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PREGĂTIRI INTENSE ÎNCĂ DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI
Continuăm astăzi să prezentăm cititorilor ultimele vești 

culese de la federațiile de specialitate, vești care vor
besc despre planurile de viitor ale sportivilor fruntași, 

despre botărtrea lor de a-și Înzeci eforturile în pregătire, pen
tru ca noul an să fie mai bogat în rezultate de valoare, mal 
plin de satisfacții. Cu atît mal mult cu cit 1972 este anul ma
rilor confruntări olimpice de la Sapporo și MUncben...

NATAȚIE

antrenor 
vorba de 
noul an

AUREL URMUZESCU, 
federal : „De fapt, este 
o continuare, întrucît 
sportiv și, deci, pregătirea au în
ceput de la 1 octombrie 1971. Po- 
loiștii, care stau în centrul aten
ției noastre în vederea Jocurilor 
Olimpice, se antrenează zilnic la 
Floreasca și peste mai puțin de o 
lună vor susține prima verificare 
la Hamro, în compania reprezen
tativei R. F. a Germaniei. înotă
torii fruntași se antrenează și ei 
asiduu, mai cu seamă că la 18 
și 19 februarie au primul examen 
internațional, prilejuit de Cam
pionatele internaționale de la Re
șița. Un efort în plus depun în 
această perioadă componenții șta
fetei 4X100 m liber bărbați,- Anca 
Groza și Eugen Aimer care vi
zează calificarea pentru Olimpia
dă. Săritorii, care ne-au produs 
surprize plăcute In ultimii ani, 
se află la Stîna de, Vele (orădenii) 
și la Predeal (bucureștenii’ și si- 
bienii), urmînd ca peste puțină 
vreme să revină în bazine pentru 
a-și pune la punct noile exerciții, 
cu coeficienți superiori celor 
ultimul sezon".

din

TENIS DE MASA mine lu- 
lon Pop.

Foto :
Theo MACARSCHI

Aspect de la antre
namentul lotului olim
pic de polo: Szabo a- 
menințâ poarta; Zam- 
firescu și Nastasiu în
cearcă să-l blocheze.

Sezonul de schi a fost bine pre
gătit de reșițeni. Astfel, la iniția
tiva comisiei județene (președin
te E. Tatar) toți membrii comi
siei, arbitrii șl sportivii secțiilor de 
schi reșițene — C.S.M., A.S. Olim
pia și Școala sportivă — au 
prestat ore de muncă patriotică la 
baza sportivă de iarnă de pe Se- 
menic. Pîrtiile de concurs au fost 
curățate și amenajate. Traseul de 
slalom 
frișare. 
gradul 
actuala 
niza 
chiar pentru cei mai valoroși schi
ori.

S-au pregătit din vreme mate
rialele de concurs, completîndu-se 
seturile de bețe, fanioane, numere 
și pînze necesare activității com- 
petiționale.

Arbitrii cu state vechi de servi
ciu, ca și cei in formare, au urmat 
timp de 3 luni de zile cursuri teo
retice și de exemplificări practice 
pentru reîmprospătarea cunoștințe
lor.

A fost întocmit un calendar com- 
petițional. foarte bogat, în care pe 
lingă întrecerile tradiționale jude
țene au fost introduse și concursu
rile de schi dotate cu „Cupa Olim
pia", „Cupa Oțelarului", „Cupa 
Școlii Sportive", „Cupa Municipiu
lui Reșița" și „Cupa Veteranilor", 
Pregătirile sezonului au fost înche
iate, zăpadă este din belșug (50— 
60 cm), iar protagoniștii sporturilor 
de iarnă — schiorii — și-au inten
sificat antrenamentele în vederea 
primului „examen" oficial al sezo
nului : concursul de deschidere pro
gramat pentru 9 ianuarie 1972 pe 
Semenic.

Elevii școlii sportive, sub condu
cerea prof. Heindrun Iecsni și a 
antrenorului Carol Miclo profită de 
zilele de vacanță pentru a pregăti

uriaș a fost mărit prin de- 
cu 300 m, sporindu-i-se și 
de deficultate, astfel că în 
configurație se pot orga- 

concursuri regulamentare,

Dorn Dinu GLAVAN
coresp.-județean

înfăptuirea Planului de măsuri al Comitetului Executiv al C N.E.F.S. 
privind Îmbunătățirea muncii politico-ideologice și cultural-educative in 
rindul sportivilor, al tehnicienilor și activiștilor mișcării sportive repre
zintă o sarcină de prim ordin în preocupările organelor și organizațiilor 
noastre. Ea își face simțită prezența la nivelul tuturor verigilor mișcării 
sportive, declanșează energii, transformă idei în fapte.

Din relatările presei de specia
litate, dar și din lucrurile văzute 
cu propriii noștri ochi, la fața lo
cului, reiese o primă constatare 
pozitivă: aceea că educația
nu este tratată (în sfîrșit) ca o ac
țiune „de campanie", ci este pri-, 
vită ca o îndatorire PERMANENTĂ 
a organismelor centrale și terito
riale ale mișcării sportive, aceasta 
decurgînd, de altfel, din CARAC
TERUL NEÎNTRERUPT al acestei 
munci delicate și dificile, cu im
plicații adînci, ale cărei roade nu 
se culeg niciodată repede, care se 
văd în timp și peste timp.

Mulți dintre colegii mei de pa
siune (pasiune pentru sport, bine
înțeles) și-au expus pe larg, cali
ficat, punctul de vedere în această 
privință. Fără a repeta ideile lor, 
dar reluînd unele gînduri inevita
bil comune, mi-aș îngădui să ex
prim aici opiniile (evident perso
nale) privind rolul comisiilor pe 
ramură de sport in ampla operă 
educațională care se întreprinde in 
țara noastră.

Trebuie plecat de la ideea că 
asemenea organisme obștești, in
vestite cu responsabilități dintre 
cele mai mari, pot și trebuie să 
aducă un aport considerabil la a-

ceastă acțiune de anvergură națio
nală.

Prin natura muncii lor, ele sînt 
legate nemijlocit de masa sportivi
lor, trăiesc și își desfășoară acti
vitatea în mijlocul ei, sînt alcă
tuite, de cele mai multe ori, din 
oameni care au practicat sportul și, 
din acest motiv, îl cunosc și îl iu
besc. Membrii comisiilor se bucură 
de stima maselor de sportivi, dar 
ei trebuie să cultive necontenit a- 
cest sentiment și nu cumva să-l 
ultragieze. De aceea, forța exem
plului personal devine in acest 
caz primordială.

Pentru că primii chemați să facă 
educația tineretului nostru sportiv 
sînt profesorii, antrenorii și instruc
torii, cred că nu voi greși acordînd 
o mare însemnătate muncii pe care 
o desfășoară în cadrul comisiilor, 
colegiile de antrenori. în acest con
text este necesar să crească, din 
punct de vedere calitativ, nivelul 
la care se desfășoară lectoratele co
legiului de antrenori. Pe agenda

Dr. EUGEN ȘERBĂNESCU 
președintele Comisiei de gimnastică 

a municipiului București

(Continuare în pag. a 3-a)
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MECIUL I
SPASSKI - FISCHER I

ELLA CONSTANTINESCU, 
trenor federal: „Ne aflăm în plină 
activitate competițională și de 
pregătire. Juniorii au participat în 
primele zile ale anului la cam
pionatul de calificare pe echipe, 
concurs găzduit la Hunedoara. 
Apoi, de vineri, în același oraș se 
va desfășura turul campionatului 
republican al celor mai bune for
mații de juniori și junioare. In 
acest timp, seniorii se pregătesc 
la Cluj (sub conducerea antreno
rului emerit F. Paneth) și Bucu-

an-

rești unde, alături de 
crează și antrenorul 
Avem în vedere meciurile cu re
prezentativele R. P. Chineze (18 
ianuarie în sala Floreasca) și „in
ternaționalele" României de la 
Cluj (23—25 ianuarie). De aseme
nea, se știe că duminică, Ia 
Fraga, este programată întîlnirea 
din semifinalele „C.C.E." dintre 
echipele feminine Start și Progre
sul București. Formația noastră a 
plecat joi seara în următoarea 
componență I Maria Alexandru,

(Continuare in pag. a 2-a)

F.R.F. FAȚA IN FAȚA CU CLUBURILE
ȘEDINȚĂ DE LUCRU ÎNAINTEA TURNEELOR DE IARNĂ

ALE LOTURILOR REPREZENTATIVE DE FOTBAL

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri a avut loc la 
rațiri.de fotbal o ședință de lucru 
Ia care au fost invitați antrenorii

sediul Fede-

ZILE DE NEUITAT, ÎN TABĂRĂ,
LA VATRA DORNEL.

Parcul 
stațiunii 

Vatra 
Dornei, 
iama...

Un instantaneu 
mai puțin 
discret...

p

echipelor divizionare ce furnizează 
jucători celor două reprezentative, 
A și dlimpică, și președinții secții
lor de fotbal ale marilor cluburi 
bucureștene Steaua, Dinamo și Ra
pid. Obiectul acestei consfătuiri 
l-a constituit pregătirea noului se
zon în care aceste reprezentative, 
dar și echipele de club calificate în 
sferturile de finală ale <*nmpetițu- 
lor europene (Steaua în „Cupa Cu
pelor", U.T.A. în „Cupa U.E.F-A."), 
au de susținut partide decisive, de 
prestigiu. Pe bună dreptate s-a sub
liniat importanța acestui an pentru 
consacrarea fotbalului românesc în 
arena internațională, proces dorit de 
milioane de iubitori ai acestui spoit 
în țara noastră și clădit cu efor
turi, pas cu pas, in ultimii ani.

S-a spus în această consfătuire că 
anul 1972 va fi cel mai greu din 
istoria sportului cu balonul rotund 
în România. Nu știm dacă în acest 
domeniu se poate vorbi de un su
perlativ absolut, dar sîntem con
vinși de gradul deosebit de difi
cultate al sezonului care urmează, 
a anului în întregimea sa (să nu 
uităm preliminariile C. M. din

1974), după cum sîntem doritori 
1972 să fie „greu" nu numai 
ceea ce privește programul și im
portanța întîlnirilor In care fotba
lul românesc este angajat, ci șl in 
ceea ce privește rodul, rezultatele 
sale.

Punctul de plecare a discuțiilor 
a fost caracterul obiectiv al acestui 
sezon deosebit de plin, atît echipa 
națională, cit și cea olimpică avînd 
angajamente oficiale. In aceeași 
sferă trebuie înscrise și participă
rile divizionarelor Steaua și U.T.A. 
în competițiile intereluburi, astfel 
încît ceea ce s-a căutat în consfă
tuire au fost soluțiile în vederea 
unor optime rezolvări. Apelul la 
colaborare, lansat de federație, co-

ca 
în

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

VTCIOR SOTIRESCU
A STABILII PATRU

NOI RECORDURI NAȚIONALE
IA PAIIAAJIITEZĂ

PATINATORII DE LA ȘCOALA SPORTIVA SIBIU 
AL DOMINAT „CUPA SPERANȚELOR

VATRA DORNEI (prin telefon, 
de la trimisul nostru).' Pitoreasca 
localitate străjuită da Glumalău, 
Rarău, Pietrosul Moldovenesc, Că- 
limani și Oușorul poartă o splen
didă mantie de nea. Asta, spre 
bucuria elevilor din Arad, Bucu
rești, Iași și din alte orașe ale 
tării, care au poposit pe aceste 
meleaguri pentru a-și petrece o 
parte din vacanta de iarnă...

★
...Intrăm In vila nr. 5. Facem 

cunoștință cu Elisabeta Hălmăgean, 
din anul III al Liceului „Ion Sla
vici" din Arad, secția sportivă, 
O rugăm să ne împărtășească pri
mele impresii...

— Excelente! Am fost in tabere 
școlare la Cîmpulung Muscel, Olă-

nejti, Păltiniș, dar ca aici, la Va
tra Dornei, nicăieri nu m-am sim
țit mai bine... Zăpada, liniștea, oa
menii, totul te face să te simți, 
intr-adevăr, ca acasă...

Oare ca Elisabeta Hălmăgean 
gîndesc toți copiii din tabără? Toți, 
oare, se simt bine, se bucură că au 
făcut o cale atît de lungă plnă 
aici, în Țara de Sus a Moldovei?

Directorul taberei, prof. Ion Mar
coni ne confirmă :

— Ca fi eleva cu care ați stat 
de vorbă, toți colegii și colegele ei 
și-au exprimat satisfacția pentru 
condițiile intilnite aici, pentru os
pitalitatea cu care au fost primiți. 
Un prim element, poate cel mai 
important pentru ca activitățile 
din tabără să înregistreze o reu
șită.

— Apropo de activitățile taberei. 
Cum se desfășoară ele?

— Lucrăm pe grupe, dimineața 
și după-amiaza. Grupe de atlcți, 
cei mai mulți dintre participanții 
la tabără avînd această speciali
tate. Intr-o parte veți găsi săritorii, 
in alta aruncătorii și alergătorii. 
După fiecare antrenament, la ce
rerea generală, cite o repriză de 
schi. Este întotdeauna binevenită, 
sporind pofta de mîncare.

— Și cum se descurcă atleții In 
această nouă ipostază, de schiori?

— Nesperat de bine! Cind ai de
prinderi de mișcare, așa cum au

Costin CHIRIAC

La primul concurs din cadrul 
„Turneului celor 4 pirtii-, de la 
Inzell (R. F. a Germaniei), patina
torul român Victor Sotirescu a a- 
vut o frumoasă evoluție, reușind să 
doboare patru recorduri naționale : 
la 1 500 metri — 2:16.4 (v. r. 2:18), 
la 3 000 m — 4:52.4 (v. r. 5:00,9), la 
5000 m — 8:34,5 (v.r. 8:41,8) și la 
poliatlonul mic: 189,400 puncte.

TUȘNAD, 6 (prin telefon). Tine
rii patinatori, participanți la con
cursul republican „Cupa speranțe
lor", au continuat joi dimineața în
trecerile, de data aceasta, pe un 
timp frumos, fără ceață și vînt, 
ceea ce a permis obținerea unor 
rezultate valoroase. Inelul de ghea
ță i-a triat pe concurenți după ca
litățile lor și pregătirea efectuată.

Din nou întrecerile au fost do
minate de către tinerii viteziști, an
trenați de profesorul de... desen 
din Sibiu, Petre Tivădaru. Patina
torii sibieni au o capacitate de 
efort care le permite să se prezinte 
în progres de la un concurs la al
tul, deși ne aflăm la început de 
sezon. Doi dintre ei, și anume, 
Carmen Dragoman și Ion Opinca

ru, pe lingă faptul că au cucerit 
aplauze în disputele cu adversari 
mai vîrstnici ca ei, au fost — în 
cursele de tentativă de record — 
autorii unor valoroase rezultate. 
Astfel, Carmen Dragoman a stabi
lit pe distanța 200 m (copii I), cu 
23,5 s, un nou record republican 
(v.r. 24,9 și I. Opincaru a fost 
cronometrat pe 500 m (copii II) cu 
55,1, cifră ce reprezintă recordul 
probei (v.r. 57,8). Tot el, în cursa 
de 300 m (copii II) a coborît re
cordul la 33,3 (v.r. 34,0).

Alături de aceștia, Sanda Frum, 
Anca Vîrbănescu, Mircea Vrîncea- 
nu și Marius Dobrescu au fost 
principalii realizatori al echipei 
Școlii sportive din Sibiu, care a 
ocupat primul loo în clasamentul

general al concursului republican 
„Cupa Speranțelor".

