
ACȚIUNI ALE F.R.F. PENTRU
PREGĂTIREA NOULUI SEZON FOTBALISTIC

Biroul F.R. Fotbal a ținut aseară 
o ședință, în cadrul căreia au fost 
luate în discuție o serie de probleme 
legate de viitoarea activitate compe- 
tițiomală internă precum si de tur
neele Pe care le vor întreprinde, in 
această iarnă, peste hotare, loturile 
A și olimpic.

în primul rînd, au fost definitivate

® A fost alcătuit lotul A, care va întreprinde un

turneu in America de Sud • Gh. Ola și Gh.

Lotol A cuprinde următorii 
17 Jucători: ADAMACHE,
ȘTEFAN. CRETU. LUPESCU, 
DINU, DELEANU, MOCANI’, 
DUMITRU, ANCA, SATMA- 
REANU II, R. NUNWEILLER, 
LUCESCU, DUMITRACHE, 
DEMBROVSCHI, DOBRIN, 

IORDANESCU și UIFALEANU.
După cum se vede, în Iot 

a fost încadrat Uifăleanu. în 
intenția de a fi verificată și t> 
aripă an ten ti că. de a se încer
ca, deci, sistarea unor expe
riențe nu totdeauna mulțumi
toare.

Antrenorul lotului A este 
ANGELO NICULESCU.

problemele care vor fi discutate la 
ședința din 6 februarie cu antrenării 
și conducătorii formațiilor de juniori 
participante la campionatul republi
can și ai echipelor de divizia C. Fe
derația română de fotbal este ho- 
tărită să acorde o importanță sporită 
acestor eșaloane. în ideea de a le 
ajuta să-și îndeplinească mai efici
ent rolul de pepiniere ale fotbalului 
nostru, printr-o îmbunătățire a pro-

Constantin, antrenori ai lotului olimpic • la

22 ianuarie, plenara Comitetului federal

ANUL XXVIII — Nr. 6929 4 PAGINI 30 BANI Sîmbătă 8 ianuarie 1972

cesului de instruire, printr-o mun
că mai bună sub toate aspectele.

S-A HOTARÎT CA ȘEDINȚA PLE
NARA A COMITETULUI FEDERAL 
SA AIBĂ LOC IN ZIUA DE 22 IA
NUARIE. Ordinea de zi n-a fost de
finitiv fixată, dar una din temele dare 
vor fi abordate cu acest prilej va fi 
aceea a antrenorilor, a muncii pe 
care o depun aceștia, a condițiilor de 
lucru de care dispun.

Biroul federal a stabilit aseară și 
compoziția lotului A. care, în jurul 
datei de 1 februarie, urmează să ple
ce într-un turneu de 20 de zile, în 
America de Sud.

La lotul olimpic care, aproape în 
aceeași perioadă, urmează să între
prindă un turneu în Africa, Biroul 
federal a stabilit următorii doi an
trenori: Gheorghe Ola și Gheorghe 
Constantin.

Cit privește alcătuirea lotului, ea

n-a fost încă stabilită, pentru a se 
da timp lui Gheorghe Ola, venit la 
conducerea lui. să studieze toate as
pectele legate de acest lot, de acti
vitatea pe care urmează s-o desfă
șoare.

Dar, nu este vorba decit de o amî- 
nare de cîteva zile, în dimineața zi
lei de marți, iotul olimpic urmînd să 
ia și el formă definitivă.

In C.C.E. la handbal feminin

„U“ București — 
Macabi Haarzim

tn timp ce boberii 
europeni își dispută 
concursurile de se
lecție preolimpică, 
la Sapporo se lu
crează intens la a- 
menajarea pîrtiei 
care are o structură, 
specială, asigurind 
gheții o mai mare 
rezistență la... atacul 
caloric al razelor de 

soare.

La telefon antrenorii î.Rădulescu și N.Neagoe, aflați la Konigssee

SELfCIIA PENTRU 
OLIMPIADĂ A FĂCUT

SPORTUL
IN ÎNTRECEREA PATRIOTICĂ 
PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA

Șl BUNA GOSPODĂRIRE 
A LOCALITĂȚILOR

29-14 (17-3)
TEL AVIV, 7 (prin telefon). Joi 

seara s-a desfășurat la Holon — lo
calitate situată în apropierea Tel 
Avivului — meciul tur, din prima 
etapă a Cupei campionilor euro
peni ia handbal feminin, între for
mațiile Macabi Haarzim (campioa
na Israelului) și Universitatea 
București (campioana României). 
In fața a peste 500 de spectatori, 
handbalistele românce au repurtat 
o victorie categorică care, practic, 
Ie asigură calificarea în turul II: 
29—14 (17—3). Cea mai bună jucă
toare a formației învingătoare, Uni
versitatea București, a fost Aneta 
Schramko. Partida retur se va 
disputa la 15 ianuarie în sala Ho
rească din București.

DIN „CUPĂ NAȚIUNILOR ” 
UN MARE CONCURS UF BOB

Echipajele noastre de tineret au luat 
un start bun in sezonul internațional

Timp de două zile, pîrtia artificia
lă de la Konigssee (munții Bavariei) 
a găzduit concursul de bob 2 persoa
ne pentru „Cupa Națiunilor”. Consi
derat inițial ca un concurs pregătitor, 
el a devenit, prin prisma selecției 
olimpice, o întrecere de valoare foar
te ridicată, echivalînd cu un campio
nat al Europei. Această afirmație 
este susținută de faptul că la start 
eu fost prezente 30 de echipaje din 7 
națiuni (R.F. a Germaniei — 8,

Austria — 7. Franța — 3, Italia 
— 3. România — 3, Elveția — 2, Sue
dia — 2), dar mai ales de disputa a- 
prigă care a făcut ca în cele 4 manșe, 
recordul pîrtiei să fie doborit de șap
te ori, spre satisfacția celor peste 
3 500 de spectatori prezenți.

în această companie, cu sportivi do
tați cu materiale (boburi) de cea mai 
bună calitate și avînd un antrenament 
de lungă durată pe pîrtia respectivă 
(echipajele vest-germane peste 60 co-

A devenit tradițională întrecerea 
patriotică pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a municipiilor, ora
șelor și comunelor — acțiune care se 
desfășoară în fiecare an. Animați de 
dorința de a îndeplini in mod exem
plar angajamentele luate, tineretul și 
oamenii muncii de la orașe și sate au 
răspuns cu însuflețire, în anul care 
a trecut, la acțiunile inițiate pe plan 
local pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a nivelului edilitar-gospo- 
dăresc și pentru înfrumusețarea loca
lităților In care trăiesc, valoarea lu
crărilor însumind 5,5 miliarde lei. cu 
peste 1,6 miliarde mai mult ca în 
1970.

Recent, a avut loc ședința Comi
siei Centrale pentru urmărirea și în
drumarea întrecerii patriotice —-co
misie din care fac parte reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pentru 
.Economie și Administrație Locală, 
Consiliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor. Comitetului Central al 
U.T.C.. Consiliului Național al Femei
lor, Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor 
—• care a aprobat clasamentul final, 
feeesta fiind adus la cunoștința opiniei 
publice prin intermediul presei cen
trale. De menționat că la nivelul ju
dețelor, 'municipiilor, orașelor și co
munelor există, de asemenea, comisii 
similare alcătuite din reprezentanții 
organizațiilor respective.

Pe noi. cei care lucrăm in mișcarea 
sportivă cit și pe iubitorii sportului, 
ne bucură faptul că pe lista principa
lelor obiective ale întrecerii patrio
tice se găsesc puncte speciale care vi
zează îmbunătățirea și dezvoltarea 
bazei materiale pentru activitatea de 
educație fizică și sport. Astfel, potri

vit H.C.M. 238/1969. printre Obiectivele 
întrecerii patriotice pentru municipii 
și orașe se prevăd : „amenajări și în
trețineri de ștranduri, solarii, terenuri 
simple de sport, terenuri de fotbal, 
baschet, handbal, volei, piste de atle
tism, locuri de Joacă pentru copii, 
locuri de agrement”, iar pentru co
mune se prevăd : „tunenajări și în
trețineri de terenuri simple de sport, 
amenajarea și înfrumusețarea traseelor turistice”.

întrecerea de anul trecut desfășu- 
rîndu-se sub puternicul impuls al în- 
tîmpinării și sărbătoririi gloriosului 
semicentenar al P.C.R. și a măsurilor 
luate de conducerea partidului pentru 
îmbunătățirea activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative a cetățe
nilor. a însumat în final rezultate re
marcabile. Referindu-ne Ia obiectivele 
sportive, angajamentul general pe tară 
a cuprins amenajarea a 5 949 baze 
sportive, solarii, ștranduri, terenuri de 
joacă pentru copii etc. Din centraliza
rea datelor comunicate de comisiile 
județene rezultă că angajamentul a 
fost îndeplinit și depășit, fiind ame
najate sau înfrumusețate 7 #87 obiec
tive sportive, locuri de joacă pentru 
copii. locuri de agrement ele. Toate 
aceste frumoase realizări au fost j» 
sibile datorită unei participări entu
ziaste a cetățenilor, tineretului, pio-

POPA IOVIȚA
șeful secției organizare șl control 
din cadrul C.N.EJ.S, membru tn 
comisia centrală pentru urmărirea 
și îndrumarea întrecerii patriotice

(Continuare in pag. a 2-a)

Handbalistele de la l.E.F.S. ni s-au părut dezorientate în meciul cu Rapid. Iată o imagine — surprinsă de foto
reporterul nostru Vasile Bageac — in care rapidista Elena Gheorghe pătrunde spre poarta adversă și nu va 

mai putea fi oprită decit printr-o obstrucție aducătoare de.. 7 m!

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HANDBAL
FEMININ DIN BUCUREȘTI RAPID 1E.F.S 12 î!

în plăcuta ambianță a sălii Progre
sul din Capitală s-au disputat ieri 
după-amiază primele jocuri din ca
drul turneului internațional de hand
bal feminin, organizat de clubul 
I.E.F5. Iată prezentarea partidelor:

RAPID — I.E.FĂ 12—7 (4—2).
După primele 15 minute de joc ne-am

borîri. cele austriece circa 40 și chiar 
cele franceze cîte 20—25) sarcina tine
relor noastre echipaje nu a fost de loc 
ușoară. Ele au folosit boburi de con
strucție românească (cele mai bune 
au plecat de mult spre Sapporo) și au 
avut posibilitatea să coboare doar de 
7 ori pîrtia înaintea concursului.

