru două meciuri, au 
condus 18 minute, dar au fost ega
lați și depășiți în final. La reluare, 
Steaua a încercat să se detașeze, 
dar jocul nu i-a „mers", astfel 
că în min. 37 diferența era doar de 
un coș. Studenții atacă, dar Oczelak 
interceptează și, deși este încolțit de 
trei adversari, se agită, rămîne în 
posesia balonului, își pune coechi
pierii în atac și Steaua marchează, 
se detașează și realizează o victorie 
care a ^tat multă vreme sub semnul 
întrebării. (P. Iovan).

MUREȘUL TG. MUREȘ — PO
LITEHNICA GALAȚI 81—79 (41— 
40, 72—72).

DINAMO BUCUREȘTI — I.C.H.F. 
91—70 (49—29).

luat conducerea 
evoluția scorului 
favorabilă bucu- 
știut să-și pună 
de experiență.

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

58,5* H. Falck (R.F.G.)
00,0 V. Nikolici (Iugoslavia)
00,8 G. Hoffmeister (RDG)
00,9 K. Burneleit (RDG)
00,9 I. SILAI (ROMANIA) 
01,7 P, ■ - -

R.
G. 
D. 
W 
A.

Lowe (Anglia) 
Stirling (Anglia) 
Ellenberger (RFG) 
Wierzbowska (Polonia) 
Pohland (RDG) 
Hoffman (Canada)

02,1
02.4
02.6
02.8
02,8

•) Performanța anunțată Inițial 
1:58,3 a fost corectată, ajustarea tim
pului electronic neflind acceptată.

Media primelor 10 rezultate în 1971; 
2:01,25 (în 1970 - 2:02,71).

nalei de la Helsinki. Iar Nikolici, 
„regina" de la europene, nu putea, 
două săptămîni mai tîrziu. la Za
greb, pe pista care-i cunoaște fie
care urmă a pantofilor și în fața 
spectatorilor care o iubesc ca pe 
fiica sau sora lor, nu putea, spu
neam, să devină campioană balca
nică, fiind întrecută categoric de 
Ileana Silai. Aceeași Ileana Silai 
care nu reușise calificarea în fi
nala campionatelor europene. (Tre
buie să înțelegem și să admitem 
că orice mare sportiv sau. mai 
ales, sportivă poate avea o_ zi ce
nușie.
Ileana 
este o 

Cine
nică atletă a acestei probe ? 
Nikolici ? Silai ? Răspunsul.
o zi, dar o.zi cît o mie, îl vona

înainte și după Helsinki, 
a arătat de multe 
mare sportivă..), 
este atunci cea mai

ori că

puter- 
Falck? 
tot de

___  (RDG) 
Pangelova (URSS) 
Hoffmeister (RDG) 
Tittel (RFG)
Kleinau (RDG) 
Ridley (Anglia) 
Bragina ‘ (URSS) 
Brown (SUA) 
Falck (RFG)
Weiss (URSS)
Jehlickova (Cehoslovacia) 
Allison (Anglia) 
primelor la rezultate tn 1971:

4:09,6 K. Burneleit 
4:10,2 T.
4:10,3
4:10.4
4:10,9
4:12,7

G.
E.
R.
R. 

4:13,9 L. 
4:14,6 D. 
4:14.6 H. 
4:14,8 L. 
4:14,8 J. 
4:14,8 J.

Media
4:12,29 (la 1970 — 4:14,25).

lul alăturat — în care au 3 nume 
in primele 5 atlete — proba de 
1500 m a fost dominată de atle
tele din R.DG. înainte de „euro
pene". Burneleit nu părea în cea 
mai bună formă, dar, lansată de 
Hoffmeister a cîștigat detașat, sta
bilind și un nou record mondial. 
Aflată încă in faza căutărilor, pro
ba nu și-a decantat definitiv valo
rile, anul olimpic puțind aduce în 
prim plan alte nume, aflate acum 
în penumbră. La Miinchen, 
tanța de 1 500 m 
tru prima dată 
titlul olimpic va 
simbolică. După 
lui "71 el se va
„triunghiularului" virtual R.D.G. — 
R.F.G. — U.RRR.

dis- 
se va alerga pen- 
la Olimpiadă, iar 
avea și o valoare 
configurația topu- 
decema în cadrul