Iată ctștigătorii ultimelor probe i 
junioare I— 1 500 m : Liana Car- 
daș (Mureșul Tg. Mureș) 3 • 04,2 ; 
juniori I — 3 000 m : Șt. Simon. 
(C.S.M. Cluj) 5:37,9 ; junioare II — 
1 000 m i Carmen Dragoman (Sc. 
sp. Sibiu) 1:57,6 ; juniori II — 1 500 
m l L. Lazăr (Harghita M. Ciuc) 
2:40,6 ; copii I — 1 000 m ! Anca 
Vîrbănescu (Sc. sp. Sibiu) 2:02,2 ; 
1000 m băieți. A. Varga (Dinamo 
Brașov) 1:51,2 ; copii II 300 m : Iu- 
dilh Balint (Mureșul Tg. Mureș) 
36,2 ; 300 m băieți i 1. Opincaru 
Sc. sp. Sibiu) 33,3.

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

J IMPORTANT PENTRU AMATORII DE SPORT CARE DORESC
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DEPUNEREA CUPOANELOR DE PARTICIPARE LA TRAGEREA LA SORȚI 
organizată de ALMANAHUL SPORTUL 72 
SE PRELUNGEȘTE PINĂ LA DATA DE 15 FEBRUARIE a.c.

La cererea cititorilor, termenul de depunere a cupoanelor aflate în ALMANAHUL SPORTUL 72 și care 
dau dreptul de participare ia tragerea la sorți pentru atribuirea celor două excursii gratuite la J. O. MUN
CHEN 72 se prelungește pînă la data de 15 februarie, deoarece ultima tranșă din tirajul almanahului a fost 
pusă în vînzare după Anul Nou.

Verificați la cumpărarea almanahului cuponul de participare aflat la pag. 287, complețați-l_ și trimi- 
teți-l pe adresa ziarului nostru, str. Vasile Conta nr. 16, E

ț 
i» 
9
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București, cu mențiunea7 EXCURSIE J.O. MUNCHEN.'

O NOUA

Șl MODERNĂ

POPICĂRIE

LA TIMIȘOARA

Patrimoniul sportiv al Timișoa
rei s-a îmbogățit recent cu o nouă 
și modernă arenă de popice cu pa
tru piste. Noua popicărie, proprie
tatea asociației sportive Voința Ti
mișoara, a fost realizată, in bună 
măsură, prin munca patriotică a 
cooperatorilor din orașul de pe 
Bega. Formația feminină Voința 
Timișoara, care activează in divi
zia A, își va disputa meciurile din 
returul campionatului pe pistele 
noii arene.

Foto : Dan ȚARAN- 
Timișoaia

ra%25c8%259biri.de


NOI MAEȘTRI
EMERIȚI AI SPORTULUI

Printre cei 25 de noi maeștri smeriți ai sportului, cărora Ie-a fost conferit 
înaltul titlu la finele anului 1971 prin Hotărîrea Biroului C.N.E.F.S., se află si 
GHEORGHE VOICULESCU — motociclism, NATALIA TODOROVSCHI — vo
lei, GABRIEL CHEREBEJIU — volei, ELENA DOEROVOLSCHI — gimnastică, 
ȘTEFAN HAUKLER — scrimă.

LA SEMICERC...
INTERNAȚIONAL LA BRAȘOV

ERAȘO.V (prin telefon). Patinoa
rul artificial din Poiana Brașov 
găzduiește sîmbătă și duminică 
primul concurs internațional al a- 
nului. Este vorba de concursul de 
patinaj artistic, rezervat copiilor 
și juniorilor, organizat de C.J.E.F.S. 
Brașov, dotat cu trofeul „Carpați", 
ediția a IlI-a, dar prima cu ca
racter internațional. La startul con
cursului, alături de sportivi din 
București, Cluj, M. Ciuc și 
șov, vor Ci prezente și tinere spe
ranțe ale patinajului artistic din 
Ungaria și Bulgaria.

Vineri (n.r . azi), tot în Poiana 
Brașov, va avea loc un interesant 
concurs de viteză și îndemînare pe 
categorii de vîrstă, organizat de 
Consiliul județean al pionierilor, 

țy Carol GRUIA-coresp.

r- j— i i .

Bra-

DE ASTĂZI,

TURUL III ÎN GRUPA SECUNDĂ
La patinoarul artificial „23 Au

gust" din Capitală încep, astăzi, 
jocurile turului III al campionatu
lui național în grupa secundă (locu
rile 5—8).

Lidera seriei. Dunărea Galați, a- 
bordează manșa cu un avans de 
numai două puncte față de I.P.G.G.

Astăzi sînt programate întâlni
rile ; ORA 16.30 Tirnava Odor- 
lici—Dunărea ; ORA 19 I.P.G.G. — 
Avîntul Gheorghieni.

0 INTERESANTA DEZBATERE

ORGANIZATA DE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

Ce loc ocupă n 
sportiv școlar

NOI PIRTII ȘI NOI CADRE

• Azi începe turneul internațional organizat de I.E.F.S.
• Confecția s-a clasat

Cele două săptămîni care au mal 
rămas pînă la reluarea campiona
tului- feminin de handbal al divi
ziei A sînt folosite din plin de 
toate teamurile noastre fruntașe 
pentru ultimele pregătiri, fie sub 
forma antrenamentelor susținute, 
fie prin jocuri de verificare.

Așa cum am mai anunțat, Capi
tala va găzdui, începînd de azi 
după-amia î. un turneu internațio
nal la stanul căruia se vor alinia 
următoarele echipe: I.E.F.S., RA
PID, PROGRESUL BUCUREȘTI 
(din div. B) și formația FERENC
VAROS BUDAPESTA. Echipa ma
ghiară, care se anunță deosebit de 
puternică — în lotul ei fiind pre
zente patru jucătoare din reprezen
tativa Ungariei — clasată pe locul 
III la C.M. din Olanda, sosește în 
București la numai eîteva zile 
după ce a învins acasă pe I.E.F.S. 
cu 13—12. Așadar, cu prilejul aces
tui turneu, vom asista și la o par
tidă revanșă, ce se anunță extrem 
de disputată, din echipa bucureș
teană făcînd parte, d’e' această dată, 
și valoroasele internaționale Doina 
Băicoianu și Irina Climovschi, 
care nu au evoluat în partida de 
la Budapesta.

Tot cu prilejul turneului vom vi
ziona și finala ..Cupei Progresul1*, 
care opune echipele I.E.F.S. și 
Progresul. Cîștigătoarea acestei fi
nale va rămîne definitiv în pose
sia trofeului acordat de clubul or
ganizator. ediția din acest an a 
competiției fiind ultima. Firește

pe locul III la Rostock 
rezultatul dintre cele două echipe 
va conta și în turneul internațio
nal care începe azi.

Iată, de altfel, programul turneu
lui ce se va desfășura In sala Pro
gresul, în organizarea clubului 
I.E.F.S. :

Vineri: ora 15,30 Rapid—I.E.F.S., 
ora 16,30 Progresul—Ferencvaros ;

Sîmbătă: ora 17,00 Progresul— 
Rapid, ora 18,00 I.E.F.S.—Ferenc
varos ;

Duminică : ora 10,00 I.E.F.S.— 
Progresul, ora 11,00 Rapid—Ferenc
varos.

Partidele vor fl conduse de cîți- 
va dintre cei mai buni cavaleri ai 
fluierului, printre care : V. Pclcn- 
ghian, P Cirligeanu, P. Țircu, D. 
Racoveanu, M. Petrescu, ete.

★
Echipa Confecția București s-a 

întors din R.D. Germană, unde a 
participat la un turneu fulger (me
ciurile se jucau 2 reprize a cite 
15 minute). Iată rezultatele înre
gistrate de formația bucureșteană : 
8—8 cu Jalgiris Kaunas, 3—6 cu 
Empor Rostock și 12—4 cu selec
ționata de tineret a orașului Ros
tock. De notat faptul că în partida 
cu Empor, handbalistele românce 
au ratat 4 lovituri de la 7 m ! In 
urma acestor rezultate. Confecția 
s-a clasat pe locul 3 în turneu, 
după Jalgiris Kaunas și Empor 
Rostock. Din rîndul echipei s-au 
remarcat jucătoarele Constantina 
Ilie-Dumitțu, Magda Zamfirache, 
Elena Adochiței și Maria Bidiac.

a scris C. A- 
lexa, președintele 
comisiei județene 
de schi Suceava. 

Ne-a scris multe, arăttndu-ne — 
cu date concrete — că acolo în 
nord, schiul începe să se simtă la 
el acasă, tinzînd să devină — așa 
cum este normal — sportul numă- 
nul 1. O să trecem peste supăra
rea corespondentului nostru care 
semnalîndu-ne că la ora actuală 8 
schiori suceveni activează în 
burile brașovene, arată că

clu- 
doi a u

SCHIULPENTRU
fost transferați fără motive Jnte- 
meiate
și ne 
pentru 
dovei.
semna __
tre care au de acum o tradiție ma
terializată prin frumoase rezulta
te (Vatra Dornei și Cimpulung 
Moldovenesc) și în iarna aceasta 
vor funcționa centrele de la Gura 
Humorului, Brodind, Vicov, Iaco- 
beni, Cîrlibaba, Dorna Cindrenilor,

și Gh. Duca)(D. Catargiu , 
oprim la pregătirile făcute 
acest sezon în nordul Mol- 
Vom începe prin a con- 

qă în afara celor două cen-

SUCEVEAN
și de biatlon de pe dealul 

ase-

■ e loc ocupă munca de selecție în preocupările antrenorilor Clubului
* •?... Iată o '

unor ample discuții, cu participarea colectivului de antrenori, în 
marea lor majoritate profesori de educație fizică, aparținind acestei uni
tăți sportive de performanță.

Inițiativa este de bună seamă de salutat, problema selecției fiind anco
rată permanent în actualitate, dar din păcate abordată in mod diferit, in
terpretată diferit. Poate și de aceea rezultatele muncii unor antrenori nu 
sînt întotdeauna cele dorite, cele așteptate.

interesantă temă, care a format obiectul

Clubul sportiv școlar ș-a impus 
atenției prin aducerea în prim pla
nul performanței a unor sportivi ca 
Mihaela Peneș, Mihai Turcaș, Vio
rica Dumitru, Mihai Țiu, Mihai 
Zafiu, Petre Mihaiuc, cu rezultate 
remarcabile în competiții de an
vergură — J. O., campionate mon
diale sau europene. O dovadă că 
muncii de selecție și, ulterior, celei 
de instruire i s-a acordat grija cu
venită.

Tradiția unei riguroase munci de 
selecție continuă și ea este ilustrată 
prin prezența în rîndul elitei aces
tui club bucureștean a unor spor
tivi ca Sofia Mitrică, Cornel Anton, 
Marian Voicu (atletism), Stela Mol- 
doveanu și Radu Sofran (caiac) 
Cornel Văduva (canoe), Elena Nico- 
lae și Geta Alexa (skif), Gheorghe 
Lupu (natație), Rodica Bunea, Na- 
tașa Rublenco, Maria Gheorghe 
(handbal), Liviu Răducanu (polo),

Ecaterina Dumitriu (sărituri în apă), 
Octavian Zidaru, Gheorghe Gaida- 
riuc (scrimă), Andrei Marinescu și 
Ștefan Bodnărescu (talere), Paula 
loan (gimnastică), Corneliu Octa
vian, Mihai Munteanu, Ion Constan
tin (rugby) etc.

Și, totuși, numărul celor care vi
zează marea performanță este încă 
redus, sub nivelul așteptărilor, al 
pretențiilor și al cerințelor. Iar una 
din principalele cauze care deter
mină un flux încă insignifiant spre 
calitate o. constituie munca de se
lecție, desfășurată pe alocuri super
ficial empiric, fără simț de răs
pundere. Din dațele existente în 
evidența clubului rezultă că numai 
în ultimii trei ani s-au perindat 
prin diferite secții nu mai puțin 
de 250 de tineri și tinere, elemente 
fără nici o perspectivă și față de 
care antrenorii n-au luat nici o 
măsură. Timp pierdut pentru antre-

RINDURI DIN SCRISORILE DV
• „Felicitări jucătorului Lu- 

pescu — model de conștiincio
zitate și sportivitate — pentru 
comportarea sa în 1971, atît în 
echipa de club cît și în cea na
țională" (ION și MIHAI IONES- 
CU, corn. Șușani, jud. Vîlcea). 
Nefiind singura scrisoare născu
tă din respect față de fotbalis
tul Lupescu îi facem loc în ru
brica noastră, cu multă plăcere.
• „Nu vă mai cer adresele a 

90 de echipe de fotbal din stră
inătate cum doream inițial — 
ci doar 20 : F.C. Santos, Botafogo,' 
F.C. Liverpool etc. (IOAN FAR- 
CUȚ — str. Răspîntiilor 16, O- 
radea). Mulțumiri pentru îngă
duință, și un sfat: scrieți citeț 
pe plicuri numele echipei și al 
țării respective. Vă asigurăm că 
scrisorile vor ajunge astfel la 
destinatarii doriți.. Chiar dacă nu 
au adresa completă.
• „în sala Vulturii din Lugoj, 

se fumează. Intr-o singură după- 
amiază, să zicem, circa 60 elevi 
fac sport într-o atmosferă vicia
tă. Printre fumători : profesori 
(loan Coliev, de pildă), antrenori, 
spectatori1* (ing. SZOCS LADIS- 
I,AU —antrenor volei, str. Car-

păți nr. 6, Lugoj). Cine are de 
auzit... să audă. Altfel nu se 
poate.
• „Practic tenisul cu pasiune 

și, evident, modelul meu de 
muncă și viață este Ilie Năstase. 
Unde î-aș putea scrie ?“ (MAR
CEL SABAU, str. Oașului 41, 
Cluj). Simplu: pe adresa Fede
rației române de tenis, str. V. 
Conta 16 București. Cît va mai 
trece însă pînă va reveni în țară 
ca să vă citească rîndurile 7
• „Sînt un suporter al U.T.A.- 

ei, nemulțumit de spațiul pe care 
îl acordați acestei echipe. Cred 
că dacă Dinamo sau Rapid reu
șeau ceea ce a reușit U.T.A., alta 
era situația*. (BACIU IOAN, str. 
K. Marx 13, Lugoj). Simțim insi
nuarea dv. plecată de Ia „due
lul" București-Provincie. Pe ne
drept ne acuzați. Și ca să vă 
convingem, vă ținem la dispozi
ție o felicitare primită din par
tea clubului U.T.A., semnată de 
antrenorul C, Dumitrescu. Scrie 
în ea, printre altele: „Mulțu- 
miri pentru modul în care ați ur
mărit și popularizat activitatea 
clubului nostru". Cred deci că 
trebuie să faceți pace cu noi

nori, pentru tinerii respectivi, bani 
irosiți cu închirierea unor săli și 
terenuri, echipament și aparatură 
sportivă uzată. Nici nu se putea a- 
junge la o altă situație atît timp 
cît în club au existat antrenori 
(Cornel Georgescu și Gheorghe 
Man-scrimă, Ilie Munteanu-canoe, 
Pantelimon Decuseară—sărituri în 
apă, Marin Diaconescu-box, Marin 
Boia—canotaj etc) care au așteptat 
ca elevii să vină singuri la șală sau 
la bazin. Este foarte adevărat, în 
acest club există și altfel de exem
ple de antrenori (loan Petru-gim- 
nastică, Gheorghe Fodoreanu—atle
tism, Gheorghe Dimeca—natație, 
Augustin Mișcă—tir ș.a.) care, cum 
este și firesc, realizează procesul de 
selecție începînd cu vizite în școli 
pentru depistarea unor elemente cu 
reale calități. Ulterior copiii selec
ționați sînt supuși unor probe de 
control, specifice disciplinei către 
care au optat, dublate de stabilirea 
unor indici fizici, motrici și psihici, 
acțiune în care aportul medicului 
este obligatoriu. O dată trecute a- 
ceste probe, copiii râmîn în aten
ția antrenorilor, nu numai pe firul 
instruirii sportive și al unor repe
tate probe — periodice — de con
trol, ci și al modului cum se achi
tă de obligațiile școlare, de atitu
dinea ce o arborează în viața de 
familie, în societate.