întrecerea s-a încheiat cu dubla 
victorie a boberilor vest-germani : 1. 
Grossmann-Holdoch 2:51.82, 2. Ileiss- 
Heli 2:52,39. urmate de echipajul 
austriac Gruber-Oberhauser. Boberii 
noștri au obținut următoarele clasa
mente : 14. Constantin Vulpe-St. Fa- 
naitescu (2:56,34), 15 Dragoș Panai- 
tescu-R. Țancov (2:56,50). 17. N. Sta- 
varache-Valeriu Juncu (2:56,60).

Rezultatele pot fi totuși considerate 
promițătoare pentru condițiile în care 
tinerii noștri boberi au început sezo
nul internațional. Antrenorii Tita Ra
dulescu și Nicolae Neagoe, cu care

am vorbit la telefon, s-au arătat mul
țumiți de comportarea pilotului Dra
goș Panaitescu, cel care va conduce 
al doilea echipaj al nostru la J.O. de 
la Sapporo, deși el încă nu a ajuns 
la o „sudură” deplină cu împingătarul 
său, Raimond Tancov. De la Kd- 
nigssee, acest echipaj a și plecat spre 
București, de unde — împreună cu 
echipajul Panțuru — urmează să por
nească la începutul săptămînii viitoa
re spre Sapporo. Antrenorii se de
clară mulțumiți și de comportarea e- 
chipajului C. Vulpe-St. Panaitescu, 
debutant în întîlnirile internaționale 
și care se conturează ca o speranță 
pentru campionatele mondiale de ti
neret. De altfel, acest echipaj. îm
preună cu cel condus de N. Sta’eara
che. se află de astăzi la St. Moritz, 
unde se dă startul în campionatul eu
ropean de bob 2 persoane.

DIN VIAȚA CLUBURILOR SPORTIVE STUDENȚEȘTI

REZULTATE POZITIVE
LA UNIVERSITATEA IAȘI

Alături de întregul popor, care luptă cu însuflețire pentru transpu
nerea în viață a programului stabilit de partid in vederea ridicării Româ
niei pe noi culmi ale civilizației și progresului, sportivii nu precupețesc 
nici un efort pentru a înălța pe trepte tot mai înalte gloria sportivă a 
patriei noastre. La aceste mărețe năzuințe iși aduc aportul și studenții 
Universității din Iași, a căror preocupare de bază o constituie învățătura 
temeinică — conjugată cu obținerea unor rezultate șl mai bune în în
trecerile sportive interne și internaționale.

Steaua — „IH Cluj 

și „LH Timișoara — 

Politehnica București,

JOCURI 
DECISIVE 

ÎN DIVIZIA 
DE BASCHET

Extrem de interesantă se anunță 
etapa care încheie, mîine, primul tur 
al campionatului republican de bas
chet masculin, deoarece programează 
cîteva tntîlniri decisive pentru stabi
lirea ierarhiei echipelor din partea su
perioară a clasamentului. Steaua, 
fruntașa clasamentului, susține Ia 
București o dificilă partidă cu Uni
versitatea Cluj, formație care a dat 
întotdeauna de furcă militarilor și 
care se anunță și acum o adversară 
redutabilă. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit teamul antrenorului Mircea 
Bugnariu a fost profund afectat de 
înfrîngerea suferită, miercuri, în fața 
Universității Timișoara și este hotâ- 
rît să recupereze, în dauna steliști- 
lor. . punctele pierdute. Steaua, în 
schimb, dorește să-și mențină poziția 
și pentru aceasta nu și-a permis un 
moment de răgaz după meciul cu 
I.F-F.S. Echipa prof. Vasile Popescu 
s-a antrenat joi și vineri (în această 
a doua zi a susținut și un joc de ve- 
rificara în compania I.E.F.S.-ului), 
iar astăzi participă Ia o lecție de pre
gătire teoretică în care vor fi studiate 
și repetate temele tactice pentru par
tida cu studenții clujeni. Singurul 
motiv de îngrijorare pentru Steaua 
Il constitute faptul că Savu si Dumi
tru sînt accidentați și încă nerefăcuți. 
Formații : STEAUA : Dimancea, Ba
riu, V. Ghearghe, Oczelak. Tarău, 
Sninu, Molin. Vlădescu. Grigorescu, 
Mărgfneanu, Poleanu : UNIVERSITA
TEA : Tonescu, Demian. RUhring. 
Vizi. Stăvariu, Kun, Morariu. Moldo
van, Zdrenghea. Simon. Mathe. Arbi
trii : P. Marin și A. Atanasescu.

In sala Olimpia din Timișoara, 
baschetbaliștii de la Universitatea, în
vingătorii de miercuri ai clujenilor, 
vor asalta , în direct” locul trei deținut 
de Politehnica București. Aceasta nu 
a făcut o figură prea onorabilă în 
meciui cu Voința, ceea ce a determi
nat. pe bună dreptate, conducerea

Kun (in imagine) încearcă să recupereze mingea El poate contribui mult 
la buna comportare a studenților clujeni

dat seama că avem în față două e- 
chipe de nerecunoscut Dacă insă fe
roviarele se prezentau uimitor de 
bine, practicind o apărare avansată, 
mobilă, și mai ales atentă, atacul lor 
funcționind aproape fără greșeală, 
studentele erau departe de nivelul 
obișnuit părind dezorientate și obo
site. După oe scorul este 4—0 în fa
voarea Rapidului (min. 15), antreno
rul Bota o introduce în teren pe va
loroasa internațională Doina Băico- 
ianu. iar jocul I E.F.S.-ului începe să 
se „lege” : 1—4. 2—4 (scor cu care se 
încheie prima repriză). Dar, la înce
putul reprizei secunde, cind toată 
mea se aștepta ca studentele să 
registreze un oarecare reviriment. 
..cad” definitiv, intrfnd în panică 
pierzind punct după punct, 
contraatacuri ratate și o lovitură de 
la 7 m apărată de Buzaș (în mare 
formă) spulberă și ultimele iluzii ale 
teamului LE.F.S. care se vede nevoit 
să plece steagul în fața unei echipe 
net superioară. Principalele realiza-

lu— 
In
ele 

Și 
Patru

toane : Starck (3). Oancea (3) și Flo
re» (3) — Rapid, respectiv Frincu (3) 
și Băieoianu (2). Au arbitrat P. Cîr- 
ligeanu și M. Marin.

PROGRESUL BUCUREȘTI — FE- 
RENCVAROȘ BUDAPESTA 12—20 
(7—10). Rezultatul putea fi mult mai 
strîns, căci bucureștencele au dove
dit la începutul meciului, fiind con
duse cu 3—0, că pot juca de la egal 
Ia egal cu adversarele lor (au reușit, 
în min. 11, să conducă cu 4—3 !). Din 
păcate însă, elevele antrenorului Becic 
s-au pripit în finalizarea acțiunilor 
de atac, apărindu-se neatent. In plus, 
ele au ratat și patru lovituri de La 7 
m ! Handbalistele maghiare s-au do
vedit valoroase, practicind un hand
bal în viteză, spectaculos si eficient 
Principalele marcatoare : Sterbinszky 
(7) și Szoke (5) — Ferencvaaos. res
pectiv Carig (6). Au condus D. Raco- 
veanu și P. Tîrcu.

Horia ALEXANICRESCU

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ LA POIANA BRAȘOV

Bogată activitate competițională

în 1971 sportivii studenți de la 
Universitatea Iași au înregistrat 
performanțe notabile, dovadă că au 
muncit cu abnegație pentru culo
rile clubului pe care îl reprezintă. 
Acest lucru firește, le face cinste, 
îi onorează. Dintre factorii care au 
contribuit la cristalizarea unor fru
moase succese, pe prim plan se 
situează munca politico-educa- 
tivă, de ridicare a conștiinței spor
tivilor, asigurarea unui cadru de fi
nanțare corespunzător cerințelor, 
precum și întocmirea unui calendar 
competițional adecvat, în strînsâ co
relație cu baza materială, îmbună
tățită an de an. In fine, asigura
rea unui proces instructiv complex, 
de către cadre dintre cele mai com
petente, care au colaborat strîns cu 
colectivul catedrei de educație fi
zică și sport a Universității.

Evident, nu a fost neglijată nici 
preocuparea de atragere în activi
tatea secțiilor de performanță a 
studenților și studentelor de la 
toate facultățile. A fost mărită exi
gența în materie de comportare pe 
terenul de sport, în activitatea pro
fesională, în viața particulară.

Anul eare s-a încheiat se înscrie, 
Intr-adevăr, în sportul de perfor
manță al studenților de la Uni
versitatea ieșeană ca unul deosebit 
de promițător. Dacă în 1970 se 
vorbea, încă, de consolidarea orga
nizatorică a activității clubului,

acum, ca urmare a muncii desfășu
rate de sportivi, antrenori și acti
viști a crescut nivelul performan
țelor, iar comportarea sportivilor 
în întreceri a fost apreciată co
respunzător. Clubul se poate mlndri 
cu elemente ca halterofilul Con
stantin Popescu, maestru al sportu
lui, campion național, selecționat 
în lotul reprezentativ, atletul Petre 
Murgoci, locul 3 în proba de 3 000 
m obstacole în finala campionatu
lui național și nominalizat pentru 
lotul olimpic, handbaliste Maria 
Șerban, chemată în lotul națio-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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clubului să urmărească atent antrena
mentele jucătorilor, si să le solicite 
maximum de concentrare în part’da 
de la Timișoara, decisivă pentru men
ținerea (sau pierderea) locului trei în 
clasament. In rest, vom menționa că 
ambele echipe vor prezenta loturile 
complete, adică : UNIVERSITATEA : 
Ionescu. Viciu. Leonte, Cimpeanu. 
Czmor, Minius Chirluță, Roxin, Ha- 
batiuc, Weber. Mănăilă, Calos ; POLI
TEHNICA : Dudescu. Popa, Georges

cu, Pîrșu. Rusu. Troacă, Anastasiu, 
Rotaru, Cernat, Băceanu. Tue. Arbi
tri : M. Aldea și Fr. Took.

In sfîrșit, la Galați, Politehnica din 
localitate va încerca să scape de 
penultimul loc deținut acum, dar ad
versara sa, I.C.H.F. nu a uitat că in 
ediția trecută a diviziei A a ocupat' 
locul patru, la care aspiră și acum.

Celelalte partide ale etapei : Vo
ința — Rapid,, Dinamo — I.E.F.S. și 
Politehnica Cluj ;— Mureșul.