Vladimir MORARU

în urma desfășurării slalomului special de la Oberstauffen (R. F. a 
Germaniei), în clasamentul feminin al „Cupei Mondiale" la schi conduce 
Franțoise Macchi (Franța) cu 125 de puncte, urmată de Anne Marie Proell 
(Austria), cu 98 de puncte, și J. Rouvier (Franța), cu 60 puncte. Pe echi
pe, în fruntea clasamentului se află selecționata Franței, cu 339 puncte, 
urmată de cele ale Austriei — 258

Schioara francezi Franpoise 
Maccki (20 de ani) se dovedește 
cea mai în formă ji cea nuri com
plete schioară in acest început de 
sezon olimpic... După șase probe — 
din care a cîștigat cele trei slalo
muri și a ocupat un loc doi și 
două locuri trei in probele de 
coborire — ea conduce in „Cupa 
Mondială' totalizind 125 p.

ÎNTRECEREA DE LA MIEZUL NOPȚII

Nu este vorba de 
„San Silvestro" de 
care se desfășoară 
dintre anul terminat 
începe, ci de o altă întrecere spor
tivă, mai puțin cunoscută, dar care 
a intrat și ea în tradiție. La fieca
re sfîrșit de an, cu cinci minute 
înainte de miezul nopții. Iau star
tul în apele Nevei amatorii de 
înot hivernal din Leningrad, gru
pați într-un club numit „Maree 
Neva". Cursa a luat sfîrșit In 
primele minute ale anului 1972 si

faimosul cros 
la Sao Paulo, 

la cumpăna 
și cel ce abia

a fost urmată de tradiționalul re
velion organizat chiar la sediul 
Clubului. încă un amănunt i clu
bul numără 350 de membri care 
sînt numiți — din motive lesne de 
înțeles — „morse".

UN TEMERAR CICLOTURIST

Consemnam, nu de mult, In a- 
ceasti i ' ’ " 
Abeba a! unui 
sudul Africii, 
de a ajunge la . 
In | preajma 
pitala Etiopiei

rubrică poporul la Addis 
1 unui englez pornit din 

pe jos, cu intenția 
J.O de la Miinchen.
Anului Nou,

I l-a găzduit
ca- 
P«

indianul Sakti Prasad (35 ani) 
din Calcutta, care face înconjurul 
lumii pe bicicletă. El a și parcurs 
pină în prezent 25 de țări din A- 
sia, Europa și Africa. După cum 
anunță telegramele agențiilor de 
presă, temerarul cicloturist urmea
ză să se îmbarce intr-un oraș din 
sudul Africii pe o navă care îl va 
transporta In America. Prasad in
tenționează să parcurgă, apoi, ță
rile celor două Americi după care 
va traversa Pacificul pentru a-st 
continua călătoria pe bicicletă spre 
orașul său. Călătoria va dura a- 
proximativ... 5 ani.

puncte și Elveției — 119 puncte.

O selecționată sovietică de ho
chei pe gheață, care evoluează in 
S.U.A.. s-ib denumirea de Ț.S.K.A. 
Moscova a întîlnit la Philadelphia 
reprezentativa S.U.A. Hocheiștii so
vietici au obținut victoria cu sco
rul de 9—3 (3—0, 3—2, 3—1).

In „Cupa Ahearne" la hochei 
pe gheață, pe primul loc al clasa
mentului se află formația Spartak 
Moscova cu 9 puncte din 5 partide 
disputate. In ultimul meci 
nut, hocheiștii sovietici au 
nat la egalitate i 6—6 (4— 
1—3) cu echipa suedeză 
taelje. 
tice au 
Iakușev 
niuk.

susți- 
termi- 

■3, 1—0, 
Soeder- 

sovie- 
înscrise de Zimin (2), 
Starșinov și Martî-

Punctele formației 
fost
(21

Federația unională de specialita
te a comunicat lotul U.R.S.S. care 
va face deplasarea la campionate
le europene de patinaj artistic, 
programate între 11 și 15 ianuarie 
1972 la Goteborg. în fruntea echi
pei U.R.S.S. se află campionii 
mondiali Irina Rodnina și Aleksei 
Ulanov, Ludmila Smirnova — An- 
•drei Suraikin (în proba de pe
rechi), cuplurile Ludmila Pahomo
va — Aleksandr Gorșkov, Tatiana 
Voitiuk — Viaceslav Jegalin și 
Elena Jarkova — Ghenadi Karpo- 
nosov (proba de dans). Pentru 
probele individuale au fost selec
ționați Elena Aleksandrova, Ma
rina Sanaia (în vîrstă de 12 ani) 
— la feminin și Serghei Cetveru- 
hin, Iuri Ovcinnikov și Vladimir 
Kovalev — la masculin.