Este evident că problema selec
ției rămîne întotdeauna problema 
nr. 1, nu întotdeauna ușor de abor
dat și mai ales simplu de rezol
vat. Pentru tehnician este dificil 
deseori să stabilească criteriile 
primare ale selecției, să aibă în 
vedere în primul rînd factorii fi
zici, cei care vizează o extraordina
ră labilitate pentru însușirea unor

Dc««n da N. CLAUD IU

Eleva Iuliana Pața (in mijloc) din Vatra Dornei, componentă a echi
pei de junioare campioană balcanică in proba de ștafetă (alături de Ro
dica Clinciu și Elena Bășa) este un exemplu și un îndemn pentru schiorii 
suceveni. Foto . Theo MACARSCHI

elemente tehnice sau comportamen
tul psihic. Este încă greu de a sta
bili un principiu în această direc
ție, o ordine a priorităților. Dar 
tocmai de aceea se impun, în 
munca de selecție, căutări, expe
riența răbdare și, evident, exigență. 
Este și concluzia care s-a desprins 
din această foarte utilă discuție pe 
tema selecției copiilor și junioriior, 
onorată cu prezența prof. dr. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
Evident nu s-a spus totul, nu s-a 
realizat încă totul.

Trist a apărut faptul că de la o 
asemenea dezbatere, care trebuie să 
intereseze cercuri largi de specia
liști din țara noastră și în primul 
rînd pe cei ce lucrează în secții și 
sectoare ale unor unități sportive 
cu un profil asemănător — școli 
sportive, licee cu program de edu
cație fizică, cluburi etc. — s-au în
registrat multe absențe. Ar fi fost 
un schimb de experiență mult mai 
complex, roadele discuțiilor ar fi 
sporit.

Rămîne ca un deziderat organi
zarea unor discuții pe tema selec
ției, problemă majoră astăzi cînd 
se vizează performanțe tot mai 
înalte, cînd multe recorduri inima
ginabile ieri sînt doborîte, rămîn 
de domeniul trecutului. N-ar fi 
lipsit de interes ca referiri la o 
asemenea temă să se facă și la 
consfătuirile pe care Ministerul în- 
vățămîntului intenționează să 
programeze în viitorul apropiat, 
directorii școlilor sportive și ai 
ceelor cu program de educație
zică din întreaga țară. Și evident 
și cu alte prilejuri.

le 
cu 
li- 
fi-

Tiberiu STAMA

Foto: Theo MACARSCH1

REZULTATELEde fond
Bodea. La Vatra Dornei, de 
menea s-au curățat, amenajat și 
marcat noi pîrtii de fond (3 și 5 
km) și s-a prelungit și îmbunătă
țit pîrtia pentru probele alpine 
de pe Dealul Negru, unde poate 
va fi refăcută în curînd *și vechea 
trambulină (o sugestie a* noastră), 
pentru a vedea reînviată și com
binata nordică (fond + sărituri) dis
părută de aproape un deceniu dîn 
programul concursurilor noastre.

O altă acțiune a comisiei jude
țene a avut drept scop asigurarea 
cadrelor necesare activității schiu
lui. Astfel în afara cadrelor deîn- 
vătămînt, sporite ca număr prin 
încorporarea de noi profesori: loan 
Miron, Virgil Bighiu, Elena Mln- 
drilă — la Vatra Dornei — Gh. 
Bratu, Aurel Cristea — la Cîmpu- 
lung — și Mihai Miron — la Gu
ra Humorului — cadre care vor 
sprijini eficace pe cei ce au des
chis drumul schiului în județul 
Suceava (prof. Orest Frățeanu, la 
Cîmpulung și prof. Rodica Pali, 
la Vatra Dornei). Pentru acest se
zon s-a format și un corp de ar
bitri în măsură să asigure desfă
șurarea în bune condiții a bogatei 
activități competiționale programa
te. Acțiunea a început prin reîm
prospătarea cunoștințelor și reexa
minarea arbitrilor existenți șl a 
continuat cu formarea (prin școla
rizare) de noi arbitri.

în curînd ei își vor începe acti
vitatea la primele faze ale Olim
piadei de iarnă a elevilor și la 
campionatele județene. Examenele 
cele mai pretențioase le vor con
stitui însă concursurile cu caracter 
national : tradiționala „Cupa Uni
rii" care se va disputa la Vatra 
Dornei la 22—23 ianuarie (probe 
alpine și de fond) și campionatele 
naționale de fond ale juniorilor 
care vor avea loc tot la Vatra 
Dornei la 12—13 februarie. Se spe
ră ca stratul de zăpadă, destul de 
subțire acum (dar care a permis 
o activitate susținută și In perioa
da vacanțelor) să sporească și să 
ofere și el condiții cît mai bune 
schiorilor suceveni pentru a-și pu
tea materializa, cu succes, toate 
planurile făcute pentru acest sezon.

TURULUI
DE

il AL DIVIZIEI
JUNIORI

Ciocănești, Moldovița, Fundul Mol
dovei ț. a. " ” *
materialele 
lung, unde
torul au luat ființă două noi secții 
(la Școala generală nr. 4 șl la Li
ceul militar), elevii au lucrat în 
toamnă, aducînd îmbunătățiri pîrtiei 
de schi alpin de pe Runc șl celor

\ --------------------

CONCURSURILE LUNII IANUARIE
Pentru luna Ianuarie calendarul competițional al F.R.S.B. prevede următoarele 

Îîitrccd?! •
8—9 ianuarie, Poiana Brașov : — CUPA BRAȘOVIA, probe alpine juniori ; CUPA 

PREDEALUL, probe alpine seniori ; CUPA POIANA, fond toate categoriile.
9 ianuarie — Sinaia : CUPA SPERANȚELOR (et. I), probe alpine și fond copil. 
ÎS ianuarie — Poiana Brașov : CUPA POIANA — sărituri.
15—16 ianuarie — Bucegi : CUPA SINAIA, probe alpine seniori.

15—16 Ianuarie — Poiana Brașov • CUPA A.S.A., probe fond.
16 ianuarie — Poiana Brașov : CUPA TlNARUL DINAMOVIST, probe alpine 

Juniori.
16 ianuarie — Bușteni : CUPA SPERANȚELOR (et. II) probe alpine și fond copil. 
16 ianuarie — Bistrița : CUPA COSARU (ed. II) probe alpine.
22—23 ianuarie : Vatra Dornei : CUPA UNIRII, probe alpine (pe echipe) șl probe 

de fond.
22—23 ianuarie

ș! seniori.
22—23 ianuarie

Juniori.
22—23 Ianuarie

categoriile.
22—23 ianuarie

juniori.
23 ianuarie — Azuga : CUPA SPERANȚELOR (et. III) probe alpine Și fond, copii.
23 ianuarie — Poiana Brașov : CUPA TRACTORUL, sărituri.
29—30 ianuarie — Predeal : CUPA CLABUCET, probe alpine juniori.
29—30 ianuarie — Poiana Brașov : CUPA A.S.A. probe alpine.
29—30 ianuarie — Tihuța : CUPA FlNTlNELE, probe alpine.
29—30 ianuarie — Sinaia : CUPA CUMPĂTUL, biatlon și fond.
30 ianuarie — Rîșnov : CUPA RIȘNOV, sărituri copii.

cărora li s-au asigurat 
necesare. La Cîmpu- 

în afara A.S. Construc-

(pe echipe) șl probe 

probe alpine Juniori 

SCHI, probe alpine

Vă prezentăm în continuare re
zultatele înregistrate în turul II al 
diviziei școlare masculine, seriile 
5—8 : SERIA A V-a (Craiova): Școala 
sportivă Craiova: 3—1 cu Liceul 
cu program de educație fizică Km. 
Vîlcea, Școala sportivă Făgăraș, Șc. 
sp. Sibiu și 3—2 cu Liceul Frații 
Buzești Craiova și cu Liceul D. Go- 
lescu C. Lung. Muscel ; Liceul Fra
ții Buzești Craiova: 3—0 cu Li
ceul D. Golescu C. Lung, 3—2 cu 
Liceul cu program de educație fi
zică Rm. Vîlcea și cu Șc. sp. Sibiu 
și 3—1 cu Șc. sp. Făgăraș ; Școala 
sportivă Sibiu: 3—0 cu Șc. sp. 
Făgăraș, Liceul D. Golescu C. Lung 
și 3—2 cu Liceul cu program de 
educație fizică Rm. Vîlcea ; Liceul 
cu program de educație fizică Rm. 
Vîlcea : 3—0 cu Șc. sp. Făgăraș și 
cu Liceul D. Golescu C. Lung ; Li
ceul D. Golescu C. Lung — Șc. sp. 
Făgăraș 3—1 ; SERIA A VI-A (Ti
mișoara) : Școala sportivă Caran
sebeș : 3—0 cu Liceul Buziaș,
Voința Arad, Liceul Oțelul Roșu, 
3—1 cu C.F.R. Timișoara și 3—2 
cu Șc. sp. Ț». Severin; Liceul Oțe
lul Roșu : S—2 cu Șc. sp. Tr. Se
verin, Voința Arad și Liceul Bu
ziaș ; Școala sportivă Tr. Severin : 
3—2 cu C.F.R. Timișoara și 3—1 cu 
Voința Arad; C.F.R. Timișoara : 
3—0 cu Voința Arad, 3—2 cu Li
ceul Oțelul Roșu și cu Liceul Bu
ziaș ; Liceul Buziaș î 3—1 cu Șc. 
sp. Tr. Severin și 3—0 cu Voința 
Arad. SERIA A VII-A: (Brașov) i 
Școala sportivă Brașov: 3—0 cu Șc. 
sp. Tg. Mureș, Liceul Tîrnăveni și 
3—1 cu Liceul Blaj, Liceul Gherla 
și cu Brașovia; Școala sportivă Tg. 
Mureș: 3—0 cu Liceul Blaj, Li
ceul Tîrnăveni și Liceul Gherla și 
3—1 cu Brașovia ; Liceul Gherla : 
3—0 cu Liceul Tîrnăveni, Liceul 
Blaj și Brașovia ; Liceul Blaj : 3—0 
cu Liceul Tîrnăveni și 3—2 cu Bra
șovia ; Brașovia — Liceul Tîrnăveni 
3—1 ; SERIA A VIII-A (Oradea) : 
Școala sportivă Oradea : 3—0 cu 
Olimpia S. Mare Și Explorări B. 
Mare și 3—1 cu Liceul N. Bălces
cu Cluj, Liceul Dej și Șc. sp. Cluj; 
Liceul Dej : 3—0 cu Șc. sp. Cluj 
3—1 cu Olimpia S. Mare și 3—2 
cu Explorări B. Mare și Liceul N. 
Bălcescu Cluj ; Olimpia S. Mare: 
3—1 cu Șc. sp. Cluj, Liceul N. Băl
cescu Cluj, 0—3 
Mare; Liceul N. 
3—0 cu Explorări 
cu Șc. sp. Cluj ; 
Explorări B. Mare

cu Explorări B. 
Bălcescu Cluj : 

B. Mare și 3—1 
Șc. sp. Cluj — 
0—3.

— Poiana Brașov : CUPA STEAGUL ROȘU

— Sf. Gheorghe : CUPA CENTRULUI DE

— Rlșnov : CUPA OH. RIȘNOV (ed. II), probe de fond toate
— Bușteni : CUPA CARAIMANUL, concur» international fond

SE INAUGUREAZĂ SEZONUL
(tir mare din pag t)

nu numai cartea de vizită a primei 
întreceri, dar și pentru a onora an
gajamentul pe care și l-au propus, 
acela de a avea 3 concurenți cla
sați în primele 6 locuri în finala 
campionatului republican de copii.

Și secțiile de schi de la C.S.M. 
și A.S. Olimpia, — după ce au tra
versat oarecari dificultăți finan
ciare — au găsit înțelegerea nece
sară la C.J.E.F.S. și ța conducerea 
cluburilor pentru ca sub îndruma
rea destoinicilor și inimoșilor in
structori Emanuel Vrăjitor (C.S.M.) 
și Augustin Lamaș (Olimpia) să se 
poată pregăti și prezenta la com
petițiile județene și centrale.

Reșița are o frumoasă tradiție 
în schi și realitățile prezente ne 
dau dreptul să sperăm că ele vor 
fi onorate cu succes și în sezonul 
în care am debutat.

CLARIFICĂRI ÎN CLASAMENT,

DAR ETAPA DE DUMINICĂ
înfirmînd previziunile care a- 

nunțau meciuri între echipe dis
proporționate ca valoare, etapa a 
X-a, penultima, a primului tur al 
diviziei masculine A a oferit, de 
fapt, întâlniri deosebit de intere
sante, cu desfășurări echilibrate, 
foarte atractive pentru public. La 
Cluj, Universitatea a cedat în der- 
byul studențesc susținut în com
pania formației Universitatea Ti
mișoara, pierzînd, astfel, serios din 
șansele de a se califica în turneul 
final al competiției. Timișorenii, în 
schimb, se anunță acum candidați 
chiar la una din medalii și este 
cert că dacă noul antrenor, Traian 
Constantinescu, va izbuti să-și va
lorifice capacitatea și, mai cu sea
mă, să-și impună autoritatea, ei 
își vor realiza țelul propus la în
ceperea campionatului. La Tg. Mu
reș, Mureșul și Politehnica Galați 
au susținut o partidă dramatică, la 
sfîrșitul căreia învingătorii, bas- 
chetbaliștii echipei gazdă, au acu
mulat două puncte extrem de pre
țioase în lupta pentru evitarea re
trogradării. în Capitală, doar Di
namo a reușit să se impună cate
goric în fața I.C.H.F.-ului. Poli
tehnica și Steaua au luptat din 
răsputeri pentru a întrece pe Voin
ța și I.E.F.S., iar Rapidului i-au 
fost necesare 35 de minute pentru 
a înț ■țse tânăra și inimoasa for-

mație a Politehnicii Cluj, aceasta 
prezentîndu-se cu certe perspecti
ve de progres.

Cu prilejul acestei etape, s-au 
produs importante clarificări în 
clasament, care va cunoaște, însă, 
forma definitivă duminică seară, 
după consumarea jocurilor finale 
ale acestui tur.