în această primă decadă a lunii ia
nuarie, centrul activității interne, de 
schi se mută la Poiana Brașov. Sîm- 
bătă și duminică, frumoasa și recu
noscuta noastră stațiune montană va 
fi gazda unor interesante concursuri 
organizate de Federația română de 
schi. După „Criteriile primei zăpezi”, 
după întrecerile inaugurale de sezon 
care au avut loc la sfirșitul Ini de
cembrie la Predeal. în aceste zile in
trăm In plină perioadă de concursuri.

în organizarea Șc. sp. Brașovia. va 
avea loc pe Postăvarul un concurs 
dotat cu „CUPA BRAȘOVIA", pen
tru juniori și junioare, cit și pentru 
seniori și senioare. Sîmbătă. proba 
de slalom uriaș se va desfășura pe 
pîrtia de pe Valea Lupuhii (pînă în 
Poenița Cristianului), iar duminică, 
slalomul special va fi marcat fie pe 
Kanzel, fie pe pîrtia de sub teleferic. 
O hotărire definitivă în privința ale
gerii va fi luată astăzi. Concursul de 
fond, dotat cu „CUPA POIANA”, or
ganizat de Comisia județeană de schi 
a C.J.E.F.S. Brașov, programează 
cursele de 10 km seniori, 5 km senioa
re. 5 km juniori mari și 3 km juni
oare mici. în ziua a Il-a a „Cupei Po
iana" se vor desfășura (duminică) 
cursele de ștafetă, pentru seniori 
(4X10 km), senioare (3X5 km) și ju
niori (3X5 km).

Și săriturile pe schiuri vor avea un 
loc bine stabilit în contextul con
cursurilor din Poiana. Pe trambulina 
mijlocie (45 m). în cadrul unui con
curs de verificare, se vor întîlni sări
torii brașoveni care apără culorile 
asociațiilor sportive Tractoriil și Vii
torul $i ale Scolii sportive. Sportivii 
de la Dinamo (plecați peste hotare) 
și A.S.A. (aflați Ia Borșa, unde se 
trenează pe trambulina mare) nu 
participa la acest concurs.

Așadar, sîmbătă și duminică se

an-
vor

var

Pîrtia de schi de pe Postăvarul 
întreceri

va cunoaște din 
Foto i

nou animația
Theo MACARSCHI

marilor

o lectură inedită
Si
de
de
la

posib ilitatea 
a viziona J. O.
la Miinehen

fața locului

ALMANAHUL5
SPORTUL ’72

reuni la Poiana Brașov cei mai multi 
schiori care activează în cluburile și 
asociațiile din Brașov : Dinamo, 
A.S.A., Politehnica, Tractorul, Steagul 
roșu. Șc. sp. Brașovia, Șc. șp. Brașov,

Ia acesteViitorul. Este 
concursuri să 
de pe Valea 1___ . _ _________ _
cei de la Sc. Sp. Predeal si S.B.C. 
Sinaia.

probabil ca
. fie prezenți și schiori 
Prahovei. Ne referim la

oferă tuturor 
prin tragere la 

sorți șansa unei 
excursii gratuite 

la Miinehen 
Completați 

CUPONUL DE PARTICIPARE 

la tragerea la sorți 
de la pagina 287 

și trimiteți-l la redacția 
ziarului nostru (»tr. Vasile 

Conta nr. 16 București), 
pînă la ÎS februarie a.e.
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ÎN FRANȚA
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Șuta așteaptă primii oaspeți

„SPORTUL STUDENȚESC"

i£_SClliNOI „ANTRENORI EMERIȚI

de la Varșovia

DOAR 5-6 VALORI AUTENTICE DIN PESTE 0 SUTĂ DE CONCURAȚI

PE

mai anunțat. între 
se va disputa la

Speranțe olimpice! ... Schiful de 4 fără cirmaci alcătuit din 
Tușa, Ivanov, Grumezescu, Oanță.

„prins" 
zone ale țării, în 
păcate, este ca și 
rugby în județul 
Dunării (Giurgiu, 
(Gura Humorului.

ÎNTRECERE INTERESANTĂ ÎN DIVIZIA B

• Nu se întrevede nici o câștigătoare sigură ele serie • Răsplndirea rugbyutuî

pe tot cuprinsul țării... o dorință neîmplinită • Maî mult pasiune decit sprijin efectiv

NAR1N BADIN PETRESCU IOAN SPICIU
(tenis)

1913
de 

început 
ca bă-

Născut la 19 iunie 
orașul Galați. încă 
vîrsta de 8 ani și-a 
„activitatea" la tenis 
iat de mingi, devenind în 
1929 antrenor principal la 
Tennis Club Racheta 'din 
Galați, iar cinci ani mai 
târziu ajunge primul antre
nor român angajat la Ten
nis Club București. După un 
an însă. Marin Bădin trece 
la amatorism și între 1936 și 
1939 participă la cele mai 
importante turnee interna
ționale din Europa, obținînd 
victorii asupra a 27 de 
vis-cupmani.

întors în țară. Marin 
din își reia activitatea

da-

Ba
de 

antrenor, fiind numit în 1949 
antrenor al loturilor republi
cane și ocupînd și funcția 
de președinte al Colegiului 
central de antrenori 
drul federației de 
litate.

Din. 1951) lucrează 
bul Dinamo,

Tn îndelungata sa 
tale de peste patru 
antrenorului emerit de astăzi 
i-au trecut prin mină ge
nerații de jucători. Cu mo
destie 
sebită 
din a 
vasta 
pe câ 
mân din acești ultimi 40 de 
ani care să nu fi beneficiat 
de sfaturile acestui remar
cabil pedagog și totodată 
profund cunoscător al taine
lor sportului alb.

Marin Bădin este 
trei copii și a fost 
cu diferite medalii 
activitatea depusă.

din ca- 
specia-

Ta clu-

activi- 
decentâ.

și mult tact, cu deo- 
pricepere. Marin Bâ- 
împărtășit tuturor din 
sa experiență. Aproa- 
nu este un jucător ro-

tatăl 
distins 
p?ntru

(tir)
din Rm.
1 iulie 1931.

Sărat,
A 

cu- 
re-

Ia

Originar 
hăscut Ia 
practicat tirul din 1949, 
cerind nenumărate titluri 
publicane, iar în 1956,
Melbourne. Ștefan Petrescu 
a cucerit titlul de campion 
olimpic Ia pistol viteză, în
scriind 587 p, cifră ce de
pășea cu 7 puncte recordul 
J.O. El obține apoi medalia 
de bronz la C.M. (Moscova, 
1958) și locul 5 la J.O. de 
la Roma (1960).

Și-a început activitatea de 
antrenor la Metalul (1950). 
iar din I960 lucrează 
Dinamo.

In această muncă de 
struîre Ștefan Petrescu a 
regi strat succese frumoase, 
elevii Iui ciștigîncl vreo 80 
de titluri naționale. Mulți 
dintre discipolii săi au de
venit maeștri și maeștri 
emeriti ai sportului, unii 
ajungînd nume cu rezonanță 
în tirul internațional i Ion 
Tripșa, Marcel Roșea, Dan 
Iuga, Anișoara Matei.

în prezent, Ștefan Petrescu 
este antrenor al lotului 
olimpic.

Sportiv și antrenor desâ- 
vîrșit, se poate spune că 
Ștefan Petrescu a cunoscut 
toate satisfacțiile rodnicei 
sale activități. El a fost 
onorat cu titlurile de mae
stru (1952) și maestru emerit 
al sportului (1956), Ordinul 
Muncii clasa a II-a (1956), 
Ordinul Merite sportive cla
sa a II-a (1968). Ultimul 
titlu cu care a fost distins 
Ștefan Petrescu, cel de an
trenor emerit. încununează 
într-adevăr o muncă prodi
gioasă.

la

în- 
tft»

(motocîclism)
ta 57 de ani, loan Spiciu 

devine primul antrenor eme- 
I rit din istoria sportului cu 
I motor din România. înaltul 

titlu încununează o prodigioa
să carieră, de-a lungul căre
ia a obținut numeroase suc
cese interne și internaționale 

I în competiții de amploare, a 
ridicat și instruit un adevă
rat contingent de talente.

loan Spiciu a debutat
; competițiile 
• nul sportiv

Aproape un 
minat cu 

j cursele cu
tlurile de campion și record
man al țării ca sportiv al 

' clubului Steaua. Paralel cu 
activitatea de sportiv, loan 
Spiciu s-a preocupat și de ri- 

; dicarea noilor cadre pentru 
’ sportul de performanță. Atit 
i la Steaua, cît și la asociația 
sportivă Poiana Cîmpina, 
unde a activat — de aseme
nea — o bună perioadă de 
timp, campionul și recordma
nul țării s-a îngrijit de ti
nerii concurenți, i-a inițiat în 
tainele acestui sport al cura
jului și îndemînării, i-a sfătuit 
și îndrumat în întreceri. O se
rie de ași ai vitezei — printre 
care si G. Mormocea. Gh. 
Ion, Gh. Voiculescu — s-au 
bucurat de îndrumarea aces
tui remarcabil tehnician. De
venind antrenor al naționa
lei, el a pregătit — cu egală 
grijă — sportivi din diferite 
cluburi, obținînd succese c 
prestigiu in competițiile ba 
canice și în alte întâlniri ii 
ternaționale. Sint contribuții 
la dezvoltarea sportului cu 
motor care atestă meritele 
deosebite ale acestui mare 
sportiv și pedagog care este 
Ioan Spiciu.

în 
sezo- 
1946. 

a do- 
toate

oficiale în 
al anului 
deceniu el 
autoritate 

ataș, obținînd ti

La 31 decembrie — sfîrșitul anului 
care a trecut — buldozerele au efec
tuat ultimele lucrări pe porțiunea de 
aterizare a noii trambuline Suta, din 
apropierea orașului Miercurea Ciuc. 
Așadar, județul Harghita și. o dată 
cu el. schiul românesc — vor benefi
cia de o nouă bază materială de 
prim rang, întrucît. după toate apa
rențele, ea va satisface nu numai exi
gențele autohtone cî și cele ale vizi
tatorilor străini. Trambulina Șuta va 
nrimi botezul focului încă la sfîrșitul 
acestei luni, rînd se vor desfășura 
două concursuri la nivel județean — 
..Cupa Harghita-’ și faza județeană 
a camnionatului republican al juniori
lor — după care, pe data de 5 februa
rie, ea va găzdui prima competiție 
de anvergură : finala campionatului 
republican la schi-sârituri.