CU NAJDORF
LONDRA, 5 (Agerpres). — 

pă disputarea a 6 runde, în 
neul de șah de la Hastings 
glia), continuă să conducă 
maestru sovietic 
cu 5 p, urmat 
zicker — 4 p, 
p, Gligorici, 
Byrne — 3 (1) 
— 3 p etc. Șahistul român Victor 
Ciocâltea ocupă locul 11 cu 2 p.

în runda a 6-a, Karpov I-a în
vins pe Mecking, Markland pe 
Botterill, iar Kurajița pe Franklin.- 
Ciocâltea (cu piesele negre) a re
mizat în 35 de mutări cu Najdorf 
rezultat consemnat și în partida 
Unzicker — Keene.

Du- 
tur- 

(An- 
marele 

Anatoli Karpov 
de Andersson, Un- 
Korcinoi — 3% (1) 
Kuraj ița — 3V2 p, 
p, Najdorf, Mecking

no-

că 
asemenea 
se poate 

teafăr pe

Telefoto: A.P.-
Agerpres

schior 
surprins 
căzătu-

„ZIMBIȚI, VA ROG !'

Sub această optimistă denumire 
ființează In Anglia un foarte popu
lar club de fotbal care reunește 
artiști de circ și simpatizanți ai 
circului din întreaga insulă brita
nică.

Prima garnitură a clubului, al
cătuită din doi clovni, patru acro- 
bați, un dresor, doi prezentatori, un 
scamator și un călăreț, a întîlnit 
de curînd, în fața unui public 
foarte numeros, o selecționată a 
fostelor glorii din fotbalul brita
nic. Victoria a revenit artiștilor de 
circ cu severul scor de 5—1. După 
meci, căpitanul formației învinse 
a declarat: „S-o fi numind echipa 
aceasta «Zîmbiți, vă rog-, dar vă 
asigur că, nici in timpul jocului și 
nici după terminarea lui, numai de 
zimbete n-am avut chef...11

vice, 
într-o 
ră spectaculoasă? 
Dimpotrivă, Dan 
Genge, directorul 
unei școli de 
schi din Cana
da, demonstrează 
unui grup de în
cepători că și 
dintr-o 
postură 
ajunge 
sol.

BOXERI PE POST
|

DE BĂTĂUȘI

Berlinul occl-în tribunalul din 
dental au apărut, acum cîtva timp, 
pe banca acuzaților trei indivizi 
masivi, cu alură de pugiliști. Erau 
într-adevăr specialiștii in directe 
și croșeuri Konrad Velenșek, cam
pion european la categoria semi
grea și doi colegi de sală ai aces
tuia, Host Benedek și Frank Reiche. 
Alături de ei se afla Willy Zeller, 
proprietarul unui mare magazin de 
blănărie și organizator de reu
niuni pugilistice.

Toți patru erau acuzați de a fi 
bătut în mod crunt și nejustificat 
cîteva persoane. Boxerii au pre
tins că au săvtrșit fapta la indi
cația organizatorului de gale care 
i-a plătit pentru aceasta. La rin-

Celebrul patinator olandez de 
viteză Ard Schenk se află în a- 
ceste zile într-o excelentă formă. 
Cu prilejul unui concurs desfășu
rat la Heerenveen (Olanda), Schenk 
a realizat în proba de 500 m 
timpul de 39,8 (record personal). 
El a fost cronometrat cu 4:21,0 pe 
3 000 m, iar în proba de 1500 m 
a realizat 2:08,4.

TELEX
schiinternațional de

Mitterstil (Austria) a 
probei 

Vie-

Concursul 
alpin de la 
continuat cu desfășurarea 
masculine de slalom uriaș,
toria a revenit, In mod surprinză
tor, italianului Giuliano Besson, 
cronometrat în cele două manșe 
cu timpul de 2:59,65 (1:29,08 plus 
1:30,57). Pe locurile următoare s-au 
clasat marii favoriți ai cursei, 
schiorii austrieci Josef Loidl 
2:59,73, Alfred Matt — 3:01,63 
Reinhard Tritscher — 3:01,65.