AUTORII PUNCTELOR IN PARTIDA 
UNIVERSITATEA CLUJ — UNIVER

SITATEA TIMIȘOARA

Din motive obiective nu am pu
tut publica ieri realizatorii puncte
lor interesantei dispute dintre cele 
mai bune teamuri studențești ale 
țării noastre. Iată acum cine a în
scris cele 158 c; puncte (Universi
tatea Cluj — Universitatea Timi
șoara 76—82): Ruhring 22, Zdren- 
ghea 17, Demian 16, Vizi 6, Kun 6, 
Moraru 5, Ronay 4 pentru clujeni, 
respectiv Viciu 20, Czmor 19, Cîm- 
peanu 17, Weber 11, Caloș 9, Mi
ning 4, Roxin 2.
MUREȘUL — POLITEHNICA GALATI, 

UN MECI DRAMATIC
Ora tîrzie la care s-a încheiat 

partida Mureșul Tg. Mureș — Po
litehnica Galați (81—79) nu ne-a 
permis să publicăm amănunte de 
la această pasionantă întrecere. 
Facem acest lucru acum, folosind

RĂMÎNE DECISIVĂ
relatarea corespondentului nostru 
CONSTANTIN AI.BU: „întâlnirea 
a fost extraordinar de disputată și 
a solicitat o încordare nervoasă ma
ximă. începutul meciului a fost 
echilibrat, dar din min. 8 gazdele 
s-au desprins șj în min. 13 con
duceau cu nouă puncte (32—23). 
Oaspeții și-au revenit și, avînd în 
Martinescu un excelent realizator, 
au recuperat handicapul. începutul 
reprizei secunde a aparținut total 
studenților, care aveau în min. 28 
un avans de 13 puncte (56—43). De 
menționat că intre minutele 31 și 
26 gazdele nu au înscris nici un 
punct .' Gălățenii și-au menținut 
avansul chiar și în min. 31 (60—47), 
dar din acest moment Mureșul a 
recuperat treptat, iar in ultimele 
secunde, la scorul de 71—69 pen
tru Politehnica, Magoș a transfor
mat două aruncări libere și a ega
lat. în prelungiri, după o luptă 
epuizantă, mureșenii au izbutit să 
obțină victoria care, insă, putea 
reveni la fel de bine gălățenilor. 
Au înscris Bugariu 16, Bidiga 10, 
Bencze 10, Nagy 13, Magoș 15, Cze- 
dula 11, Țambrea 4, Matic 2 pen
tru Mureșul, respectiv Dorncanu 1, 
Samson 19, Nicolescu 1, Milea 2, 
Ganea 5, Martinescu 33, Tudose 4. 
Moraru 14. Au arbitrat satisfăcător 
V, Chioreanu și I, Șzabo (ambii 
din Cluj)",

(Corespondenți i 
V. POPOVICI, 
P, LURING/).

M. NICOI.AU, 
C. NEMȚEAN®,

CONFERINȚĂ
Centrul de cercetări științifice 

al C.N.E.F.S., Consiliul munici
pal pentru educație fizică șl 
sport șl. Institutul de speciali
tate, în colaborare cu Universi
tatea populară București, anunța 
pentru luni 10 ianuarie 1972, la 
orele 12,S0, în sala Dalles, con
ferința : „Statistica matematică 
și aplicațiile el In educația fizică 
șl sportul contemporan". Expu
nerea va fi făcută de prof. Va
sils Dumitrescu, cercetător știin
țific principal. Va urma un film 
artistic.

cel mai eficace jucător al Poli-

DE LUNI, PERIOADA 
DE TRANSFERĂRI

Popa a fost și în meciul eu Voința 
tehnicii București.

CLASAMENT LA ZI

1. Steaua 10 9 1 719—641 19
2. Dinamo 10 8 2 845—684 18
3. Polit. Buc. 10 7 3 813-684 17
4. Univ. Timiș. 10 7 3 826—736 17
5. Univ. cluj 10 6 4 695—635 16
6. I.C.H.F. 10 5 5 641—652 15
7. Rapid 10 5 5 665—702 15
8. Polit. Cluj 10 4 6 647—699 14
9. Mureșul 10 3 7 725—838 13

10. Voința Buc. 10 2 8 720—818 12
11. Polit. Gat 10 I 8 748 -836 12
12, I.E.F.S. 10 3 8 666-785 12

Federația anunță că între 10 și 31 
ianuarie are ioc prima perioadă de 
transferări a anului 1972. Se rea
mintește, însă, că vor fi luate In 
considerație numai cererile de 
transferări însoțite de toate docu
mentele solicitate de regulamentul 
In vigoare,

1 X

NICOI.AU


TRAGEREA LA SORȚI 
A 16-IMILOR 

CUPEI ROMÂNIEI"»•

Fetierația română de fotbal a sta
bilit ca miercuri 12 ianuarie să 
aibă Ioc tragerea la sorți a 16-imi- 
lor „Cupei României". La tragere 
au fost invitați delegații echipelor 
calificate (Petrolul Moinești, Dună
rea Calafat, Cimentul Medgidia, 
Olimpia Rm. Sărat, Petrolistul Bol
dești, Unirea Drăgășani, Minaur 
Zlatna, Textila Odorhei, Tractorul 
Brașov — din divizia C, Metalul 
Plopeni, F.C. Galați, Politehnica 
Timișoara, C.F.R. Timișoara, Mine
rul Baia Mare, Olimpia Satu Mare 
și Metalul București — din divi
zia B) și ai divizionarelor A.

Tragerea la sorți va avea loc la se
diul federației, cu începere de 
ora 18.

CU CLUBURILE
(Urmare din pag. I)

la

DINAMO - PROGRISUI, 
DUMINICĂ IĂ MINI-FOTBAl

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
sala Dinamo va găzdui o nouă 
partidă de mini-fotbaL Este vorba 
de întîlnirea dintre jsexteturile" 
echipelor bucureștene DINAMO și 
PROGRESUL. Jocul începe la ora 
11,30.

CURS DE ARBITRI 
LA TIMIȘOARA

Prin grija colegiului Județean, a 
început de cităva vreme, la Timi
șoara, un curs de arbitri.

La lecțiile predate de lectori — 
arbitrii din lotul republican 
precum și de activiști din cadrul 
C.J.E.F.S. Timișoara, participă 42 
de cursanți.

Livlu TINȚARIU-coresp.

relarea acțiunilor intre loturile re
prezentative și cluburi au acum te
meiuri în plus. Obiectivele majore 
pe care fotbalul nostru și le propu
ne în acest an —■ calificarea echi
pei naționale în turneul final al 
campionatului european, cîștigarea 
primelor jocuri din cadrul preli
minariilor Campionatului mondial 
de fotbal (cu Finlanda și Albania), 
calificarea și obținerea unui loc 
fruntaș la turneul final al Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen, și atin
gerea „cotei semifinale1 
echipele de club rămase în cursa 
continentală — nu pot fi concepute 
în afara unor asemenea relații.

Antrenorilor și conducătorilor de 
secții prezenți 
spre discuție loturile reprezentative 
și programul acestora preconizate 
de către forul de specialitate. A- 
vînd în vedere continuitatea pregă
tirii (la cluburi — cea de bază, 
în ianuarie, la loturi — cea speci
fică, în decursul turneelor din fe
bruarie, apoi, după o scurtă re
adaptare, din nou la cluburi, pen
tru „finisare” înaintea reluării cam
pionatului), reprezentanții autorizați 
ai cluburilor ce furnizează selec- 
ționabilii au fost solicitați să-și 
exprime observațiile, propunerile, 
rezervele asupra componenței lotu
rilor, asupra ciclurilor procesului 
de pregătire, pentru că acest pro
ces nu constituie un scop în sine, 
iar răspunderile nu trebuiesc „pasa
te” de la forul central la cluburi. 
Astfel, s-a accentuat asupra carae 
terizărilor făcute de antrenori și 
asupra fișelor medicale ale fiecărui 
jucător de lot, ce vor însoți fie
care etapă a pregătirii. In același 
sens, s-a făcut precizarea (se pare

de către

le-au fost supuse

ÎNTÎMPLĂR!
__ _  _ _ — _ w

CARE NU SI-AU GĂSIT LOC 
ÎN „CRONICA PARTIDEI

DISCIPLIN o noțiune pe careI O'

n-au înțeles-o bine toate echipele1

3 OCTOMBRIE, 
LA PITEȘTI. Stu
denții Ieșeni țin 
multă vreme scorul 
alb. Vine, însă, o 
lovitură liberă dic
tată gratuit de P. 
Sotir-București, pen
tru un presupus fa
ult al lui lanul a- 
supra lui Dobrin. 
Din această lovita-

ră liberă argeșenii 
deschid scorul. Pes
te cîteva minute 
vine și golul doi în 
poarta lui Costaș, și 
cu 2—0 se termină 
meciul.

„Dacă n-ar fi fost 
acel prim gol!“ — 
zic ieșenii după joc...

La sfîrșitul parti
dei, Dobrin

★ *

noaște onest i „lanul 
nu m-a faultat 1“

Nu este exclus că 
dacă Dobrin ar fi 
recunoscut nevino
văția lui lanul îna
intea executării lo
viturii, astăzi „pi in- 
țul din Trivale” să 
fi fost și cîștigăto- 
rul ,’,Trofeului fair- 
play". Dar și așa...

că In primul rlnd pentru marele 
public1) că turneele din această 
iarnă nu au scop de performanță, 
preferindu-se adversari de valoare 
medie, care să permită elaborarea 
și verificarea unor noi soluții, adec
vate posibilităților actualelor loturi. 
„Olimpicii”, de pildă, au de rezol
vat probleme specifice i prefigura
rea formației de bază și fundamen 
tarea ideii de joc în vederea man
șei decisive cu reprezentativa Dane
marcei, pentru calificarea la Mun 
chen.

Asupra componenței loturilor re
prezentative, antrenorii prezenți la 
ședință nu au avut obiecțiuni, uneia 
întrebări vizînd doar absența ju 
cătorilor de la Steaua, Vigu, Tătari, 
Năstase și a brașoveanului Gydrfi 
Toți aceștia se află în vedenie se 
lecționerilor, absența primilor trei 
datorîndu-se. Insă, turneului con 
tractat de echipa Steaua, In această 
perioadă, pe continentul sud-ame- 
rican. In ceea ce privește progra
mul pregătirii tn cadrul loturilor 
reprezentative, singura problemă 
care a comportat discuții contro 
versate a fost cea a datei plecării 
în turneele de iarnă preconizat», 
unii antrenori de la cluburi soi ici 
tind amînarea acesteia, Intruclt, e- 
chipele respective (ca de exemplu 
„U“ Cluj) își reiau pregătirile în 
12—13 ianuarie, deci mai tirziu 
decît a fost indicația forului de t* 
sort.

„In primăvară, Ia reluarea cam
pionatului, a spus vicepreședintele 
F.R.F., Ion Balaș, este nevoie de 
jucători bine pregătiți, cu prospe
țime fizică. Să nu se forțeze nota, 
intrările timpurii in formă insem- 
nind, de fapt, acoperirea necesită
ților minimale, de moment, șl nu 
celor maximale, de perspectivă, 
trainice”.

Nu întîmplător s-a invocat tn fi
nal asigurarea unui climat moral 
omogen, de răspundere și prețuire, 
la loturi și cluburi, evitîndu-se si
tuații cînd unii jucători selecția 
nabili erau reprimiți la -cluburi cu 
răceală, indiferență ți, pe alocuri, 
invidie, iar alții își deșertau sacul 
nemulțumirilor acumulate la Iot tn 
mijlocul coechipierilor. Resursele 
jucătorilor noștri fruntași, talentul 
și dăruirea lor trebuie să-și găseas
că un cadru corespunzător de valo
rificare, orice „supapă* de sturgere 
grevindu-le rar.damentuL

Am pășit în noul an, dar ora 
analizelor și a bilanțurilor nu s-a 
terminat încă. Evident, fiecare or
ganism sportiv se bucură, consta- 
tînd că a depus o activitate bogată. 
Cu o singură excepție: Comisia 
centrală de competiții și disciplină. 
Aceasta, firește, și-ar fi dorit să 
figureze numai cu numele, dacă 
ne referim la cea de a doua latură 
a activității sale, consacrată pro
blemelor disciplinare de pe tere
nurile noastre de fotbal. Din pă
cate, această dorință a îămas de 
domeniul irealului, activitatea com- 
petițională continuînd să ofere des
tule subiecte neplăcute, legate de 
disciplina jucătorilor, de o serie 
de abateri mai mult sau mai puțin 
grave comise de către unii dintre 
ei. Și, totuși, prima concluzie care 
se impune este aceea că, față de 
perioada corespunzătoare a campio
natului trecut, starea de disciplină 
marchează o sensibilă ameliorare, 
raportînd-o la ansamblul activității 
competiționale, adică la întreceri
le celor 92 de formații de juniori 
și la meciurile diviziilor A, B și C.

CEI MICI S-AU CUMINȚIT. DAR

competiții și disciplină, 
afla o serie de lucruri 
tive în această privință; Astfel, ni 
s-a semnalat situația mult îmbu
nătățită din campionatul celor mici, 
al juniorilor, unde, in multe etape, 
nu s-a înregistrat nici cea mai 
mică abatere, in vreme ce. anul 
trecut, aproape că nu exista etapă 
de campionat care să nu se fi sol
dat eu 10—12 jucători suspendați. 
S-a realizat, deci, un progres în 
munca de educație cu juniorii, în 
eforturile de canalizare a energii-

CEI MARI?

Stind de vorbă cu tov. Petre O- 
laru, secretarul Comisiei centrare de

am putut 
semnifica-

plinar și In divizia B. Este îmbu
curător faptul că, în marea majo
ritate a cazurilor, meciurile cu mi
ză, în care se înfruntau formațiile 
pretendente la promovare sau cele 
în care luptau ultimele clasate, 
s-au desfășurat în condițiuni nor
male. Dar, uneori, nervii șl-au spus 
cuvîntul, astfel că cei vinovați au 
trebuit să cunoască rigorile regu
lamentului. Este vorba de Bacoș, 
de la Olimpia Oradea, care a apă-

ANALIZA TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIONAR

lor și ambițiilor lor tinerești pe 
calea sportivității și a loialității, a 
respectării adversarului și. implicit, 
a regulilor de joc. Trebuie ară
tat, Insă, că, in vreme ce juniorii 
au devenit maj cuminți, conducă
torii lor mai dau încă de furcă Comi
siei centrale de competiții și dis
ciplină, lăsîndu-se depășiți de pa
siunea de club, de dorința de a 
acumula puncte cu orice preț, 
recurgînd, uneori, pentru aceasta, 
la practici neonorante, cum ar fi

rut de două ori în fața Comisiei 
de disciplină, fiind suspendat pri
ma oară pe patru etape, iar a 
doua oară pe cinci etape. Sanc
țiuni severe au primit și Cojocaru 
(Portul Constanța) și Ionescu (F. C. 
Galați) — cind etape, Petcu (Pro
gresul Brăila), Popa (Poiana Cîm- 
pina), Darie (Gaz Metan Mediaș), 
Giore Coiculescu (Corvinul Hune
doara), Bekerdi (Olimpia Oradea)

Secvența a fost surprinsă la ultima 
Foto i Theo MAGARSCHI

Erplicațil Ia „cea mai înalta tensiune” intre jucători, antrenori ți arbitru 
partidă Rapid—Universitatea Cluj.

ARE CUVÎNTUL STATISTICA

Rfidu-rdoi jucători suspendați i pe 
canu și pe Pop. Abaterile lor au 
fost cu atît mai supărătoare cu cît 
s-au produs într-un meci interna
țional, Răducanu permițîndu-și 
chiar gestul de neiertat de a arun
ca cu mingea în arbitru. Și dacă 
un asemenea comportament vine din 
partea căpitanului de echipă, na 
trebuie să ne mire manifestările 
coechipierilor, cum sa întîmplat 
în meciul cu Universitatea Cluj și 
în alte partide.

Dar, să amintim și de alți jucători 
de divizia A, sancționați de către 
Comisia de disciplină i Mureșan 
(A. S. Armata) — patru etape, Ni- 
culae Ionescu (Petrolul) — trei e- 
tape, Velicu și Hrițcu (Sport Club 
Bacău) suspendați pe cite trei și, 
respectiv, o etapă. “ 
versitatea Craiova) 
Fanea Lazăr („U“ 
etape, Olteanu (F. C. Argeș) —• 
patru etape, iar alți doi jucători ai 
aceluiași club piteștean, Roșu și 
Jercan, sancționați cu mustrare, 
Tonca (Jiul) — două etape și Dă- 
răban (CrișuJ) — cinci etape. (Și nu 
amintim și de zecile de avertis
mente, pentru diverse abateri, date 
de arbitri, In timpul jocurilor).