Alături do trambulina principală, 
de 75 m. sînt do asemenea terminate, 
alte două (de 30 și respectiv 15 m). 
destinate fie juniorilor si copiilor a- 
vansați, fie începătorilor. în aceste 
zile, cabana de piatră din imediata 
vecinătate a trambulinelor — aflate la 
numai 10 minute de drum de oraș — 
așteaptă Si ea. sosirea oaspeților _ o 
dată cil venirea zăpezii. ..Trambulina 
Șuta — ne spune vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Harghita. Mihai Moldovea
na — răspunde tuturor exigentelor 
actuale ale acestui sport. în calitate 
de gazde, așlentăm cu mindrie si ne
răbdare primele concursuri interna
ționale pe care le vom găzdui- Sîntem 
siguri că invitații noștri — oricare 
ar fi ei —- vor fi mulțumiți".

Intr-adevăr. eforturile constructori
lor și ale edililor locali vor fi răs
plătite — cu siguranță — de succe
sele competițiilor care vor avea loc 
pe trambulina Șuta de la Miercurea 
Ciuc. (Rd. T.).

Paralel cu divizia națională A de 
rugby. In țară — la Sâcele, Iași, Giur
giu, Oltenița. Tecuci, Lupenl, Brașov și 
în alte orașe — s-a desfășurat întrecerea 
formațiilor de categorie B. Un număr de 
31 de echipe, grupate în trei serii, au 
luptat dîrz, duminică de duminică, unele, 
spetind să promoveze în prima divizie a 
țării, altele — de fapt majoritatea — 
numai din dragostea de a juca rugby.

Acum, cînd cele patru clasamente au 
fost definitivate, se poate constata că 
disputa rămîne foarte strfnsA Dovadă ; 
nu se întrevede nici o cîștâgâtoare sigură 
de serie.

In grupa A, de pildă, se pare că cele 
două candidate la locul I sînt Vulcan șt 
Constructorul. Care din ele va reuși ? 
Greu de spus. Tn grapa B. trei echipe 
luptă cu șanse egale : Rapid, Olimpia și 
rarul n Constanța. Tn seria a H-a, con
duce echipa Constructorul din Suceava 
— acest centru ce se anunță viitor pilon 
al rugbyului românesc — dar cu emo
ții. întrucît atât rugbyștii din Iași cît și 
cei din Tecuci mai speră, cu șanse, să 
recîștige terenul pierdut. Cea mal strin- 
să luptă — categoric ar avea loc — In 
seria a IlI-a : Electroputere Craiova, 
Precizia Săcele și Chimica Tirnăveni 
au... același număr de puncte (19).

Ce se poate spune după desfigurarea 
turului diviziei B ? Cfi rugbyul a ' "
in anumite orașe și 
tâmp ce în altele, din 
necunoscut. Se joacă 
Constanța, pe malul 
Oltenița), în Moldova .
Tecuci, Iași, Birlad, Suceava), în Tran
silvania (Brașov, Cluj, Săcele, Tirnăveni). 
în Valea Jiului (Petroșani, Lupeni), Ti
mișoara... Râmin însă departe de acest

Lotul Capitalei

X
- - — - - . 1---

Reflecții după concursul speranțelor

Actuala ediție a competiției re
publicane a speranțelor a reunit un 
mare număr de participanți. Astfel, 
peste 100 de juniori și copii de 
toate categoriile și-au disputat în
tâietatea pe pista lacului Ciucaș 
clin Tușnad, care î-a triat pe fie
care după calitățile și conștiincio
zitatea cu care s-a pregătit. Revela
ția întrecerii au fost tinerii patina
tori sibieni care au dominat com
petiția, cîștigînd detașat pe echipe. 
Succesul este ți mai pregnant dacă 
ne gindim că acest sport s-a dez
voltat la Sibiu doar în urmă cu 
eîțiva ani, cînd fostul vitezist clu
jean, prof. Petre Tivaclaru, s-a mu
iat cu serviciul Ia Sibiu, unde a 
început totul de la zero ’și a reu
șit în scurt timp — cu sprijinul or
ganelor locale și al unor părinți 
entuziaști — să creeze o activitate 
de patinaj în care se culeg acum 
roadele.

Acordînd sibienilor felicitările 
cuvenite, să intrăm în tema con
cursului încheiat joi după-amiazâ. 
Gîndlndu-ne la viitorul patinajului, 
am întreprins o anchetă „fulger" 
printre specialiștii prezenți la Tuș
nad, adresîndu-le Următoarea în
trebare : „Care sînt patinatorii ce 
vă inspiră încredere și care sc anun
ță de pe acum ea performeri 
nădejde și, eventual, candidați 
J. O. 1976 ?"

Iată răspunsurile :
PETKE TIVADARU (antrenor

t?c. sp. Sibiu) — după părerea mea 
în această categorie intră: Zoltan 
Sandor (Dinamo Brasov). Augustin 
Demeter (Agronomia Cluj), Ladislau 
Lazăr (Harghita M. Ciuc), Carmen 
Dragoman (.Șc. sp- Sibiu), Roxana 
Salade (C.S.M. Cluj), Liana Cardaș 
(Mureșul Tg. Mureș), Sanda Frum 
(Șc. sp. Sibiu) și Mircea Vrînceanu 
($c. sp. Sibiu).

CAROL GALL (antrenor — Mu
reșul Tg. Mureș): Carmen Drago
man, Roxana Salade, Liana Cardaș,

de 
Ia

la

REZULTATE
I.

(Vrmare din pag. 1)

nai de tineret. Rezultate bune au 
mai obținut, de asemenea, echipa 
feminină de baschet, promovată 
(mai devreme cu un an decît a fost 
planificat) în prima divizie a țării, 
gimnastele Luminița Tănase și Vio
rica Franciuc etc. în cadrul clubu
lui activează 334 de sportivi, dintre 
care un maestru al sportului, 23 de 
cat. I, 92 de cat. a II-a, 118 de 
cat. a IlI-a etc.

Deși munca poate fi considerată 
ca rodnică sub toate aspectele au 
fost, totuși, de semnalat și cîteva 
cazuri de indisciplină, sancționate 
prompt de federațiile de speciali
tate, precum și de club. Astfel, 
handbalistele Florica Agapescu și 
Maria Ștefan au fost suspendate pe 
cite 6 luni, baschetbalista Rose
marie Haraga a primit avertisment 
etc. Consemnăm această pată nea
gră în viața clubului pentru a do
vedi că nu au existat jumătăți de 
măsură în materie de comportament 
de disciplină.

O imagine și mai clară a activi
tății clubului Universitatea Iași 
ne-o vom ferma analizînrl fiecare 
secție în parte.

SECȚIA DE -ATLETISM — Ș«he-

pentru turneul
După eum am

13 si 19 ianuarie HVi
Varșovia un turneu internațional de 
baschet masculin, la care vor lua par
te selecționatele orașelor Budapesta. 
Sofia. Berlin, Moscova. Varșovia și 
București. Ia acest scop, antrenorii 
Vasile Popescu si Alexandru Popescu 
au alcătuit următorul lot: Diaconescu. 
Novac. Dragoaiirescn, Chivulescu, 
Zisu (Dinamo). Oczelak. Tarâu, Savu. 
Baciu. Dumitru 'Steaua). Rotaru 
(Politehnica), Niculescu (Lie. nr. 35), 
Grădișteanu (Academia Militară). Se
lecționata va pleca luni. însoțită de 
arbitrul international Mircea Rizea.

Echipa divizionară A, Sportul stu
dențesc va întreprinde în intervalul 
de la 26 martie la 7 aprilie un 
turneu în Franța, ca invitată a 
Universității din Clermont Ferrand. 
!n această localitate rugbyștii bu- 
cureșteni urmează să susțină și pri
mul lor meci. Vor urma alte trei 
jocuri, în localități care urmează a 
fi fixate ulterior.

După Universitatea Timișoara, 
Politehnica Iași și Știința Petroșani, 
iată o a patra echipă studențească 
din prima divizie care se deplasează 
în Franța. De altfel este în studiu 
și o întâlnire de rugby între repre
zentativele studențești ale Româ
niei și Franței.

în vederea acestui turneu jucătorii 
Sportului studențesc au și început 
pregătirile, sub conducerea antre
norilor Florentin Tudorache și Ale
xandru Carnabel. Accentul este pus 
pe pregătire fizică generală, reali
zată prin probe atletice, gimnastică 
și haltere precum și specifică.

în acest fel .alb negrii** reînnoa- 
dă după 34 de ani o frumoasă tra
diție rugbystieâ.

prof. CAM». MORȚVN

Joc bărbătesc (categoric so face puțin 
pentru popularizarea Iui !) centre mari 
ca Arad, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, 
Piatra Neamț, Bacău, Roman, Tr, Seve
rin, Buzău (de altfel, în ultimele trei o- 
rașe enumerate au existat echipe dar... 
au fost desființate ! î !).

Remarcăm ca pozitiv faptul că toate 
formațiile de divizie B au în marea lor 
majoritate antrenori calificați sau neca- 
lificațf, dar foarte pricepuțî (este cazul 
lui Aurel Buliuși, de la Tecuci, cu foar
te bune rezultate în munca sa ; el crește 
mulț! tineri, alimentând efectiv, de ani 
de zile, cu elemente bune formații de 
divizia A șl chiar lotul național). Mai 
trebuie spus că federația de rugby a ur- 
mflrit echipele din divizia secundă, a fă
cut cursuri de specializare cu unii antre
nori. a îndrumat tehnic cluburile și aso
ciațiile. Nu se poate nega însă că la 
baza existenței teamurilor din divizia se
cundă stă in primul rînd pasiunea unor 
entuziaști Iubitori ai rugbyului, — con
ducători de secții, antrenori sau nuclee 
de jucători — șl că de multe ori forma
țiile întâmpină unele greutăți : trăiesc 
-la umbra" echipelor de fotbal (folosesc 
terenul dacă este liber, nu-1 folosesc dacă 
a plouat ș.a.m.d), n-au bugete precise în 
interiorul cărora să-șl poată întocmi 
planuri de activitate pentru o existen
ță normală în care săi le fie asigurate 
condiții minime pentru participarea la 
pregătiri șl jocuri oficiale. Rolul diviziei 
secunde este deosebit de important, a- 
ceasta fiind de fapt pepiniera rugbyu
lui românesc și totuși...