Și

în vecinătatea localității monta- 
japoneze Kusațu s-a petrecut 
accident destul de bizar, soldat 
moartea a șase schiori. Aceștia 
murit intoxicați în urma unei

ne 
un 
cu 
au
emanații bruște de gaz metan, care 
și-a croit drum spre suprafață în 
regiunea unde cei șase practicau 
sportul favorit.

Selecționerul echipei masculine de bas
chet a Cehoslovaciei, Ordnung a demi
sionat din acest post din cauza obliga
țiilor profesionale pe care le are tn cali
tate de profesor la Institutul de Educație 
Fizică, tn locul său a fost numit Vla
dimir Heser care se va ocupa cu pre
gătirile echipei tn vederea Jocurilor O- 
llmplce de la Mdnchen. Heger a semna* 
un contract pe o perioadă de 5 ani.

La Melbourne a luat sftnjlt medul in
ternațional amical de tenia dintre echi
pele Australiei șl Franței. Tentsmenlî 
australieni au obținut victoria eu scorul 
de 3—2. In partida decisivă, Dlbley 
(Australia) a dispus eu scorul de 8—li 
8—3 de Prolsy (Franța).

Concursul internațional de ciclocros, des
fășurat în localitatea elvețiană Muntelier, 
s-a încheiat cu victoria campionului 
mondial Eric de Vlaeminck (Belgia), 
cronometrat pe distanța de 22 km cu 
timpul de 57:33.0. în același timp cu în
vingătorul au sosit cehoslovacul Cervinek 
șt elvețianul Gretener. Olandezul Gertie 
Wlldeboer a ocupat locul patru, la 15 
sec. de cîștigător.

Zilele trecute s-a stins din viață, în vîrstă de 84 de ani, un mare 
iubitor ai sportului cu mănuși, celebrul șansonetist francez Maurice Che
valier. Fotografia de mai sus ni-I înfățișează pe artistul cîntecuiui (la 
stingă) intr-un amuzant antrenament de box, făcut cu mulți ani în urmă 
în compania regretatului as al pugilismului — Marcel Cerdan.

Este demn de amintit că 
ei — ii prezenta pe Maurice 
fostul nostru campion Lucian 
tuia. Al. Brown — Panama.

una din fotografiile — faimoasă Ia timpul 
Chevalier lingă
Popescu și de

corzile ringului, alături de 
unul din adversarii aces-

per- 
urma 

încercat 
din ma- 
putut fi

cd 
în

In cadrul competiției internaționale de 
baschet masculin „Memorialul KoraciS 
s-au disputat două partide. Echipa iugo
slavă Lokomotiv Zagreb a învins îri 
deplasare cu scorul de 109—83 (51—46)’ 
formația franceză Caen. Cel mal bun 
jucător de pe teren a fost iugoslavul 
Plekas, care a înscris 43 de puncte! 
Echipa spaniolă Manresa a pierdut pa 
teren propriu cu scorul de 81—85 (39—40) 
întîlnirea susținută cu Olympique Anti
bes. Din echipa franceză s-au remarcat 
Bennett șl Cachemire, care au marcat 
31 și respectiv 28 de puncte.

Continuîndu-șl turneul în Costa Rica^ 
echipa de fotbal Legia Varșovia a jucat 
la San Jose cu formația Puntarenas. In- 
tîlnlrea s-a încheiat la egalitate: 0—0.

dul său, Zeller a afirmat 
soanele (aflate în spital 
loviturilor primite) ar fi 
să fure blănuri scumpe 
gazin. Afirmația sa nu a 
dovedită mai ales că Zeller nu a 
anunțat deloc poliției încercarea 
de furt din magazinul său. Se 
pare că patronul magazinului a 
vrut să încheie o răfuială perso
nală apelind la boxeri pe care i-a 
tocmit ca bătăuși.

Se așteaptă, cu mult interes 
verdictul in acest ciudat proces, 
care de fapt nu este al 
ci al climatului propriu 
profesionist.