PREJUDICII ADUSE PROPRII-

Deselnicu (Uni- 
— patru etape, 
Cluj) — două

LOR ECHIPE

recu-
*

SEARA LUI 27 SEPTEMBRIE, PE AEROPORTUL DIN BRATIS
LAVA. Jucătorii dinamoviști se îndreaptă spre autocarul care-i va 
duce la Trnava. Conducătorul delegației, președintele clubului, Va- 
leriu Buzea, meditează cu glas tare ■ „Peste două zile, tot aici, ne 
vom întoarce ori abătuți, ori în culmea fericirii. Eu presimt că va 
fi veselie mare". Alături, Sălceanu, auzind aceste cuvinte, imi măr
turisește în șoaptă i „Mi-e teamă să nu ne descalțe ăștia de Ia Spar- 
tac 1 Steaua a încasat nu mai puțin de 4 goluri 1 Zău mi-e teamă-”.

...Peste 48 de ore, tot pe pista .aeroportului din Bratislava. Cam
pionii noștri își cîntă marea calificare. 11 șicanez pe Sălceanu i

— Exact acum două seri tremurai de teamă 1 Ai fost singurul 
pesimist I Și așa am transmis în avancronică I

— Așa ați scris ? M-ați făcut de basme I
Norocul lui Sălceanu a fost că, atunci, nu 

pre el...
am scris nimic des-

DINAMO Șl U.T.A. AU JUCAT CELE 
MAI MULTE MECIURI ÎN DIVIZIA A

folosirea de jucători care au de
pășit vîrsta regulamentară, apos
trofarea arbitrilor etc.
ASPECTE POZITIVE Șl NEGA-

TIVE IN DIVIZIA C

ÎNAINTEA ETA
PEI A X-A, înain
tea etapei în care 
Crișul va întîlni, la 
Oradea, Rapidul, în- 
tr-un meci al „ma
rilor speranțe". Dis
cut cu antrenorul 
Ștefan Coidum des
pre Crișul, despre 
situația și perspec-

★ ★
tivele echipei. Prin
tre altele, Ștefan 
Coidum spune i „Da
că reușesc să salvez 
Crișul de Ia retrogra
dare, am să scriu un 
material
„De ce 
Oradea
ea ce

★

numai dacă salvez 
echipa...”.

Așteptam cu in
teres acel material.

Ștefan Coidum, In
să, nu mai poate 
salva Crișul. Pur și 
simlu pentru că nu 
mai răspunde de 
Crișul...

vînt aspru pe litoral.

intitulat: 
nu mai este 
în fotbal cc- 
a fost". Dar

★ ★
ZI DE DECEMBRIE, cu soare înghețat și

„Lanterna”, G.F.R. Cluj, după ce a „remizat" cu Steaua, la București, 
nu poate repeta „numărul" și în fața Farului, deși dobrogenii joacă 
trei sferturi din meci în zece oameni. Clujenii pierd cu 1—0, dar an
trenorul Laurențiu Munteanu primește felicitări, pentru jocul fru
mos, din partea cîtorva persoane din anturajul intim al Farului. 
Antrenorul de pe Someș replică fin i ..Aș fi preferat să adresez eu fe
licitările I E al cincilea sau al șaselea meci pentru care primim felici
tări, dar nu cîștigăm un punct. Știți ce ar fi însemnat 5—6 puncte 7 
Eram in afara „zonei” 1

Avea dreptatș Laurențiw Munteanu I...
Mircea M. IONESCU

Orice sfirșlt coincid^ cu un Început.
Picat că Intre sfîrșitul turului campio

natului divizionar A de fotbal și înce
putul returului din primăvară va ii o 
întrerupere cam lungă pentru Iubitorii 
acestui sport, mal cu seamă că primă
vara anului 1972 promite de pe acum 
foarte mult.

Primele 5 locuri tn divizia A sint ocu
pate de formații provinciale, prima 
noastră reprezentativă face parte din 
elita fotbalului european (ți mondial) 
așteptind eu încredere nu numai trage
rea la sorți din 12 Ianuarie, d și dubla 
confruntare din sferturile campionatului 
continental, echipa noastră olimpică 
poate fi prezentă In turneul final de la 
Milnchen (victoria la București In fața 
danezilor este foarte previzibilă), iar 
Steaua șl U.T.A. — rămase In întrecere 
tn cupele europene — ne mal pot fur
niza multe momente plăcute. Performan
ța lor este de pe acum valoroasă, din 
cele 130 de cluburi participante tn cele 
trei competiții mal continuă întrecerea 
doar 24, două (B.S’i !) fiind din țara 
noastră. Raportat la numărul țărilor 
membre U.E.F.A., care este de 33. pro
centajul e măgulitor, cel puțin...

„Atuurile* sint deci puternice, pentru 
a ne Îndemna să întocmim o interesanta 
statistică legată de campionat, care con
stituie legea tuturor acestor performanțe 
de răsunet.
• Lista echipelor cu cele mai multe 

meciuri jucate tn divizia A de după au
gust 1944 (24 de ediții terminate, plus 
turul actualului --------------

1. Dinamo Buc,
2. U.T.A.
3. Petrolul
4. Steaua
5. U. Cluj 
2. Rapid

Jiul Petroșani
Iar S.C. Bacău 445.

La Dinamo am inclus — firește — șl 
perioada de existență a echipe: .Cioca
nul- (1948—48). Steaua a lipsit de ța pri
ma ediție Petrolul a activat in divizia 
B In 1953. Rapid tn 1952 și 1955. iar ,U* 
Cluj in 1950 și 1958.

Procentual echipele bucurețtene domi
nă tncă pe toate liniile, tn eluda semne-

campionat) :

223 312
223 275
202 252
597 280
573 208
577 257

iu 
IM
137
147
143
142

170
204
213 
170
223
172

1172—723
1077—257 
937—772

10SS—746
824—852
952—714

a disputat 492 de partide.

COMISIILE PI RAMURA Dl SPORT Șl M’JACA DE EDUCAȚIE
(Urmare din pag. I)

lor trebuie să-și găsească locul, 
alături de dezbaterile cu caracter 
tehnic, expunerile, schimbul de ex
periență și de opinii în privința 
muncii politico-ideologice și cultu
ral-educative Pe care sînt datoare 
s-o desfășoare cadrele tehnice ale 
mișcării sportive. în lumina Docu
mentelor de partid, a sarcinilor 
sporite pe care ele le pretind de 
la fiecare, antrenorul devine — în 
primul rînd — un om politic. El 
însuși trebuie să fie înarmat cu 
înalte cunoștințe ideologice, să poa
tă explica elevilor săi politica par
tidului nostru, să reprezinte un e- 
xemplu de conștiinciozitate, de 
cinste, de conduită, în muncă șl în 
viață.

Din păcate, comisiile pe ramură 
de sport s-au ocupat mai mult de 
urmărirea calității antrenamente
lor. a procesului de instruire teh
nică. latura educativă a acestei 
tivități fiind trecută pe planul 
cunti. Multor antrenori li s-au 
lerat nu numai slaba pregătire
litico-ideologică, dar și metodele 
nepedagogice, abaterile de la con
duita cetățenească.
i Comisiile pg ramură de sport pot

ac-
se- 
to- 

po-

organiza, ele înșele, acțiuni educa
tive dintre cele mai eficace : sim
pozioane, mese rotunde, întilniri 
ale sportivilor fruntași cu masa de 
iubitori ai sportului, in școli și lieee. 
De asemenea, controlul pe care îl 
pot exercita comisiile pe ramură 
de sport în secțiile cluburilor și 
asociațiilor trebuie să fie mai des, 
mai operativ și mai calificat. 
Unul din punctele eare nu pot lipsi 
în cadrul lui este, indiscutabil, mo
dul cum se duce munca de educa
ție cu sportivii, care sînt rezulta
tele ei.

Un al doilea for de mare însem
nătate al comisiilor pe ramură de 
sport îl constituie colegiile de ar
bitri. Despre rolul arbitrului în ac
tivitatea sportivă cred că nu este 
nevoie să vorbim prea mult. El 
este chemat să asigure buna des
fășurare a întrecerilor, are obliga
ția să promoveze spiritul de drep
tate, de loialitate, de fair-play. Ar
bitrajul poate fi o lecție de educa
ție sau dimpotrivă una de antiedu- 
cație. Nimic nu influențează mai 
dăunător conștiința unui sportiv 
decît o nedreptate a arb.trului. 
este binecunoscut faptul că de la un 
anumit nivel în sus sportivul își dă 
singur perfect de bine seama dacă 
a greșit sau nu, cam ce notă ar fi 
meritat evoluția lui. Am cunoscut

jucători de tenis — de pildă — 
care știau dacă mingea trimisă de 
ei este bună sau aut, fără să se 
mai uite unde a atins zgura. După 
cum o experiență personală — 
cind i-am pus pe gimnațti să-și 
evalueze singuri exercițiile — ne-a 
dus la convingerea că marea ma
joritate dintre ei sînt nu numai 
foarte obiectivi, dar ți foarte dras
tici cu ei înșiși.

Iată de ce Io preocuparea comi
siilor pe ramură de sport proble
ma ridicării cunoștințelor politice 
și a calificării profesionalo-tehnlce 
a arbitrilor trebuie să ocupe un 
loe de seamă. Arbitrul este cel 
mai aproape de sportiv in momen
tul cînd acesta se află supus exa
menului greu al Întrecerii. De o- 
blectivitatea, de luciditatea, de ati
tudinea lui, poate depinde nu nu
mai comportarea sportivului dar și 
influențarea trăsăturilor de caracter, 
a educației.

Iată, deci, cite obiective impor
tante au de îndeplinit comisiile 
pe ramură de sport în munca de 
făurire a unor sportivi cu înalte 
trăsături etice și moralei

lor trecătoare de ecLpsi. Dinamo a acu
mulat 61', din punctele posibile. Steaua 
59'„ Rapid 5«-„ U T_A„ 55',. Petrolul 
S3*.».
• Clasament.*- ■’.lorilor cu cele mai 

multe prezențe in divizia A a suferit 
serioase modificări, punctul culminant 
fiind atms de inepmzabtlui Lereter — 
primul In istona fotbalului românesc 
care a ajuns la cifra de 3M de meciuri 
disputate in divizia A Trofeu! .Fir- 
Ptay 1971-, care l-a răsplătit a ajuns 
in miini bune.

Iată clasamentul .la zi* :
308 meciuri : Iosif LERETER (1952—71. 

Politer nea Timișoara — 
179, U.T.A. — 129).
Pahonp» (1952—6». Pe- 
trolul).
Grea.u c.95-5—îl. Rapid) 
Kapas (1954—64, U.T.A-). 
Petescu (1964—71. U.T.A. 
10. Politehnica Timișoara 
32. Vliterul 14. Politehnica 
Timișoara 14. Steaua 2«, 
U.Tuă. 122).
NunweiUer m (1952—71, 
Dinamo București).

dr Georgescu ('.951—0, U. 
Cluj»
E. Jenei (1955—69. U.T.A.
— 21. Steaua — »53).
Petschovsciil <1940—Ci.
C.A.M T, — 2. v.TA — 
94. C.C-A. — SI, U.Tă
— 137).
Dridea I (1S54—71, Petro
lul).
Bone (1M7-62, Jiul _ M. 
C.C.A. — 19»),
Ozor. (1S-:J—«4. Unirea Tri
color — Z2, Dtnamo Buc. 
38. Dinamo Brașov — 17, 
Dinamo Buc. — SC, Pro
gresul — s». Rapid — 7»),

și Chimiuc (G.F.R. Timișoara) — ci
te patru etape. Pe unele terenuri 
s-au întîmplat și incidente, ceea 
ce a dus la ridicarea dreptului de 
organizare pe cite o etapă. în a- 
ceastă situație s-au aflat Poiana 
Cîmpina și Olimpia Oradea.

PREA MULTA NERVOZITATE
ÎN DIVIZIA A

Î98

292
287
282

r>
Î75

174

274

271

272

D:r..re ceț de mc sus. tn toamna anu
lui 1971 au jucat doar trei : Lereter, Pe- 
■ escu ș: Nuntscuier HL N-au mal ser.r- 
ttat „condica de prezența* urmț-orii 
mari animator ai ultimului deeeniu : 
Greavu, pr-.dea I. Badea (227 de meciuri), 
Raxsl (257). c. Ua:ef rn»t. Dan Co- (333). 
Oct. Popescu (195). C. Ștefan v.
Popescu (179), Manolaehe (IT1).

Frederic MOISES

categorie, a 
cînd, să-și 
pină seam 

că numărul

In ciuda aparențelor, a referirilor 
care s-au făcut de atîtea ori la 
actele de indisciplină din divizia 
C, și la nivelul acestui eșalon com- 
petițional, comportarea jucătorilor 
a fost mai bună,. sub aspect disci
plinar. Dacă subcomisia de disci
plină, în sarcina căreia cade ac
tivitatea din această 
trebuit, din cînd în 
prelungească ședințele 
tirziu. să nu uităm
echipelor participante la acest cam
pionat s-a dublat aproape, în com
parație cu ediția trecută. Dar, e 
b;ne că nu s-au dublat și... abate
rile. Dimpotrivă, proporțional, ele 
au descrescut sensibil. Apreciind 
cum se cuvine acest fenomen po
zitiv, nu putem 
vederea peste un 
unele abateri au 
grave. Este trist, 
putut petrece pe 
de fotbal un asemenea caz ca ace
la de la Fălticeni, la meciul Fo- 
resta—I.R.A. Pașcani, unde condu
cătorul partidei a fost pur și sim
plu molestat de unii jucători ai 
echipei gazdă, principalul vinovat, 
Constantin Teodor, fiind suspendat 
din activitatea competițională pe 
doi ani. în același timp, acestei 
echipe, care în urmă cu cîțiva ani 
trăise momentele de mare satisfac
ție de a fi jucat în finala ,.Cupei 
României*, i s-a ridicat dreptul de 
organizare pe șase luni.

trece, totuși, cu 
fapt, și anume că 
fost deosebit de 
de pildă, că s-a 

terenurile noastre

CLIMAT MAI BUN IN MECIU-

RILE DIN „B"

In general, se poate vorbi despre 
o Imbu.-.ăLă’ire a climatului disci

ZILE DE NEUITAT, IN TABĂRĂ,
(Urmare din pag. 1)

toți atleții, este imnosibil să nu te 
adaptezi și la cerințele altei dis
cipline sportive, chiar și la cele ale 
schiului. Sigu-, majoritatea prefe
ră fondul și cobori rile ușoc-e. Dar 
principalul este ci le place, că 
solicită să mai rimînă pe pârtii ~ _ fu

ur- 
iri

și unul dintre cei mai curați oși 
schiori de.. ocazie. A intrat cu o 
oarecare teamă pe pirtie, dar trep
tat a îndrăgit schiurile și acum cu 
multă greutate le scoate din pi
cioare., Apoi Roland Hes, patru- 
sutist. Aș zice, campionul tumbe
lor pe zăpadă Este întotdeauna pri
lej de haz pentru toți

Dar, surpriza cea mare a sezo
nului de toamnă, sub aspectul dis
ciplinei, avea să ne-o ofere divi
zia A, deci întrecerea în care sînt 
angrenate echipele noastre frunta
șe. în mod neașteptat, tocmai la 
nivelul acestui eșalon 
cele mai multe cazuri 
plină, cele mai multe 
cepînd cu proteste și 
continuînd cu joc dur, 
cuviincioasă față de arbitru, lovi
rea intenționată a adversarului etc.