Tată și ceea ce se desprinde acum. Ia 
jumătate de drum, că ar mal fi de făcut. 
Asociațiile sportive cu sprijinul comite
telor de sindicat din întreprinderi și in
stituții, conducerile cluburilor sportive ar 
trebui să se preocupe îndeaproape de 
pregătirea rugbyștllor, ajutîndu-i să în
depărteze greutățile ce le frfnează Acti
vitatea, dublînd echipele mari cu for
mații de copii șf juniori, așa cum se 
petrec lucrurile Ia Suceava. De ase
menea să stimuleze ridicarea nivelului 
pregătirii, a Îmbogățirii cunoștințelor 
tehnice, dînd îndrumări către practica
rea unui joc deschis spectaculos. Și de 
ce n-am spune-o : limitarea numărului 
de jucători care au împlinit vîrsta de 
27 de ani. Să nu uităm, divizii B 
trebuie să rămlnă o pepinieră.

In final consemnăm o necesitate : îm
bunătățirea activității comisiilor județene 
de rugby. Contribuția lor poate fi foarte 
importanta, delerminînd obținerea unor 
rezultate dintre cele mai bune.

Modesto FERRARINI

SERIA A U-A

1. Const, Suceava 5 M 0 113— 31 15
2. Agronomia lași 5 3 0 2 30— 23 1!
3. Automobilul Tecuci 5 3 0 2 29— 51 n
4. Unirea Birlad 5 2 0 3 19- 23 9
5. Ancora Galați 5 2 0 3 16— 57
6. Minerul Lupenl 6 0 0 5 10— 34 4

SERIA A ni'A

1, Electro. Craiova 7 0 0 1 106— 13 19
2. Precizia Săcele 7 6 0 1 87— 10 19
3. Chimica Tîmăvenî 7 6 0 1 86-41 1»
4. Politehnica Cluj 7 3 0 4 51— 61 13
5. C.F.R. Brașov 7 2 0 5 62— 67 11
6. Voința Timișoara 7 2 14 37— 91
7. Știința TI Petroșani 7 10 6 29—146 9
8. Minerul Lupeni 7 115 35— 59 8

PERIOADA
DE TRANSFERĂRI
Federația de rugby anunță pe cei 

interesați că perioada de transfe
rări pentru divizia A și B este de 
la 15 ianuarie la 15 februarie a,o.

SPORTUL IN ÎNTRECEREA

PATRIOTICA PENTRU

ÎNFRUMUSEȚAREA Șl BUNA
GOSPODĂRIRE

A LOCALITĂȚILOR
CLASAMENT®

SERIA I 
(GRUPA A)

t. Vulcan I
2. Constructorul l
s. Petrochimistul Pitești
4. A. S. E. I
5. Aeronautica l
6. Ș. N. Oltenița l
7. Arhitectura l
s. Dunărea Giurgiu i
9. Tin. petrolist Ploiești i

SERIA I 
(GRUPA I

1. Rapid Bucurețtl '
2. Olimpia București
3. Farul II C-ța
4. Chimia Năvodari
3. Portul C-ța
6. I.T.C. C-ța
7. Voința C-ța
8. S. S. 2 C-ța

8 8 0 0 !!10- St ’4
8 7 0 1 172— 54 să

1î 4 1l 3 79—77 17
8 4 0 4 50—114 16
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Z. Sandor, L. T-a?5--, L. Feet (Mu
reșul Tg. Mureș) și A. Varga (Di
namo Brașov).

ERNEST ULRICH (antrenor — 
Dinamo Brasot): Carmen _
man. Liana Cardaș. Z. Sandor. A. 
Varga și L. Lazăr-

VASILE OPREA (arbitru - 
București) : Carmen Dragoman. Li 
ana Cardaș. Z. Sandor, și L. Foct.

DAN LAZÂRESCU (maestru al 
sportului): Carmen Dragoman, Z. 
Sandor și A. Varga.

ȘTEFAN ERDOSI (antrenor — 
C.SAf. Cluj): Roxana Salade. Liana 
Cardaș, Z. Sandor, A. Demeter. L 
Lazăr și St. Simon (C.S.M. C

Prin urmare Zoltan Șandor a în 
trunit sufragiile celor chestionat 
Carmen Dragoman a obținut cinci 
voturi, L. Lazăr 4. Roxana Salad* 
șl A. Varga cite 3. iar A- Demeter 
si L. Foct cite două.

Interlocutorii au precizat că n-au 
văzut mai multe talente autentice 
printre speranțe, deoarece concu- 
renții sînt încă prea mici și nu poți 
să le întrezărești viitorul, iar alții, 
din pacate, nu au aptitudini pentru 

performanțe. Deci, doar pe 
tineri se poate conta în vii- 
apropiat. Cam puțini !

Tr. lOANIȚESCU

mari 
5—6 
torul

AZI Șl MÎINE LA TUȘNÂD

..CUPA DINAMO" LA SPRINT
Simbătă și duminică, inelul de 

gheață de pe lacul Ciucaș din Tuș- 
nad va găzdui o nouă și interesantă 
competiție de viteză și anume ..Cupa 
Dinamo", un concurs al sprinterilor. 
Se va alerga în clasicele probe 
de 500 și 1 500 m seniori și seni
oare. Dintre competitori nu vor 
lipsi așii acestui sport: Crista Tra- 
cher și Maria Tașnadi, D. Lăză- 
rescu și A. Okoș.

TES
fiecare iarnă, Snagovul a 

rămas ir. sihăstrie, văduit de balizele 
ce-i înveseleau unda, lipsit de forfota 
a moar rațiilor, de atmosfera concursu
rilor. Canotorii au plecat care încotro, 
ceț din lotul olimpic, spre exemplu, 
acostând mai întâi pe Bega, urmind 
ca după aceea să poposească la 
munte, și — mai târziu — din no-i 
pe apa Begăi. firul liniștit al Timi
șoarei rămînind — pînă la primă
vară — „lacul" preferat al schifiștl- 
lor. I-am văzut în acest oraș al Co
rilor, dimineața, cînd ceața mai stă
ruia între malurile apei. Prin aburul 
străveziu, echipajele păreau fanto
matice în lunecarea lor de vată. în 
goana punctată numai de strigătele 
ascuțite ale drmacilor. Așezați In 
fața, ori în spatele bărcilor, neindu- 
plecații ,.pluși“ cereau prin oilniile 
acustice lovituri mai tari, mai multe 
pe minut, mai lungi prin apă. Lupta 
cu secundele fugare era înverșunată 
epuizantă pe distanța maraton ce în
suma zilnic aproximativ 30 km. Dar,

UiNDA BEGÂI, SCHIFUR1-SUVEICI
PINZA MARILOR PERFORMANTE
orjeit de ciudat ar părea, nu efor
tul era lucrul de căpetenie în această 
pregătire de iarnă a team-ului nos
tru olimpic de canotaj.

Barca, devenită campioană mon
dială la St. Catherine* a sosit, bu- 
năoară, anul trecut pe loc IV în fi
nala de 2+1 a „europenelor" din 
Danemarca. Lovitura a fost puter- 
n-ă. neașteptată. Șocul a fisurat, 
pe undeva, orgoliul firesc al temu
tului echipaj. Picăturile îndoielii 
strecurate în inima .^chifului" au 
îngreuiat ambarcația și această po
ară întrecea acum, prin ascuțimea 

durerii, efortul fizic. Mascat de ceața 
dimineții, Lavrenschj — noul cirmaci 
al bărcii — încerca prin comenzi e- 
.nfȚgice să abată gindurile celor doi 
uriași — Ceapura și Tudor. Am
barcația părea acum mai ușoară, mai 
încrezătoare în marea bătălie progra
mată în vară, la Miinchen.

Programul începea zilnic cu o sus- 
■ ținută încălzire efectuată pe tere
nul de sport din dreptul pontonului

bazei nautice Constructorul Timi
șoara. Ea era continuată cu o cursă 
lungă pe apă. apoi — după un rigu
ros plan avizat de medicul Gheorghe 
lonescu — schifiștiî treceau în sala 
de sport spre a-și completa — indi
vidual — suplețea, forța.

Pe unda tulbure a apei, suveici 
de chihlimbar țesaau grăbite pînza 
tie zestre a noilor campioni. Erau 
schiturile celor două grupe olimpice 
de canotori aparținînd cluburilor Di
namo — antrenor Dumitru Popa — 
și Steaua, antrenor Carol Vereș. Tn 
protocolul marilor concursuri nau
tice internaționale e prevăzut, după 
fiecare cursă finală, un tur de o-

noare al competitorilor, tn ordinea 
sosirii lor. Adică, a valorii. Respec
tând acest ritual nautic în fruntea 
echipajelor aflata atunci în pregătire 
pe Bega. ar păși schiful de 2+1 for
mat din Ceapuna, Tudor și întărit 
cu Lavrenschi, fastul cirmaci Gheor
ghiu, dînd semne de blazare timpu
rie. Am repetat voit numele celor 
doi performeri spre a sublinia schim

barea adusă în barcă de antrenorul 
Popa. Noul stroo al schitului cam
pion mondial: Petre- Ceaptrra ! (mai 
tehnic, mereu mai proaspăt, mai în 
formă). Ar urma, în ordinea succe
selor obținute schiful de 4 fără cîr- 
maci, neînvins anul trecut pînă la 
campionatele europene din Dane
marca (locul 4). Cvartetul este de 
aur, imbatabil după părerea spe
cialiștilor, dacă își perfecționează a- 
lunecarea. Echipajul (Tușa. Ivanov, 
Grumezescu, Oanță) s-a întâlnit cu 
acest eveniment în timpul încercă
rilor finale ale C.E, cînd, după ce 
conducea din pricina unui nedorit 
,.rac“, a pierdut prețioase secunde. 
Tn ierarhia valorică de care vorbeam, 
pe locul 3 s-ar situa „perorul fără" 
alcătuit din Cacenco-Papp. Echipa
jul a avut o evoluție dramatică la 
Copenhaga fiind considerat — după 
cursa finala — a șasea putere euro
peană în proba de schif 2 f.c. Cu
plul este ambițios, iar dacă seriozi
tatea în pregătire va prima, el poate 
urca anul acesta mai multe trepte 
pa scara principală, a canotajului 
mondial.

In marea oglindă a Begăi își corec
tau mișcările și alte puternice team- 
uri. Erau schjfiștii care vor completa 
lotul olimpio al canotajului românesc 
Ia apropiata ediție de la Mfinchen. 
Bărcile lor încercau să depășească 
plutonul schiturilor de acum consa
crate, cu splendide șarje de viteză ce 
lăsau să se întrevadă voință, dăru
ire, conștiinciozitate. Repartizați in 
schifurj de doi, sau grupați în am- 
barcații de 4 f.c., Naumenco, Agii, 
G. Ivanov, Georgescu — grupa Stea
ua — străbăteau firul Begăi apă- 
rind — aidoma unor năluci — în raza 
nădejdii., a înaltelor valori așteptate.