O SALA DE SPORT DIN

boxului, 
sportului

AER

în apropierea căminelor studen
țești ale Institutului politehnic din 
Tallin a apărut, recent, o con
strucție neobișnuită. Este o sală 
de sport cu pereți de nailon avînd 
o suprafață de 1500 m.p. și o 
înălțime de peste 10 metri. Ea este 
folosită de studenții institutului 
atit pentru antrenamente de at
letism cit și pentru competiții de 
jocuri sportive. Sala nu are nici 
un suport și se menține datorită

care umflă pereții exteri- 
această operație 

două

aerului 
ori și plafonul, 
fiind realizată cu ajutorul a 
puternice pompe de aer. Țesătura 
de nailon utilizată la confecțio
narea acestei săli este ignifugă și 
hidrofobă.

„COCKTAILURI" SPORTIVE ■ T 
în căutarea de noi atracții sen

zaționale, managerii americani 
lansat 
luptelor libere. Se numește Ricky 
Star și 
balerin 
merican. Ricky 
genioasa ideea de a combina 
letul 
catch 
mod 
los, 
turi.

Organizatorii turneelor de lupte 
au început, de altfel, să apeleze 
tot mai des, în ultima vreme, la 
sportivi din alte discipline I ju
cători de base-ball, de fotbal ame
rican etc. tn aceste „cocktailuri* 
sportive se pierde orice urmă de 
întrecere cavalerească, dar... se 
ciștigă bani

au
o nouă vedetă în sportul

a fost, 
intr-un

pină nu de mult, 
mare ansamblu a- 
Star a avut in- 

ba
incu procedeele folosite 

ceea ce a dat naștere la un 
de a lupta foarte spectacu- 

cu salturi, piruete și șpaga-

Circuitul concursurilor Internaționale do 
tenis din Australia continuă tn prezen* 
cu turneul de la Sydney, la care parti
cipă jucători șl jucătoare de valoare din 
mal multe țări ale lumii. In primul tur 
al probei de simplu bărbați, campionul 
sovietic Aleksandr Metreveli l-a întrecut 
cu 6—2, 6—1, 3—6, 6—2 pe australianul 
W. Lloyd, iar francezul Patrice Domin
guez a dispus eu 6—0, 3—6, 7—6, 3—6, 6—2 
de J. James (Australia). Alte rezultate: 
Bartlett (Australia) — Hosoi (Japonia) 
6—1, 6—1, 6—3; Case (Australia) — KuM 
(Japonia) 6—3, 2—6. 6—4, 6—4. în cele 
mal importante partide din proba de 
simplu femei, Olga Morozova (URSS) a 
învins-o cu 6—2, 6—0 pe E. Worner 
(Australia) Iar Gali Chanfreau (Franța)' 
a cîștigat cu 6—3, 6—1 în fața jucătoarei 
australience Carole Matison.

Turneul internațional de tenis de la Cz- 
petown (Republica Sud-Africană) a con
tinuat cu disputarea partidelor din turul 
n al probelor de simplu. Tn concursul 
masculin, jucătorul grec Kalogheropou- 
los l-a eliminat în două seturi cu 6—li 
6—1 pe sud-africanul McDonald, iar spa
niolul J Gisbert l-a învins cu 11—9, 
9—7, pe Fawcet (R.S.A.). Alte rezultate: 
Jauffret (Franța) — Kriess (SUAi 8—6, 
9—7; Fassbender (RFG) — Dowdesv.'ell 
(Rhodesia) 6—1. 6—1 ; Shires (SUA) — 
Meiller (RFG) 6—2. 6—1. în proba de 
simplu femei, tenismana sud-africană 
Brenda Kirk a dispus cu 6—3, 6—2 de 
Jenny Lieffrig (Franța).

tn localitatea Las Palmas a început cea 
de-a 7-a ediție a tradiționalului turneu 
internațional de fotbal rezervat echipelor 
de juniori. In primul joc s-au Inttlnlt 
selecționatele Franței și Olandei, care au 
terminat la egalitate: 1—1 (0—0). Cea 
de-a doua partidă, disputată Intre echi
pele Austriei și Spaniei, s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 (1—0) tn favoarea tine
rilor fotbaliști spanioli. Cuplajul a fost 
urmărit de peste 20 000 de spectatori.
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