Remarcabile excepții, în această 
privință, au făcut liderul clasamen
tului, U.T.A., Steagul roșu și Poli
tehnica Iași, care n-au avut nici 
un jucător sancționat, în nici un 
fel. Nu există pită concluzie decît 
aceea că, la aceste cluburi, muncii 
de educație i s-a acordat toată a- 
tenția, neuitîndu-se că de la dis
ciplină începe totul.

Am greși profund dacă am spu
ne că la Dinamo, de pildă, nu s-a 
dus și nu continuă să se ducă o 
susținută muncă de educație a tu
turor sportivilor încadrați în acest 
mare club. Dar, se pare că unele 
nereușite pe plan tehnico-sportiv au 
creat în rîndurile unor fotbaliști o 
stare de nervozitate excesivă, ceea 
ce le-a adus dinamovișților un loc 
prim, nedorit, în clasamentul ne- 
sportivității. La aceasta au contribuit 
decisiv doi dintre jucătorii de ba
ză ai ansamblului dinamovist, Du- 
mitrache și Dinu, suspendați pe 
cite șase și, respectiv, trei etape. 
Iar dacă Sătmăreanu II a primit 
doar o mustrare, aceasta trebuie, 
totuși, să însemne o chemare la 
un joc corect, în care lupta pentru 
balon să se desfășoare cu mijloace 
regulamentare.

O altă echipă căreia nu i-a mers 
jocul în turul campionatului, Farul 
Constanța, și-a descărcat nervii pe 
arbitri, pe jucătorii adverși. Și iată 
că doi dintre jucătorii acestei for
mații, Stoica și Nistor, au trebuit 
să fie sancționați, primul pe patru 
etape și al doilea pe trei etape.

Pe această listă, la un loc de 
frunte se află și Rapidul, care are

Prin actele lor de lndiciplină. în 
afară că se pun într-o lumină proas
tă, Jucătorii în cauză lovesc efectiv 
și în interesele propriilor lor echi
pe, privîndu-Ie de aportul lor, in 
primul rind în timpul meciului în 
care au comis abaterea și, apoi, in 
alte Jocuri, în care stau pe tușă, 
suspendați. Cel mai tipic exemplu 
ni-1 oferă Dărăban, de la Crișul. 
Insultîndu-1 pe unul din arbitrii de 
linie, la o inofensivă aruncare de 
Ia margine, cu cîteva minunte înain
te de finalul partidei cu Steagul 
roșu, el n-a mai putut lua parte 
la următoarele cinci meciuri ale 
echipei sale. Aceasta echivalează, 
practic, cu o dezertare, cu agravarea 
situației în care se află coechipierii 
săi.

într-o postură de loc onorabilă 
se află divizia A și prin cele două 
suspendări de terenuri: C.F.R. Cluj 
și Crișul Oradea, în timp ce Farul 
a scăpat, ca prin urechile acului, 
doar cu un avertisment public.

Este regretabil faptul că, în unele 
cazuri, antrenorii echipelor nu nu
mai că n-au încercat să-și tempereze 
jucătorii, dar au turnat gaz pesta 
foc, provocînd și ei incidente in te
ren sau în afara lui. O asemenea 
atitudine au avut antrenorii Bazil 
Marian și Nuțescu (Rapid), Ștefan 
Onisie (Universitatea Cluj), Bone 
(A.S.A. Tîrgu Mureș), Gh. Constan
tin (Steaua), dar mai ales @. Rădu- 
lescu (Sport Club Bacău), mereu 
iritat, avînd de reproșat aproape 
tuturor cite ceva, mai puțin lui.

Să sperăm că acest bilanț disci
plinar al diviziei A, la jumătatea 
drumului, va fi urmat de altul mai 
bun, elementul de sportivitate' adu- 
cîndu-și o contribuție din ce în ce 
mai mare la realizarea unor meciuri 
frumoase, la ridicarea pe o treaptă 
cît mai înaltă a fotbalului, acest 
sport atît de mult iubit.

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

schiorii..

s-au produs 
de indisci- 
abateri, în- 
simulări și 
purtare ne-

CAMPIONATUL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI LA FOTBAL

FEMININ
Campioana de toamnă

va fi cunoscută...
la primăvară

O dată CU disputarea ultimei restanțe 
Unirea Tricolor-Tinerețea (scor 8—0). a 
luat sfirșît prima parte a campionatului 
municipiului București de fotbal femi
nin. Spunem a luat sfîrșit, deșt au mal 
rămas de disputat 6 jocuri, care, din 
cauza timpului friguros, au fost aminate 
pină în primăvară. Clasamentul primelor 
6 echipe (fărăl partidele restante) are 
urmfitoarea configurație : 1. CARMEN
27 puncte, 2. Rapid 26 p (un joc mal 
puțin), 3. Unirea Tricolor 25 p, 4. Venus 
24 p (un joc mal puțin), 5. Diana 17 p, 
6. Traviata 17 p.

Partidele turului au fost urmărite de 
un număr destul de mare de spectatori, 
media lor crescînd de la meci la meci. 
In majoritatea lor, meciurile au fost 
disputate cu dîrzenie, uneori depășin- 
du-se chiar limitele jocului... bărbătesc. 
Au fost eliminate 7 jucătoare de pe 
teren • Nicojeta Costache (Unirea Trico
lor), Viorica Popovic! (Venus), Magda
lena Rotaru (Voința), Didlna Sodar (Mi
nerva), Viorica Ursu (Voința). Florica 
Stegaru (Carmen), Livla Bucur (Venus). 
Meciurile au fost conduse în majoritatea 
cazurilor de arbitra (Gabriela Calomfi- 
rescu șl Emilia Duță — 15 jocuri și 
Gabriela Manolescu — 14).

Cele mal eficace jucătoare ale acestui 
tur de campionat au fost Doina Șerbe- 
zeanu (Carmen) 39 goluri, Puica Lazăr 
(Venus) 31 goluri, Florica Stegaru (Car
men) 30 goluri șl ' *'■
(Rapid) 29 goluri.

Nu putem încheia 
« evidenția munca 
Popescu (Carmen), 
(Rapid), Athanase 
Nicolae Chirila (Unirea 
Călin (Diana) șl Carol Se chel (Traviata), 
precum și pe inițiatorii acestui campio
nat, prof. Traian ~ 
la C.M.E.F.S.) și 
vlșt al F.R.F.).

Dorothea Nicolau

aceste rfndurl fără 
antrenorilor Tihel 
Michi Mihăilescu. 

Tănâsescu (Venus), 
Tricolor), Gh.

Tomescu (metodist
Ion Mihăilescu (acti-

Aurei PĂPĂDIE

cite O oră in plus, ci revin 
p-eajma pirtiilor ți tn zilele 
mătoare, chiar ți atunci cind 
face apariția febra musculară.

— Ne-ați putea evidenția o 
rie de atleți-schiori?

— Nu este o treabă prea ușoa
ră, Ar trebui să amintesc aproape 
pe toți participanții Totufi, să în
cerc., Notați: sulițașul Ion Galea — 
a treia performanță din țară la ju
niori mici. Edmund Grunwald, aler
gător pe 1000 m, sutista Mariana 
Lazăr, săritoarea în înălțime Mo
nica Moscu (1,51 m la cei 15 ani 
ai săi). Dacă mai vreți...

Lingă noi, un profesor care face 
parte din colectivul taberei, tova
rășul Traian Prundan, dorește să 
intervină:

— Afi-aț îngădui să vă amintesc 
și doi elevi din 
răspund..,

— Vă rog...
— Este vorba 

Fcp caș, sprinter

se-

grupa de care

de Alexandru 
pe 100 de metri

♦
Un grup compact de 

țin Clubului sportiv 
București. Canotori, 
gimnațti, Înotători ți 
întorceau de la antrenamente.

— A fost o zi de neuitat, ține să 
ne spună unul dintre conducătorii 
grupului, profesorul Eugen Rădu- 
cănescu. M-aș referi nu numai la 
pârtii, la zăpada care ne invită tot 
timpul la mișcare, ci și la alte ele
mente, care ne obligă să 
ciem reușita taberei: 
că avem la dispoziție o 
de sport, cea < liceului din 
tale, că am putut găsi un 
minunat pentru cros, în 
orașului, că beneficiem de 
ții de cazare ireproșabile. Atît ey 
cit și cei aproape 150 de elevi re- 
prezentind Clubul sportiv școlar, 
ne vom aduce aminte cu plăcere 
de zilele de tabără petrecute aici, 
la Vatra Qgrnei..,

elevi. Apar- 
școlar din 
handbaliști, 
poloiști. Se

apre- 
faptul 

sală 
locali- 
traseu 
parcul 
condi-

LOTO - PRONOSPORT
Anul 1971, a fost un an bogat în 

cîștiguri pentru participanții la sis
temul Pronoexpres, sistem la care, 
în cele 52 de concursuri, s-au dis
tribuit peste 60 de cîștiguri de cite 
100 000 lei, în afara altor zeci și 
sute de mii de premii, printre care 
autoturisme și excursii peste ho
tare.

Astăzi, în cadrul tragerii LOTO 
televizate, un nou cîștigător de 
100 000 lei la Pronoexpres, tov. Ni- 
colae Petre din București își va în
casa premiul, iar alți doi cîștigă- 
tori de autoturisme la Loz în Plic : 
Priscu Virgil Răzvan și Porceanu 
Nicolai din București vor primi ac
tele de proprietate ale autoturis
melor DACIA 1100.

Tragerea va fi televizată 
din Studioul da Televiziune 
cepere de la ora 19.10.

• Programul concursului
sport de duminucă 9 1972,

direct 
cu în-

Prono-

cuprinde 13 meciuri din campiona
tul italian A și B. Dar iată cum 
arată acest program : I : Atalanta
— Bologna I II : Cagliari — Juven
tus ; III : Catanzaro — Roma ; IV : 
Florentina — Varese! V : Interna- 
zionale — Sampdoria; VI : Lane- 
rossi — Mantova ; VII : Napoli — 
Milan ; VIII : Torino — Verona ', 
IX : Catania — Bari i X : Livorno
— Foggia | XI : Modena — Perugia; 
XII : Monza — Reggiana ; XIII: 
Palermo — Novara.

Nu uitați ! Mîine este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor. 
Vă recomandăm ca înainte să vă 
fixați pronosticurile, să consultați 
Programul Loto — Pronosport de 
marți 4 ianuarie a.c. care cuprinde 
amănunte asupra meciurilor in
duse -în’ programul de concurs.

Rubrică redactată
<h LOTO—PRONOSPORT



MECIUL SPASSKI-FISCHER
VĂZUT DE FLORIN GHEORGHIU

SCHIUL IN JAPONIA OLIMPICA
• Acum 50 de ani complet necunoscut, azi 8 milioane 

de schiori legitimați • Gigantismul, dimensiunea epocii mo
derne : 900 stațiuni de sporturi de iarna ; 2,5 milioane pe
rechi schiuri producție anuala ; 300 mii perechi bocanci de 
schi etc • Sapporo — „Mecca schiului japonez"

Tn urmă cu peste 50 de ani, schi
ul era complet necunoscut în Ja
ponia. Introducerea sa — ca sport 
și divertisment — în „țara soare
lui răsare" se datorează — se pare 
— unui ofițer de stat major al ar-> 
matei austriace, maiorul Theodor 
von Lerch, atașat pe lîngă regi
mentul Takada din divizia 13 ja
poneză, în ianuarie 1911, el a ținut 
un curs de o lună de zile, pre- 
dînd elemente de tehnică. Curio
zitatea metodei acelor vremuri, 
consta în folosirea unui singur bas
ton lung de aproximativ 3,5 m și 
care servea pentru echilibru, spri
jin și în mod. deosebit ca pivot al 
ocolirilor.

UN START VERTIGINOS
A fost suficient să se arunce să- 

mînța și schiul s-a răspîndit ful
gerător, cucerind regiuni întinse, 
mase mari de populație. în 1929, 
cluburile reunite în „Asociația na
țională de schi din Japonia" au

cerut și obținut afilierea la F.I.S. 
încă din 1920 se organizau anual 
curse pe schiuri pe distanțe mari, 

----- ------ —j schiului

INGOLF MORK A CÎȘTIGAT 
„TURNEUL

CELOR 4 TRAMBULINE"
Ieri, pe trambulina de Ia Bischof- 

shofen, s-a disputat ultimul concurs 
din cadrul Turneului celor 4 trambu
line. In lipsa japonezului Kasaya, 
care conducea detașat prin victoriile 
obținute la primele trei concursuri, 
dar a fost nevoit să se întoarcă în țara 
sa pentru selecția preolimpică. a 
cîștigat norvegianul B. Wirkola 
Cu 233,6 p (103 și 101,5 >m) urmat de 
cehoslovacii J. Raska 233 p (101 și 
102 m) și Z. Hubao 229,5 p (101 și 
102 m).

Turneul celor 4 trambuline a fost 
cîștigat de norvegianul Ingolf Mork 
cu 914,6 p, urmat de Hary Glass 
(R.D.G.) cu 893,6 p și T. Kacyhkoe 
(Finlanda) 812,3 p.

adevărate maratoane ale schiului 
(40 km) între Sapporo și Otaru. 
Din 1923, campionatele naționale 
au intrat. în tradiție. Cu timpul, 
schiul a început a se preda și în 
școlile primare ale regiunilor aco
perite de zăpadă (1932).- încă îna
inte de război, schiul era atît de 
răspîndit în Japonia și cu deose
bire în insula Hokkaido. îneît C.I.O. 
a acordat orașului Sapporo cinstea 
de a organiza în 1940 a V-a ediție 
a J.O. de iarnă. Dar declanșarea 
conflagrației mondiale a anulat or- 
ganizarea acestei ediții.

Astăzi, schiul nu este în Japonia 
un simplu sport. în 10 ani, a deve
nit unul din cele 3 sporturi prin
cipale, numărînd aproape 8 mili
oane de practicanți. alături de base
ball și golf (4 milioane de jucători). 
Schiul are acum implicații sociale 
și economice de mare importanță 
în viața Japoniei. Ar fi suficient 
să amintim că 900 de stațiuni de 
sporturi de iarnă, răspîndite în în
treaga țară, primesc milioane de 
schiori la fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă. Myoko, cea mai celebră și 
cea mai apropiată de Tokio, pare 
sîmbăta și duminica, pur și simplu 
invadată.

Singura stațiune ale cărei pîrtil 
suportă comparație și echivalențe 
internaționale este Sapporo, ceea 
ce în traducere ar putea să însem
ne „Noul oraș" ori în limba vechii 
Populații „Ainu" a insulei Hokkai
do, ..marele rîu secat" (de la rîul 
Toyohira, care scaldă, mai ales pri
măvara cînd se topesc zăpezile 
cartierele orașului).

domenii de via-

După cum s-a mal anunțat, la 15 Ianua
rie. campionul mondial de box la cat. 
grea Joe Frazier își va pune titlul în 
joc în fața șalangerulul său oficial Joe 
Daniels (S.U.A.). Frazier care n-a mai 
boxat de cîteva luni, de la meciul în 
care a terminat victorios în fața lui 
Clay, s-a pregătit intens în vederea 
acestei întflnlri. Durham, antrenorul Iul 
Frazier, a declarat că acesta are o sar
cină ușoară. Meciul constituie un prim 
test, din cele 4 pe care le va mai sus
ține. înaintea meciului revanșa cu 
Cassius Clay.