Cu vîsliri largi, puternice, canoto
rii au luat startul spre orașul gazdă 
a viitoarei Olimpiade. Această cursă 
pregătitoare este considerată a fi 
bună, premergătoare unor frumoase 
izbînzi.

Vasife TOFAN

nîerilor, sportivilor la întrecerea pa
triotică. care au răspuns la chemarea 
partidului și statului nostru.

Am dori ca din numeroasele iniția
tive și exemple care se găsesc aproa
pe în toate localitățile tării să evi
dențiem doar cîteva, și anume : la, Rț. 
Bacău — cîștigătorul întrecerii între 
municipiile cu peste 50 000 de locui
tori — s-a amenajat complexul spor
tiv „Letea“ cu un teren de fotbal cu 
tribune, pistă de atletism, poligon de 
tir și sală de sport, la complexul „23 
August” s-au realizat peste 100 insta
lații de joacă pentru copii, amenajări 
importante s-au realizat la complexul 
din parcul Libertății și din Gherăeșți. 
extinderea bazei nautice si bitumini- 
zarea unui mare număr de terenuri 
sportive Pe lingă școli; la Ocna Si
biului s-a amenajat un parc într-o 
pădure apropiată cu baze sportive 
pentru handbal, baschet, volei și tenis, 
asemenea amenajări făcindu-se și la 
școala din localitate ; la Tr. Severin 
s-au amenajat terenuri de sport bitu- 
minizate aproape în toate curțile șco
lilor. s-au realizat două bazine de 
înot ; la Botoșani s-au realizat rega- 
zonarea stadionului și umplutura 
pentru tribună, este în construcție un 
strand al orașului iar la Liceul „Mi
hail Eminescu” s-a realizat, prin mun
că patriotică de către elevi și cadre 
didactice, precum și prin contribuția 
părinților, un bazin de înot; la Arad, 
Birlad și Tg. Mureș s-au realizat fru
moase și atractive zone de agrement 
șl recreare. Asemenea inițiative și 
exemple mai pot fi date din muni
cipiul București, Gura Humorului, 
Deva, Oltenița, Baia Mare, Novaci. 
Anina si multe altele.

O Inițiativă demnă de reținut șfde 
generalizat este și cea de la Buzău 
unde Comitetul executiv al Consiliu
lui popular județean a luat în. discu
ție si a emis o decizie specială pri
vind dezvoltarea bazei materiale pen
tru sportul de masă si de performan
ță.

în primele luni ale acestui an vor 
avea Ioc festivitățile de premiere a 
celor 25 municipii și orașe care au 
obținut locuri fruntașe în întrecerea 
patriotică, precum și a unui număr 
de peste 120 de comune. Toate aceste 
localități vor beneficia, printre pre
miile care se acordă, si de material 
și echipament sportiv.

Dat fiind amploarea acestei acțiuni 
de masă si mai ales importanta sa 
socială si educativă, este necesară o 
bună si rodnică conlucrare între toți 
factorii responsabili, care trebuie să 
acționeze în așa fel îneît obiectivele 
cuprinse în întrecerea patriotică să 
fîe îndeplinite si depășite. Pe aceas
tă linie consiliile locale pentru edu-, 
ratio fizică și sport vor trebui șă-șĂ 
coreleze mai bine și mai judicios 
obiectivele din propria lor întrecere 
pe acest an cu cele cuprinse în în
trecerea patriotică pentru înfrumuse
țarea și buna gospodărire a localită
ților.

Organele si organizațiile sportive, 
toți sportivii si cadrele care desfășoa
ră activitate pe linia educației fizice 
și sportului vor depune toate efortu
rile și vor participa direct pentru a-și 
aduce întreaga lor contribuție la în
trecerea patriotică din acest an.

ODIHNĂ, RfCffiARt Șl SPORT

POZITIVE LA UNIVERSITATEA IAȘI
letul de bază al reprezentativei di
vizionare a județului Iași — a în
registrat anul trecut un salt valoric 
demn de relevat datorită în spe
cial muncii depuse de antrenorii 
conf. univ. Alexandru Merită și 
prof. Stelian Chilărcscu. O mențiu
ne specială pentru atleții Petre 
Murgoci și I. Blasko, nominalizați 
la nivel republican, V. Lascâr și 
M. Dărîngă, cu frumoase perspec
tive de progres.

GIMNASTICA MODERNA a ac
tivat cu un colectiv de 22 spor
tive. Lectorul univ. Alice Luca a 
asigurat gimnastelor o pregătire 
tehnică competentă, ceea ce a făcut 
ca obiectivele planificate să fie 
atinse și depășite. Dintre gimnaste 
se remarcă i Luminița Tănase, Vio
rica Franciuc, Aneta Duțan și 
Doina Semenov.

SECȚIA DE HALTERE este an
trenată de dr. Enric Goldhagcn și 
a obținut o serie de rezultate foar
te bune. Astfel, Constantin Popesc») 
a cucerit titlul de campion națio
nal la cat. 90 kg și a realizat nor
ma de maestru al sportului, fiind 
selecționat în lotul reprezentativ, 
în cadrul secției se remarcă de 
asemenea halterofilii Mathi Lucaci, 
Ervin poldhagen, Gheorghe Maxim.

Nicolae Armeanu, Alexandru Că
lin ș.a.

LA JUDO activitatea s-a axat 
pe cuprinderea unui număr cît mai 
mare de studenți în inițiere și i.t 
paralel pe pregătirea lotului de 
performanță pentru participarea 'a 
competiții. Sub îndrumarea șefului 
de lucrări, loan Spineanu, judo-- 
kanii au participat Ia întrecerii" 
de nivel republican.

SECȚIA DE ALPINISM își des
fășoară activitatea cu un număr de 
50 sportivi. Beneficiind de sprijinul 
unui entuziast activist voluntar, lec
torul univ. Dan Frunzei, alpiniștii 
ieșeni au obținut un merituos loc 
IV în cadrul campionatului repu
blican pe echipe. Din această sec
ție se remarcă alpiniștii i Mirrea 
Mafiei, Lucian Ilolban, Virgil Gri- 
gorie, Teodor Sologiuc, Florea Nico
lae, Andrei Cseh. Toți acești spor
tivi au escaladat trasee de dificul
tate de gradul 5 B.

BASCHETUL a înregistrat și el 
frumoase succese. Echipa de fete 
participă la întrecerea celor mai 
bune teamuri din țară, reușind ca 
la încheierea turului să se afle pe 
locul IV. Formația din divizia B 
are, de asemenea, o situație bună, 
in tințp ce băieții se află pe locul

II în campionatul județean. Datori
tă abnegației sportivelor și sporti
vilor, pi-ecum și muncii pasionate 
depuse de antrenori există premise 
ca baschetul de la Universitatea să 
devină și mai bine reprezentat în 
ierarhia națională.

ECHIPA DE HANDBAL FEMININ 
activează în divizia B în care și-a 
înscris în palmares unele rezultat) 
bune. Antrenorul conf. univ. Paul 
Cercel manifestă mult interes pen
tru pregătire, existând astfel spe
ranțe ca handbalul feminin ieșean 
să realizeze noi salturi valorice pe 
scară republicană.

VOLEIUL, sport cu marc au
diență în rîndul tinerilor nu a în
registrat, totuși, la Universitatea 
Iași rezultatele scontate. Biroul 
clubului a luat măsuri ca echipele 
feminine și masculine să depășeas
că faza de inerție în care se află, 
existând convingerea că în scurt 
timp rezultatele vor fi cele dorite.

★
Rezultă, fără putință de tăgadă, 

că la Universitatea Iași sportul se 
află în atenția tuturor factorilor. 
De la Rectorat și pînă Ia ultimul 
membru al clubului fiecare caută 
să-și aducă aportul la ridicarea 
prestigiului sportiv al lașului.

IN BUCEGI .
SINAIA (prin telefon) La Sinaia a 

fost stabilită timp de 8 zile tabăra 
de vacanță a .Școlii sportive din 
Timișoara. Aproape 200 de elevi 
sportivi, mapritatea participanți ia 
campionatele republicane la 10 dis
cipline sportive și-au petrecut o 
vacanță plăcută.

Incepînd cu elementarele rapoar
te de zi, gimnastica de înviorare, 
crosuri pe terenuri denivelate, 
jocuri de fotbal și terminînd cu 
participarea la diferite acțiuni cul
turale colective (vizionarea de fil
me, piese de teatru, vizitarea unor 
muzee, organizarea unor concursuri 
de gen „Cine știe, cîștigă" etc). în- 
tr-un cuvînt, un climat de neuitat 
pentru micii sportivi timișoreni. Si 
totuși există un regret. Veniți cu 
schiurile din Timișoara, ei au ur
mărit zilnic, în așteptarea zăpe
zii, fie cu privirea la cerul plum
buriu, fie la radio și T.V. buleti
nul meteorologic. Dar...

Cei mai curajoși au luat primul 
contact cu zăpada urcind la Cota 
1400. povestindu-le amănunte ispi
titoare, la întoarcere, celor rămași 
jos, în stațiune. In zilele de tabă
ră au fost prevăzute excursii la 
castelul Bran, cetatea Rîșnov și 
Poiana Brașov.

De altfel profesorul AL Cerphi, 
directorul Școlii sportive din Timi
șoara ne-a declarat : „In cadrul 
programului de pregătire, cadrele

didactice ale școlii noastre consi
deră de o deosebită importanță a- 
ceastă tabără. Fiind proveniți din 
diferite școli elevii au acum 
buna ocazie să se cunoască mai 
profund, să-și dezvolte sentimentul 
apartenenței sportive față de acea
stă unitate sportivă. In al doilea 
rind, tabăra reprezintă un puternic 
stimulent, deoarece din cei aproa
pe 1000 de elevi ai școlii noastre 
au fost selecționați cei mai meri
tuoși in sport ji la învățătură".

Conducerea taberei — prof. La
dislau Wilems antrenor Victor A- 
lerandrescu — a reușit să creeze 
cele mai bune condiții de desfășu
rare a activității. După terminarea 
celor opt zile, elevii timișoreni vor 
pleca reconfortați cu forțe sporite, 
gata pentru a participa cu succes 
si la „bătălia* cu cartea și la pri
mele întreceri sportive din noul 
an.

Petru ARCAN

...ȘI ÎN SEMENIC
REȘIȚA [prin telefon). Semenicul 

rămîne aceeași gazdă primitoare a 
taberelor de iarnă organizate în va
canțele școlare.

Pîrtiile care brăzdează munții 
Semenic sînt extrem de accesibile. 
F.le au în plus avantajul vecină- 
tății unor cabane bine întreținute 
și confortabile. Este remarca pe 
care au făcut-o toți elevii,,venitLW,

această zonă montană. I-am întâl
nit în grupuri masive pe schiuri, 
urmînd trasee dintre cele mai pi
torești sau participînd la concursuri 
organizate pe platourile Nedeii și 
Goznei. Erau elevi din Timișoara, 
Reșița și Făget, care acolo sus, la 
aproape 1500 de metri altitudine, 
își reîmprospătau forțele în vede
rea celui de-al doilea trimestru de 
școală. Printre ei schiori autentici, 
dar și înotători, gimnaști, handba- 
liști, adepți ai altor discipline spor
tive.

— Schi, excursii, activitate in 
aer liber. Și altceva?

întrebarea i-am adresat-o profe
sorului Ion Eftimie de Ia Liceul 
nr. 3 din Timișoara.

— In completare, activități de 
cabană, de obicei seara, la gura so
bei. Elevii apar în cu totul alte 
posturi decit în cursul zilei, ca in- 
terpreți de muzică ușoară și popu
lară, ca recitatori. Concursuri „Cine 
știe, cîștigă" pe teme geografice .-: 
istorice completează programele u- 
nor acțiuni cultural-artistice urmă
rite cu mult interes de participant ■ 
la tabără.

In afara elevilor, pîrtiile Seme- 
n icului sînt permanent solicitate și 
de schiorii de performanță din Re
șița, care se pregătesc pentru des
chiderea sezonului de iarnă din a- 
cest an. Startul oficial este pre
văzut pentru duminică 9 ianuarie.

Doru GLAVAN
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SIMBATA

HANDBAL: Sala Progresul 
(str. D. Staicovici), ora 17 i 
Progresul — Rapid ; ora 18 î 
I.E.F.S, — Ferencvaros (par
tide în cadrul „Cupei Progre
sul").

HOCHEI; Patinoarul „23 
August", ora 16,30 i Tîmava 
Odorhei — I.P.G G.; ora 19 ; 
Avîntul Gheorghieni — Du
nărea Galați (meciuri în ca
drai diviziei A, grupa a II-a)-

DUMINICA

BASCHET: Sala Floreasca, 
de la ora 9,30 : Steaua — Uni
versitatea Cluj (m. A), Voința 
— Rapid (m. A), I.E.F.S. — 
Dinamo (m. A).

FOTBAL : Sala Dinamo, 
ora 11,30 j partida de mini- 
fotbal dintre echipele Dinamo 
și Progresul.

HANDBAL î Sala Progresul 
(str. Dr. Staicovici), ora 101 
I.E.F.S. — Progresul; ora 11 i 
Rapid — Ferencvaros (par
tide în cadrul „Cupei Progre
sul" )■

HOCHEI: 
August", ora 
Gheorghieni 
Odorhei ; ora
Galați — I.P.G.G. (meciuri în 
cadrul diviziei A, grupa a 
n-a).

Patinoarul „23
16,30 i Avîntul
— Tîrnava

19 : Dunărea —

INȘTIINȚ ARE
se aduce la cunoștința antre

norilor interesați că mai pot de
pune actele pentru înscrierea la 
examenele de avansare pînă la 
data de 15 ianuarie 1972.

BILANȚ PARTIAL AL ACTIVITATII
CELOR 16 ANTRENORI

Sezonul de toamnă al campiona
tului diviziei naționale a confir
mat, a impus sau a lezat capaci
tatea individuală a antrenorilor de 
la echipele de A, ridicînd ori scă- 
zînd cotele lor la bursa reputației. 
Desigur, fiecare dintre cei 16 spe
cialiști merită o judecată aparte, 
deoarece reușitele sau nereușitele 
se cuvin corelate cu valoarea pro- 
priu-zisă a echipei, cu starea de 
organizare internă a cluburilor, cu 
priceperea, energia și răbdarea con
ducătorilor.

pro- 
antre- 

U.T.A.-ei
prin 
fer- 
ală-

NICOLAE DU
MITRESCU a ră
mas tehnicianul 
cel mai prestigios 
din cîți lucrează 
in prima divizie 
a țării. Ajuns la 
maturitate 
fesională, 
norul
se impune 
seriozitate, 

mitate, pricepere, tact, fiind, 
Firi de cei mai buni jucători ai 
săi, una dintre „vedetele" echipei. 
Dacă el a beneficiat la Arad de o 
atmosferă și de o organizare supe
rioare, nu-i mai puțin adevărat că 
o mare parte din această stare de 
spirit și din acest substrat organi
zatoric se datoresc și activității lui. 
Fără să mai vorbim de felul cum 
își alege jucătorii, cum ii pregă
tește și cum

COSTICA 
DULESCU, 
fan Onisie 
colae Proca 
fost oamenii care 
s-au ridicat în 
toamna trecută 
peste realizările 
lor anterioare. Bă
căuanul a fost 
pentru mulți o 
revelație. Pentru 
noi, însă, recenta 
n-a fost decît ajungerea în stadiul

asamblează echipa.
RA-
Ște-

șl Ni- 
au

lui performanță

evidenței a unui potențial pe ca- 
re-1 intuiam. C. Rădulescu are o 
imensă energie, o permanentă vi
talitate și trăiește intens pentru 
meseria lui. Abia trecut de 40 de 
ani, el deține, totuși, multă expe
riență, pregătind treptat copii, ju
niori, fotbaliști sub 23 de ani. E un 
om care citește, învață, observă și 
asimilează tot ce i se pare bun la 
alții. Știe să-și pună jucătorii în 
condiție, e meticulos, vede, înțele
ge și e in stare să explice jocul. 
El a izbutit să lanseze o echipă 
ajunsă cam în stare de paragină și, 
deși s-a impus de curînd, nu ve
dem ce-ar putea să-i stopeze as
censiunea. Cu excepția, desigur, a 
unor condiții exterioare vitrege. 
I-am recomanda, doar, mai multă 
stăpinire de sine.

și era dispusă să muncească. în re
tur se va lămuri dacă Halagian e 
produsul unei conjuncturi, sau da
că anumite împrejurări ajutătoare 
i-au permis numai să manifeste o 
capacitate reală.

DUMITRU NT
CUȘOR a real; 
zaț mai puțin 
Dinamo decît 
butea să facă 
el, cu aceeași
chipă, in toamna 
lui 1970. într-o 
asemenea circum
stanță e dificil de 
găsit un diag
nostic scurt și 

că în interiorul e- 
în cauză acționea-

cu 
iz- 
tot 
e-

precis. Se pare
chipei și secției
ză o serie de forțe centrifuge care

ze cu duhul blindeții. Or-, asta e o 
greșeală care ar putea să-l coste.

GIL MARDA- 
RESCU, după ce 
dinamizase Poli
tehnica Iași in 
campionatul pre
cedent, a căzut 
anul acesta îm
preună cu ea, în- 
fruntîndu-se mul
tă vreme cu ma
joritatea jucători
lor. Autoritatea
comandantului s-a pulverizat in 
momentul cind trupa a înțeles slă
biciunea lui pentru un fiu care nu 
știe să-și ferească tatăl de subiec- 
tivisme. Aș numi greșeala lui Gil, 
înainte de toate, drept o greșeală 
profesională. Cu abilitatea și cu pu-

ANALIZA TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI A (IX)

nai cu valoarea modestă a jucăto
rilor ei, anul trecut echipa avînd o 
comportare de excepție, realizată 
prin artificii tactice și printr-un 
travaliu imens. Dar o performanță 
obținută nu pe valoare, ci prin 
mascarea nonvalorii nu durează. 
Cosmoc a înțeles și a promovat 
cîțiva băieți de prin B, adică ce-a 
putut să transfere în condițiile unui 
regulament cu virtuți și defecte. 
Dar transplantele prind greu, fiind
că noii veniți au nevoie încă de 
multă șlefuire. Oricum, Farul, care 
are și un conducător de secție 
priceput, nu mai e înconjurată de 
entuziasmul din anii trecuți. E re
gretabil că 
capacitate 
Cosmoc, e 
ție atunci 
in străinătate pentru adincirea spe. 
cializării.

un antrenor tînăr, cu d 
mereu probată, cum e 
mereu ocolit de federa- 
cînd trimite tehnicieni

I

(k LA HAVANA 10.000 DE SPECTATORI

AU APLAUDAT VICTORIA LUI ALEXANDRU TUREI

ȘTEFAN ONI
SIE a demonstrat 
câ e capabil să 
valorifice resurse
le unei echipe 
bune. Deși pare 
un lucru elemen
tar să faci să se 
miște cum tre
buie o echipă de 
valoare, există a- 
titea probe con

trarii incit realizarea aceasta re
prezintă un merit. Onisie, antreno
rul rămas cam mereu în umbră, a 
intrat în scenă și a condus exact 
cum trebuia o echipă studențeas
că. Cu finețe, cu înțelegere, cu fle
xibilitate, dar fără slăbiciuni, plan- 
tind pe fiecare post jucătorul cel 
mai potrivit și manifestindu-se așa 
cam s-ar fi cuvenit 
prejurările.

NICOLAE PRO
CA a mers pen
tru prima oară pe 
picioarele sale. 
După ce a secon
dat ani de zile, 
Proca a fost in
vestit cu respon
sabilitatea primei 
echipe și a scos-o 
bine la capăt. A- 
tu urile sale sînt 
exigența șl o mare 
muncă. Trage, e tenace și nu me
najează pe nimeni.

TIBERIU BONE 
a 
cei mai produc
tivi 
anuluE După cea 
urcat A.S-A. în 
divizia A, a reușit 
s-o plaseze prin
tre formațiile me
rituoase, impu- 
nînd jucători în 
care n-ai fi avut 

încredere șl organizînd o echipă 
capabilă de evoluții agreabile și de 
victorii pe teren propriu în fața 
oricui. Bone începe să fie un nume 
care urcă.

dispersează potențialul real. E po
sibil ca Nicușor să se descurce a- 
nevoie intre niște jucători cu per
sonalitatea hipertrofiată și intre 
niște conducători dintotdeauna cam 
prea sentimentali. Dinamo are fot
baliști care trebuie dominați de 
către antrenor. Nu prin mijloace 
grosolane, ci prin inteligență, voin
ță și fermitate. Or, Nicușor e un 
tip fair-play care, poate, nu știe 
să domine, ci doar să-și facă dato
ria în mijlocul unor 
ca el.

r

fază din meciul dintre Turei (România) și Hcrmeos Camejo (Cuba) încheia, 
cu victoria reprezentantului nostru

întors de la Havana — capitala 
Cubei care a găzudit între 14 și 19 
decembrie 1971 „Turneul Prietenia" 
la box — pugilistul Alexandru Tu
rei (Dinamo Brașov), medaliat cu 
aur la categoria semimuscă, a făcut 
un scurt popas la Cluj, orașul na
tal și locul afirmării sale in sport, 
pentru a împărtăși familiei și pri
mului său antrenor, Eugen Douda, 
impresiile zborului transoceanic și 
învățămintele unei Competiții „cum 
n-am avut încă ocazia să văd pînă 
azi". Impresii pe care le-am notat 
și noi în dorința de a le comunica 
celor ce urmăresc evoluția acestui 
tînăr sportiv și care au apreciat 
performanțele realizate de el in ca
pitala „Insulei de Smarald".