Echipa de rugby a Australiei a susținut 
Ia Bruxelles o IntîLnire amical în 
compania selecționatei țării. R-jgbyștsî 
australieni au obținut victoria cu scorul 
de 8—0 (3—0).

PE PRIMUL PLAN — 
FRUMUSEȚEA SCHIULUI

Ca în multe alte 
ță, japonezii au preluat de la eu
ropeni modelele și metodele de în
vățare ale schiului, tehnica alune
cării, pe care au șlefuit-o și adap
tat-o unui specific național. Armo
nia dintre corp și spirit, cultura 
fizică în înțelesul social al expre
siei, rafinamentul estetic al execu
țiilor au fost și sînt mai apreciate 
decîț o perfecționare tehnică ab
solută, sau decît scopul obținerii u- 
nor mari performanțe Iată de ce 
Japonia — poporul schior cel ma: 
numeros din lume — a avut destul 
de puține valori mor.diale și. olim
pice în această disciplină- Cu ex
cepția Iui Kiharu Igaya. ricecam- 
pion olimpic de slaion la CbrtiM 
d’Ampezzo (Italia 195<>> ș: a citorva 
săritori la trambulină, stelele de 
primă mărime au lipsit pînă *cum.

Turneul Internațional de șah de la 
Stockholm a fost cîștigat de Jlm Tlm- 
man (Olanda), care a totalizat ti. p 
Boehm (Olanda) șl Brown (Austral a) au 
realizat cîte 6 p, ocup’md locurile ur
mătoare.

Fastul campion mondial de automobi
lism Manuel Fangio (Argentina) a sosît 

, la Londra în fruntea unei delegați: de 
specialiști. El Va discuta cu organizato
rii englezi unele probleme legale de 
desfășurarea aMarelu! premiu a Argen
tinei" (formula 1), care va avea loc Ia 
23 ianuarie la Buenos Aires.

Tenis manele americane Billie Jean King 
șl Rosemary Casals, finaliste ale turneu
lui Internațional de Ia Los Angeles, au 
fost amendate cu cite 2 500 de dolari 
de către comisia de disciplină a federa
ției americane de specialitate. După 
cum se știe, 
părăsit terenul de Joc 
deoarece organizatorii 
Înlocuiască un arbitru 
rea lor.

de specialitate.
cele două jucătoare au 

după primul set. 
au refuzat să 

de Hule Ia cere-

în Cehoslovaci*.Continuîndu-și turneul 
echipa americană de baschet Frostburg 
a evoluat la Prag* în compania forma
ției institutului de Arhitectură/ din lo 
calitate. După 'un med echilibrat, vic
toria a revenit, la limită, oaspeților cu 
scorul de 80—78 (45—3W.

Cu 17 voturi din 22, Claude Collard 
a fost ales, în cadrul unei ședințe care 
a avut loc la Paris, nou președinte al 
Comitetului Olimpic francez. El îl înlo
cuiește pe Jean de Beaumont, care a 
demisionat. In
Claude Collard a fost de nenumărate ori 
campion al țării sale la judo. El a mal 
practicat baschetul, voleiul șl atletismul.

cariera sa sportivă.

A.

Ptrtiile de cobortre de pe muntele Eniwa

pronosticurilor converg spre victoria
cel doi adversari ?

La această oră, locul de desfășurare a 
meciului pentru campionatul mondial de 
șah dintre Boris Spasski și Robert 
Fischer nu a fost încă stabilit. Există 
divergențe între cel doi competitori, de 
o parte, șl F.I.D.E.,, de altă parte, în 
privința datei de începere. Dar, de pe 
acum, interesul în jurul întîlniril este 
Imens, se fac nenumărate comentarii, 
pronosticuri, aprecieri, discuții in con
tradictoriu.

Neputînd rămîne în afara cursului 
general, ne-am gîndit să ne adresăm, in 
legătură cu această confruntare, In
tr-adevăr epocală, marelui maestru FLO
RIN GHEORGHIU care :

• ti cunoaște bine pe amlndol ;
• a Jucat de mal multe ori împotriva 

lor i
• a concurat, recent, la „Memorialul 

Aiehin". alături de Spasski, aceasta tlind 
ultima evoluție publică a campionului 
mondial înaintea disputei cu Fischer.

Să începem, așadar :
— Spuneți-ne, în loc de Introducere, ce 

rezultate aveți în intîlnirile cu cel doi 
adversari din meciul suprem 7

— Am la Fischer scor egal. L-am în
vins tn 1966. la Havana, am pierdut, în 
1970 la Buenos Aires, șl am remizat de 
două ori. la Vinkovci (1968) și Siegen 
(1970) Cu Spasski am jucat mal mult, 
dar rezultatul este negativ : 3 înfrîngeri 
șt 8 remize.

— Pentru a termina partea statistică, 
să ne reamintiți scorul in Intîlnirile de 
pini acum dlntre Spasski și Fischer.

— Campionul lumii conduce cu 3 vic
torii și 3 remize, toate partidele ciștigate 
fiind cu albul. Să nu uităm, insă, că 
Spasski l-a învins prima dată pe Fischer 
în I960, clnd Bobby era copil, iar in 
celelalte două partide a profitat de fap
tul că adversarul său a forțat peste 
limită 1n poziții egale.

— Cum vedeți meciul lor din acest an 7
— Palpitant. Va fi, indiscutabil, eveni

mentul șahis't al secolului, menit să 
desemneze pe supercamplonul tablei cu 
patrate albe Și negre.

în ceea ce-1 privește pe adversari, 
există cîteva luoruri care-1 aseamănă : 1) 
Ambii sînt foarte buni cunoscători al 
teoriei modeme; 2) Amlndol slnt foarte 
buni luptători de turneu șl de med : 3) 
Attt Spasski cit șl Fischer au o concep
ție creatoare asupra șahului. Dar, există 
și deosebiri : 1) Fischer calculează mal 
repede decît Spasski; 2) Spasski are, în 
schimb, un repertoriu de deschideri mal 
larg decît adversarul său; 3) Procentual, 
rezultatele la alb ale lui Fischer sînt 
superioare celor ale lui Spasski și a- 
ceasta poate fi hotărîtor în med.

— Participarea lui Spasski la „Memo
rialul Aiehin". cu numai o jumătate de 
an Înaintea meciului, n-a fost o Impru
dență 7 Nu cumva el și-a divulgat unele 
variante pe care le 
pentru Fischer 7

pregătește special

vedere al ;,lmpru- 
: da șl nu ! Da,

— Din punctul de 
dențel" aș răspunde 
pentru că el s-a expus unui eșec (pe 
care de altfel l-a șl Înregistrat), nu, fi
indcă trebuie să-ți verifici forța in tur
nee tari șl nu numai in partide de an
trenament.

în privința divulgării unor presupuse 
variante noi. răspunsul este categoric 
nu ! Spasski, in partidele cele mai 
grele (cu Petrosian și Korcinoi) a avut 
negrul și adversarii i-au jucat cu totul 
altceva decît j-ar fi Jucat Fischer, adep
tul invariabil al lui „e4“ la alb. Spasski 
a pierdut ambele partide intr-un 
„gambit al damei", deschidere Ia care nu 
se va ajunge, cred, niciodată în meci. 
Iar in partidele cu mine șl cu Stetn, care 
am jucat la negru două, variante utili
zate des de Fischer, campionul mondial 
nu s-a abătut de la schemele clasice, cu
noscute. șl au rezultat poziții egale. 
Chiar dacă Spasski are ceva noutăți, eu 
socotesc că este riscant să le încerce 
prima oară împotriva lui Fischer, fără 
să le fi verificat, practic, în prealabil.

au mal rămas regii pe tablă. Acest stil 
sufocant determină seriile sale de fiștl- 
guri. în meciurile eu Talmanov și Lar
sen — cîte șase victorii la rînd ; iar cu 
Petrosian — patru. Tigran îmi mărturi
sea la Moscova că nu 1 s-a întlmplat 
niciodată in viață să piardă consecutiv 
patru partide. Patima pentru șah, pen
tru joc, a lui Fischer ține de domeniul 
lucrurilor unice.

Dar, greșesc cei care îl... detronează 
dinainte pe Spasski. Boris are, la rîndul 
său, mari resurse. Dacă el nu va face 
greșeala să joace „la remiză",, cl va 
adopta o tactică ofensivă, agresivă, 
ieșind, cum se spune, „la bătaie", me
ciul poate lua o turnură cu totul neaș
teptată pentru suporterii lui Fischer. 
Desigur, în lumina datelor pe care Ie 
deținem pînă acum, șl pronosticul meu 
este în favoarea marelui maestru ane- 
rican. Dar cîte pronosticuri nu au fost 
infirmate de lupta sportivă !

— Ce știți despre pregătirile celor doi 
competitori 7

— tn timp ce Spasski juoa la „Memo
rialul Alehin", Fischer își susținea tur
neul de simultane în Argentina șl Bra
zilia conform unul contract încheiat 
înainte. De la începutul acestui an, el 
se va retrage în California, unde se va 
pregăti pentru meci. Spasski n-a făcut 
nici un fel de declarații, dar — din cîte 
s-a auzit — el se va antrena mal întîl 
lingă Moscova, iar după aceea în Cri- 
meea. . _ .

...Nouă nu ne rămîne, așadar, decît sa 
așteptăm această epocală confruntare 
între doi glganți al șahului.

Valeriu CHIOSE

KARPOV
DETAȘAT

DE LA
LONDRA, 6

CONDUCE
ÎN TURNEUL
HASTINGS

3 (Agerpres). — După 
runde, în turneul Internațional

Sapporo este însă o posibilitate, 
pe care schiorii 
lăsa să le scape, 
bele de sărituri

Forța schiului, 
sociale vin de la 
lor : 8 milioane de schiori ; 2,5 mi
lioane de perechi de schiuri pro
ducție anuală din care 50% din 
lemnul arborelui Zelkova, 40% din 
fibră de sticlă și 10% din plastic 
și metal | 300 000 perechi bocanci 
de schi anual. Marea calitate a 
producției este bogăția sortimente
lor și accesibilitatea prețurilor. 
Pentru performanță, deși există și 
producție națională, de bună cali- 
tâte (Yamaha, Kazawa etc.) se fo
losesc și se preferă în special mate
rialele (schiurile) de import, cu 
precădere cele austriece.

JOCURILOR OLIMPICE 
CONDIȚII OPTIME

După Olimpiada de la Tokio. 
J.O. de iarnă de la Sapporo sînt — 
fără îndoială — cel mai mare eve
niment sportiv al orientului și cu 
siguranță cel mai mare festival 
sportiv de iarnă din istoria J.O. La 
reușita lor, schiul alpin și nordic 
au o mare contribuție. De aceea. 
Sapporo a făcut un mare efort e- 
ecor.omic-financiar pentru a con
strui pe acoperișul orașul-ri".' pe 
munții Teine. platforma
Makornanaî. cele mal frumoase 
baze sportive

Iată de ce pentru schiul japo
nez. Olimpiada de la Sapporo, re
prezintă. prin baza care i s-a creat 
(și poate chiar prin rezultate), mo
mentul său de apogeu.

Mita URA

japonezi n-o vor 
Mai ales în pro- 
și slalom special, 
coordonatele sale 
gigantismul cifre-

— Majoritatea comentatorilor de șah II 
socotesc pe Fischer marele * "
meciului. Dumneavoastră 
aveți ?

favorit ai 
ce pftrere

PE GHEATA SI PE ZAPADA
9 »

COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET
In mal multe orașe, s-au disputat pri

mele meciuri din cadrul grupelor sfer
turilor da finala ale competițiilor euro
pene de baschet. „Cupa campionilor eu
ropeni- a programat trei partide. La 
Varese, formația locală Ignis a învins cu 
scorul de 90—76 (43—40) pe Real Madrid. 
Intr-o partidă derby desfășurată la Pra
ga între formațiile Slavia și lugoplastik 
Split, baschetbaliștil cehoslovaci au ter
minat învingători la o diferență de nu
mai trei puncte : 78-75 (37-35). Formația 
olandeză Flamingos Haarlem a dispus

pe teren propriu cu 102—89 (47—40) de 
Radiokoh — Vlena.

In cel mal Important med din „Cupa 
cupelor", cunoscuta echipă Simmenthal 
Milano a surclasat în deplasare cu 84 57 
(43—33) formația A.E.K. Atena.

Rezultate înregistrate în competițiile 
feminine. : In „C.C.E.", Visla Cracovia — 
Zelezniciar Sarajevo 81—61 (34—22); în 
„Cupa cupelor" : Vazdovac Belgrad — 
Hapoel Israel 80-49 (36-21) Șl V.S.Z.
Praga — Lokomotiv Sofia 57—65 (30—38).

— Impresia a fost creată de evoluția 
senzațională a campionului american In 
sezonul trecut. Victoriile la scoruri In
credibile în meciurile cu Talmanov ș! 
Larsen, maniera în care l-a învins pe 
tenacele Petrosian, rămîn fenomene ne- 
maltnttlnlte în Istoria șahului. Spasski, 
în schimb, a avut un an mai slab, pler- 
zînd cîteva turnee, evoluînd neconclu
dent în cele pe care le-a cîștigat. Fără 
îndoială, misiunea lui este grea. Fischer 
reprezintă, Ia această oră. o formidabilă 
mașină șah Istă, care joacă la cîștig fle
care partidă, cu alb și negru, acceptă 
remiza — vorba lui Flohr — doar cînd

— Impresia a fost creată
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masculin de șah de la Hastings în 
fruntea clasamentului se află 
Karpov (U.R.S.S.) ou 6 puncte ur
mat de Korcinoi (U.R.S.S.) cu 4'A p 
(1), Unzicker (R.F. a Germaniei), 
Gligorici (Iugoslavia) cu cîte 4 p 
etc. Ciocâltea (România) are 2 
puncte și o partidă întreruptă. în 
runda a 6-a în fața lui Korcinoi 
(U.R.S.S).

Alte rezultate mal importante 
din runda a 7-a i Byrne (S.U.A.)—- 
Anderson (Suedia) 
gorici (Iugoslavia) — Kurajița (Iu
goslavia) remiză ;

Întreruptă ; Gli-

__ ' ' ; Hartson (An
glia) — Markland (Anglia) 1—0 
Karpov (U.R.S.S.) — Keene (Anglia) 
1—0.

IN ACTUALITATE

austriecilor. (Italia—Austria 2—2, inpoartaînscrie un gol cu capul in
Harald endidă săritură, Prati 

nariile C.E )

„sferturilor

CAMPIONATUL EUROPEAN

După preliminarii

ZUrul „SOVIETSKI SPORT” 
bile* sub ifmniluri lui V 
Ponedei.-.ik, fost component al re
prezentativei l’.R.SS. și. in pre
zent. redactor al susnumitulni co
tidian. cîteva interesante comen
tarii privind preliminariile ți vii
toarele inîilniri din sferturile de fi
nală ale C.E. lată cîteva pasaje:

..Campionatul de fotbal aț E 
pei, care a ajuns Ia a 4-a ec 
s-a dovedit extrem de util 
echipelor de pe continentul 
posibilitatea unei bune 
înaintea preliminariilor v 
campionat mondial. Astfel 
proape doi ani înaintea marelui e- 
veniment. echipele au un prilej ex
celent de a Lansa jucători tineri, 
de a-și mobiliza forțele și stabili 
un stil de joc corespunzător.

Prestigiul turneului continental nu 
a încetat să crească, lucru ce re
iese ți din declarațiile ma 
antrenorilor care consideră, 
drept 
rirea 
spun

Sir 
campioana 
să devină 
Feruccio Valcareggi : 
procedăm cu toată atenția la selec
ționarea jucătorilor. De evoluția lor 
viitoare este legată o mare răspun
dere — păstrarea titlului de cea 
mai bună reprezentativă europea
nă" ; Helmut Schon : ..în progra
mul de activitate al reprezentativei 
R.F.G., campionatul european de 
fotbal ocupă un loc de seamă și 
sarcina de viitor a echipei noastre

u• Proba mase 
riaș din cadrul 
național de la Kranjska Gora (Iu
goslavia), cor. tind pentru .Cupa 
Europe:", a fost cîștigată de elve
țianul Wrener MatUe. Tnrirgătorul 
a realizat in cele două manse 
timpul de 2 : 43.68. fiind urmat de 
francezul Alain Peer — 2 : 44.66. 
vest-germanul Sepp Heckerr.tUer — 
2 :45.47. italianul Eberardo Seh- 
malzl — 2:4.66 și polonezul Andrej 
Bachleda — 2 ; 47.26.

concurs’.
feminină din cadrai 

i de patinaj artistic 
F. a Germaniei (întrecerile

• Prooa 
campionate 
al R. 
se desfășoară la Bad Nauheim) s-a

~.eiat cu victoria tinerei Gerii 
SehanderL Invingătoarea. in virstă 
de numai 15 ani. a impresionat in 
spec-al in programul de figuri li
bere. unde a prezentat un pro
gram mult aplaudat La masculin, 
pe țxhmul loc s-a clasat 
Kuhn.

. rC

• Concursul internațional de sch: 
fond desfășurat la Euthai (Elveția» 
a fost dominat de sportivi; din R 
D. Germană, clasați pe primele 
locuri în toate probele deputate 
Cursa masculină de 15 km a fost 
cîștigată de Gerhard Grimmer, cu 
57:09. secundat de Axel Lesser — 
57 : 38. Proba feminină de 5 km s-a 
încheiat cu victoria Renalei Fischer
— 22:06. urmată de Christel Theil
— 22 :14.

• Săptămîna internațională de 
schi de la Salzachtal a luat sfîrșit 
cu proba de slalom uriaș. A ciști- 
gat Erik Haker (Norvegia) cu 
4:23.36, urmat de Christian Neu- 
reuther (R.F.G.) — 4 : 26,84 și de 
Giuliano Besson (Italia) — 4t2~M-

• Echipa sovietică de 
Himik Voskresensk. aflată 
neu în Cehoslovacia, a jucat 
PIsen cu formația locală Skoda. 
Hocheiștii sovietici au obținut vic
toria cu 6—0 (2—0. 1—0. 3 0).

hochei 
In tur

la

• La Cottbus, s-a disputat dubla 
nlnirea de hochei dintre echipele 
EL D. Germane și Bulgariei. In am
bele meciuri, victoria a revenit gaz
delor : fn primul joc cu 12—3. iar 
în al doilea cu 9—1.

• La Budapesta s-a disputat tn- 
tîlnirea de hochei dintre echipele 
VJS.C. Kosice (Cehoslovacia) șl Fe- 
rencvaroș Budapesta. Au cîștigat 
cu scorul de 6—2 (1—2, 3—0, 2—0) 
hocheiștii cehoslovaci.

Bogata activitate competițională
(Urmare din pag. 1) TENIS

Victoria Babiciuc, Mariana Baciu 
și Doina Zaharia, antrenor fiind 
Victor Vladone".

LUPTE
IQN BOBEI, secretar tehnic al 

F.R.L.: „Primul examen interna
țional al luptătorilor va fi „Tur
neul Klipan", care se va desfă
șura în Suedia, chiar Ia sfîrșitul 
acestei luni. în vederea evenimen
tului (la rîndul lui un test în ca
drul pregătirilor generale efectu
ate pentru o cît mai bună com
portare la Jocurile Olimpice), se- 
lecționabilii și-au început antre
namentele. N. Martinescu, I. Ba
ciu, I. Gibu, V. Dolipschi, I. Ena- 
che sînt principalii candidați pen
tru a ne reprezenta țara in Între
cerile din Suedia. Ei s-au dovedit 
de altfel, și cei mai harnici la pre
gătirile de pînă acum. Unii din
tre cel vizați de a face parte din 
lotul național (Gh. Berceanu, O. 
Marin, St. Stfngu, 8. Popeseu) nu 
participă, deocamdată, la antre
namente, deoarece susțin examene 
școlare".

Activitatea tenismenilor 
fruntași, în prima perioadă 
lui, se caracterizează prin 
tițiile de sală, atît în țară cît și 
în străinătate. Tradiționalele con
cursuri pe teren acoperit încep cu 
„Cupa Unirii" (17—23 ianuarie), 
continuînd cu Concursul republi
can de sală de la București (femi
nin) și Hunedoara (masculin), la 
mijlocul lunii viitoare. In aceleași 
localități se prevede, în continu
are, dubla întîlnire internațională 
de tineret România — Cehoslo
vacia. Mai sînt prevăzute, în țară, 
obișnuitele concursuri pentru 
„Cupa 8 Martie", „Cupa Steaua" etc

Peste hotare, în afară de evo
luția mult așteptată a primelor 
rachete — Ilie Năstase și Ion Ti
riac — este de urmărit și parti
ciparea altor tenismeni români în 
turnee internaționale. Un lot com
pus din P. Mărmureanu, S. Dron, 
S. Mureșan șl I. Sântei se depla
sează la sfîrșitul lui Ianuarie pen
tru o seria de concursuri ta Sue
dia și Franța. (Tinerii jucători 
V. Marcu, T. Ovid, B, Hărădău. Tr.

noștri 
a anu- 
compe-

Marcu și V. Sotiriu vor întreprinde 
o deplasare în circuit, în Africs 
de Est, ce se va încheia cu tur
neele de la 
la începutul

Cairo și Alexandria, 
lunii martie“.

VOLEI
MUGUR NICOLAU, secretar 

tehnic al F.R.V.: „în această pe
rioadă, cea mai propice pregătirii 
de bază, jucătorii reprezentativei 
de seniori și-au dat întîlnire pe 
Clăbucet, primul popas pe lungul 
drum ' "
canță 
echipe 
cîteva 
pentru 
campionatelor. Unele ținteso po
ziții bune în fruntea clasamente
lor, altele evitarea retrogradării. 
Lupta care se dă în ambele zone 
a fost mai 
trecut și, cu 
va confirma 
apreciere. în 
naționale de 
rezonul internațional 
pregătit cîteva zile 
în vederea turneului 
Pentru mulți dintre

spre Miinchen. 
competițională, 

de divizia A se 
zile în zonele 
a pregăti mai bine returul

Fiind va- 
multe alte 
deplasează 

montane

pasionantă decît în 
siguranță, 

încă o dată 
ce privește 

juniori,

returul 
această 
loturile 
desehld 
ele s-au

care 
1972, 
în București 
de Ia Șefia, 

juniori, ton-

acum, 
o chestiune de onoare cuce- 
titlului continental. Iată ce 

ei :
Alf Ramsey : „Anglia a fost 

lumii și a sosit timpul 
campioana Europei" : 

„Trebuie să

din 1972
petiția din 
examen al

Bulgaria va fi un prim 
consacrării".

POPICE
LADISLAU SZOCS, secretar ge-

nr. 1 
Cam-
Iugo- 
Incă 

trecut

neral al F.R.P.: „Obiectivul 
al anului este participarea Ia 
pionateie mondiale (Split, 
slavia, 28 mai — 5 iunie), 
de săptămîna aceasta am 
la punerea în practică a planului 
de pregătire în vederea acestui 
mare eveniment. Cele două loturi 
(masculin și feminin) au fost al
cătuite în linii generale și au în
ceput pregătirile. Deocamdată la 
cluburi, cu accentul pe pregătirea 
fizică generală, apoi urmează să 
se acorde prioritate celei specifice 
Antrenamentele tehnice vor începe 
puțin mai tîrziu, deoarece toți se- 
lecționabilii participă la campio
natul divizionar (returul este pro
gramat la 5 februarie), care, după 
părerea noastră, este cel mai 
obiectiv test pentru verificarea se
lecției și pentru definitivarea echi
pelor naționale. Pe lîngă o serie 
de tineri popicari se pregăteso 
pentru C.M. P. Purje, I. Micoroiu, 
I. Băiaș, Cornelia Petrușca, Elena 
Trandafir, Florica Negjitoiu șa."

este aceea de a-și face drum cît 
mai departe in acest turneu".

Pe parcursul meciurilor de califi
care. cele mai multe echipe și-au 
întinerit cadrele sau au încercat să 
o facă. Cei care au îndrăznit o to
tală modificare de structură (de 
exemplu. Cehoslovacia în meciul 
cu Finlanda : 1—1) au plătit scump 
lipsa lor de prudență- Tactica ge
nerală a fost aceea de a porni de 
la meciuri mai ușoare, lăsînd în- 
tilnirile decisive în partea finală 
a planificării. Astfel, la început — 
România și Cehoslovacia au întîlnit 
pe finlandezi, maghiarii au jucat 
cu norvegieni:, englezii cu maltezii, 
U.R.SS. cu Cipru, belgienii cu da
nezii. R.F.G. cu Turcia, italienii cu 
austriecii, iar Iugoslavia cu Luxem
burg.

Acest punct de vedere generali- 
zat oferă mai multe avantaje. Mai 
întîi. posibilitatea acumulării de 
puncte, o bună poziție în clasa
ment și totodată un stimulent pen
tru jucători. Apoi, el permite ob
servarea cu atenție a evoluției ad
versarilor mai periculoși și adopta
rea măsurilor necesare.

Actuala componență a sferturi
lor de finală grupează, cu adevărat, 
cele mai bune forțe ale fotbalului 
european. O supriză a constituit 
comportarea Ungariei, care a pro
cedat altfel decît favoriții turneu
lui, împărț:ndu-și meciurile în două 
etape — primăvara și toamna. Pri
ma perioadă s-a desfășurat destul 
de sumbru: 0—3 cu bulgarii și 1—1 
cu francezii, pe teren propriu. Si
tuația a fost destul de critică în

Hoffer
Trans-

momentul în care antrenorul 
a fost schimbat cu Illovszki. 
formarea a fost spectaculoasă : Un
garia — Brazilia 1—1 și 
cu Iugoslavia, 2—0 cu 
2—0 cu Franța, 4—0 cu 
2—0 cu Malta.

Illovszki este singurul 
care a preluat o echipă reprezenta
tivă în cursul desfășurării C. E. 
Ceilalți antrenori și-au văzut li
niștiți de treburile lor. Valcareggi 
a utilizat echipa „mexicană" și a- 
tunci cînd a fost criticat pentru 
lipsa sa de preocupare cu privire 
la întinerirea echipei, a răspuns : 
..am o echipă capabilă să 
titlul".

Foarte criticat de presa 
britanică pentru lipsă de 
refuzul de a promova elemente ti
nere. antrenorul Alf Ramsey recu
noaște că echipa Angliei are un 
atac slab, iar excelenta ei apărare 
se situează, în momentul de față, 
la o valoarea medie. El este, însă, 
convins că echipa lui va cîștiga 
campionatul, propunînd chiar o fi
nală pe Wembley.

R. F. a Germaniei își alege ju
cătorii din cele două mari cluburi 
Borussia și Bayern. Antrenorul 
Schon a rămas credincios echipei 
sale de bază cu Hotțgess, Weber, 
Beckenbauer, Overath, Netzer, Mul
ler, Libuda, Grabovski etc. Același 
principiu îl are și R. Goethals, 
antrenorul belgienilor, ferm bazat 
Pe vechea formație de la C.M., care, 
după părerea sa, la ora actuală de
ține o formă superioară celei ară
tate în

apoi 2—1 
Bulgaria, 
Norvegia,

antrenor

păstreze

sportivă 
idei și

Mexic.

(I ISVIIME INEDITE 
AI I (. E.

Ziarul „SPORT" din Zilrich publică 
două interesante clasamente ale repre
zentativelor -naționale din Europa, unul 
al comportării pe teren propriu. Iar ce
lălalt al comportării în deplasare, In 
toate meciurile susținute de ele In C.E. 
pînă în prezent.

In primul clasament, echipa României 
ocupă locul al m-Iea, dovedindu-se un 
adversar extrem de redutabil pe teren 
propriu în meciurile pentru campiona
tul Europei. In schimb, în clasamentul 
eficienței în deplasare. ^naționala" 
noastră se află pe locul X și pe penul
timul în rîndul celor opt echipe califi
cate pentru sferturile de finală

Tată cele două clasamente (litera „e* 
1 calificată In ^sferturi").

JOCURI PE TEREN PROPRIU 
golaveraj

8-0 
9—2
7— 1 
4—1

10—0 
9—1
8— 1 

10—3
7- 1
8— î 

clasament

punct®
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

. acest
a Germaniei și

1. Belgia (c)
2. U.R.S.S. (c).
3. ROMANIA (C)
4. Scoția
5. Spania
6. Anglia (C)
7. Portugalia
8. Olanda
9. Ungaria (c)

10. Italia (c)
De menționat că 

lipsesc echipele R. . _ __________
Iugoslaviei, care pe teren propriu au 
avut o comportare mai slabă.

JOCURI IN DEPLASARE

din 
F.

partidele din deplasare.

1. R. F. a Germaniei (c) 6 7-1
2. Anglia (c) 6 6-J
3. Iugoslavia (c) 5 5-2
4. Elveția 5 4—2
5. Italia (c) 5 4-2
6. Cehoslovacia 4 8—3
7. U.R.S.S. (c) 4 4—2
8. Ungaria (c) 4 5-4
9. R. D. Germană 3 7—3

10. ROMANIA (C) 3 4—1
Din acest clasament lipsește echipa

Belgiei, ou o comportare mai slabă In

ȘTIRI, REZULTATE
• In cursul unei conferințe de 

presă care a avut loc la Lima, an
trenorul echipei de fotbal a R. F. 
a Germaniei. Helmut Schon, a de
clarat că în anul 1974 campionatul 
mondial de fotbal care va avea loc 
In R. F. a Germaniei va fi cîștigat 
de formația vest-germană. SchSn 
se află la Lima In urma invitației 
federației pemviene de a ține un 
curs cu antrenorii locali. Selecțio
nerul vest-german a arătat că este 
mare lucra să joci pe teren pro
priu, și maj ales să te pregătești 
în condiții pe care le cunoști foar-

te bine, 
o serie 
talent care pînă în 1974 vor cîștiga 
experiența necesară.
• Invingînd în meciul decisiv 

cu 2—1 formația San Lorenzo, echi
pa de fotbal Rosaria a devenit cam
pioană a Argentinei. Ea va juca 
în „Cupa Amsud". Cea de-a doua 
echipă care va reprezenta Argen
tina la această competiție va ti 
stabilită între San Lorenzo șl In- 
dependiente, care vor susține un 
meci de baraj.

El a arătat că dispuhe de 
de tineri jucători de mare • In zilele de 8 și 9 ianuarie 

se va desfășura la Casablanca un 
turneu internațional de fotbal, la 
care și-au anunțat participarea e- 
chipele Espanol Barcelona, Partizan 
Belgrad, Bayern Miinchen și Settat, 
campioana Marocului.

• La Dublin întîlnirea amicală 
dintre echipa Irlandei șl selecțio
nata olimpică a R.F. a Germaniei 
a revenit fotbaliștilor 
cu 3—0 (1—0).

• în meci amical, la Nantes 
Zelezniciar Sarajevo—F.C. 
0—0.

irlandezi

N'antes
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