— Din cele 3 partide pe care sor
tii ti le-au distribuit in Palatul De- 
portivo, care a fost cea mai 
cilă ?

difi-

Her-
care

în toate îm-

capacitate de"

fost unul din

antrenori ai

FLORIAN HA- 
LAGIAN a debu
tat în condiții 
puțin obișnuite 
și a surprins prin 
buna comportare 
a echipei. Spe
răm că se va 
consolida printr-o 

de cali- 
indispensa- 

Deocamdată nu 
decisiv activitatea

oameni la fel

în „Cupa 
în 

campionat).

VALENTIN STA- 
NESCU a plecat 
astă-vară de la 
Steagul roșu, un
de făcuse treabă. 
Ia Steaua, echipă 
mai complicată, 
mai dificilă. în
conjurată de pre
tenții mari. Unii 
sînt mulțumiți 
de bilanțul gene
ral al Stelei (calificarea 
cupelor1 compensind evoluția, 
final, mediocră, din 
alții nu. Cazul U.T.A.-ei a distrus 
teoria conform căreia o echipă nu 
se poate realiza concomitent pe 
două planuri (campionat + o com
petiție internațională). Din acest 
punct de vedere. Steaua apare ca 
o formație realizată doar parțial în 
toamna trecută, dacă ținem seama 
de valoarea jucătorilor, de nivelul 
lotului. Opinăm, intr-o formulare 
generalizatoare, că între Valentin 
Stănescu și Steaua se petrece un 
fenomen de adaptare lentă, difici
lă, de adaptare a antrenorului față 
de echipă și a echipei față de an
trenor.

terea de persuasiune ce-1 caracte
rizează, Mărdărescu a reușit^ă ia
să. totuși, din incurcătură, iar ca
litățile lui de tehnician vor începe, 
probabil, din nou să se vadă.

ILIE OANAs-a 
inters la Petro
lul într-un mo
ment critic din 
istoria echipei, 
încă din retu
rul campionatu
lui trecut se ob
servau semne de 
uzură la majori
tatea jucătorilor care susțineau 
chipa. Sleirea și lipsa de 
s-au accentuat și Oană s-a văzut 
la bordul unei mașini care alune
ca Ia vale și nu mai răspundea la 
comenzi. Nu e plăcut să ți se în
tâmple așa ceva în sezonul cînd 
pentru întreaga ta activitate ți se 
decemează o distincție. Tocmai de 
aceea. Ilie Oană se zbate ca un 
leu în cușcă și încearcă să redre
seze o situație 
n-a participat.

e- 
formă

la generarea căreia

— Semifinala, cu cubanezul 
mes Camejo, un boxer înalt, 
a încercat să mă răpună urgent cu 
o serie năpraznică de lovituri dure. 
In fața unui astfel de torent, mi am 
dat seama că salvator pentru mine 
este să nu-mi" pierd curajul și să 
mă angajez în jocul iui, lucruri 
care mi-au reușit, facilitîndu-mi 
astfel cea mai prețioasă victorie. 
Cei peste lO.DOO de spectatori (cu 
intrarea gratuită!) nu au părut 
supărați...

— Care au fost celelalte rezulta
te înregistrate '!

— Un k.o. reușit în repriza a 
doua asupra lui Lutz (R.D.G.) ș: 
victorie la puncte în finala întrece
rii, în fața 
Zasipka.

— Dintre 
pante la 
(UILS.S., Bulgaria, Polonia, R.D.G., 
Ungaria, Cuba) — care ți-au făcut 
cea mai bună impresie ?

— Pugiljștii sovietici, posesori ai 
unei tehnici superioare, ai unui box 
bazat pe gîndire tactică. De altfel, 
ei au cîștigat 4 medalii de aur, față 
de 5 ale gazdelor, cîte una revenind 
sportivilor bulgari ți români.

— După un zbor transoceanic 
care a reprezentat, după cum sin
gur susții, o mare experiență de 
viață, și după consumarea unei 
competiții care ți-a adus confirma
rea internațională, ce ți-ai propus 
pentru... viitorul apropiat ?

— Locuri pe podium, atît la cri
teriul tineretului din martie de la 
Galați, cît și la campionatele euro
pene de tineret de la București.

— Și pentru... viitorul mai înde
părtat ?

— Reîntoarcerea la Cluj — în 
toamnă — după satisfacerea sta
giului militar, încadrarea în me
seria de sculer-matrițer, pe care 
mi-am însușit-o în școala profesio
nală absolvită în vara lui ’71 și o 
susținută preocupare pentru comple
tarea pregătirii mele sportive.

sovieticului Vladislav

boxerii țărilor pârtiei' 
„Turneul Prietenia'

Nușa DEMIAN

V-Afl DEPIS BlIEIINELt LA PRONOSPORT?

EUGEN IOR- 
DACHE și-a fă
cut datoria. Nu e 
un antrenor cu 
firmă mare, anul 
trecut a primit 
un picior elegant 
de la C-F.R. Cluj, 
unde muncise bi
ne și iată-i la 
Jiul. La începe
rea campionatu- 

mulți cîntau prohodul și an
trenorului și echipei. Iordache a a- 
dus vreo doi jucători de care 
n-auzise nimeni și împreună cu 
vechea pleiadă a reușit să cîștige 
puncte nescontate, să producă o se
rie de surprize, să anime această 
formație, care nu poate avea alta 
ambiție decît să rămînă în prima 
divizie.

COIDUM ȘTE
FAN a avut țel 
mai negru sezbn 
din toată cariera 
lui. El nu și-a 
închipuit că o 
„trupă" atît de sla
bă cum e Crișul 
să mai aibă 
deasupra și alte 
probleme 
complică 
ția. El nu Și-a închipuit că niște 
jucători lipsiți de capacitatea ceru
tă în divizia A vor refuza să com
penseze prin trudă arsenalul lor 
sărac. Crișui este o echipă cu un 
destin aproape tragic, cum sînt și 
echipele timișorene. Patimile din 
jurul ei o împiedică să zboare. Așa 
se explică și faptul că acolo au 
fost preferați niște fotbaliști me
diocri în locul unui antrenor cu 
certe realizări în carieră, așa se ex
plică și faptul că în aceeași toam
nă Crișul a „devorat" pe conducă
torul (ing. Horia Cosma) care o a- 
dusese în divizia A.

Romulus BALABAN

Doctorul 
STANTIN 

DULESOU 
nit în picaj cu e- 
chipa Iui prefe
rată: 
Faptul 
mirare 
oricum, 
echipă 
lui are 
cel puțin la fel 
de buni ca ai Jiului, de pildă. Aici 
e dificil de delimitat responsabili
tatea antrenorului, deoarece se pa
re că C.F.R.-ul este o echipă foar
te puțin susținută, cu un substrat 
organizatoric nu de ajuns conturat. 
Totuși, situația aceasta nu-i nouă, 
continuă din anii trecuți, cînd echi
pa nu părea intrusă în A, așa cum 
se întîmplă în ultimul sezon.

CON-
RA- 

a ve-
pe

C.F.R. Cluj, 
stfmește 

deoarece, 
a doua 
a Cluju- 

jucători

care 
șitua-

iNTÎMPLĂRI

CARE

NU ȘI-AU
GĂSIT

LOC

lui. Ca întotdeauna, U.T.A. a 
asigurat condiții excelente de 
lucru presei. Sînt singur în bi
roul din care transmit cronica...

Seara, la banchetul comun, u- 
nul din funcționarii clubului 
textilist vrea să pară interesant 
și anunță vecinilor de masă i 
„Vreți să vă spun ce note apar 
miine în ziarul «Sportul* ? I" 
Și trece în revistă echipa texti- 
listă, pe posturi, cu note în drep
tul fiecărui jucător. Fac ochii 
mari. Sînt, Intr-adevăr, notele pe 
care le-am acordat. Nicolae Du
mitrescu mă întreabă în șoaptă 
dacă respectivul face bancuri 
sau știe ceva. Ii răspund că 
n-am discutat nimic cu nimeni 
despre note, că „profetul" nu mă 
cunoaște și nu-1 cunosc, dar că 
a spus exact notele care vor a- 
pare a ăbuă zi. Nicolae Blăgâu, 
vicepreședinte al clubului, îmi 
face un .semn discret, și-mi șop
tește l „Telefonul de Ia care 
ați transmis are cuplaj într-un 
alt birou !“...

★
CRIȘUL, VENIT PENTRU PRIMA DATA în acest campionat, 

în Capitală, are ca adversar pe Dinamo. înaintea meciului, cu o oră 
înainte, îl întreb pe Sătmăreanu II, pînă acum cîteva luni om de 
bază în team-ul bihorean, ce crede despre partidă. Sătmăreanu II 
îmi spune, însă, că el nu va juca, că și-a rugat antrenorul să nu-1 
treacă nici pe lista rezervelor. Și nu așteaptă să cer explicații.

— Dacă joc bine, toată Oradea o să spună că am uitat de unde 
am plecat. Dacă joc slab, noii mei colegi de la Dinamo vor spune 
că ani fost sentimental.

„.Tot în' acea zi de 28 noiembrie,, Moldovan, 
apărut în arena din șos. Ștefan cel Mare 
echipe. Moldovan a înscris, atunci, singurul

* * *
moldoveana, nu știu 
exact cine, își în
curajează colegii: 
„Oricum, chiar dacă 
ne înving, nu ne mai 
pot învinge așa cum 
i-am învins noi în 
ultimul joc, la Iași!" 

Ultimul joc, cel
★ * ★

CONSTANTIN 
CERNAIANU s-a 
dus la Craiova, 
unde timp de 4 
ani Coidum ținu
se echipa sus. 
Cernăianu afir
mă că s-a zbătut 
teribil pentru ce
le 14 puncte ob
ținute în tur, de
oarece echipa a

început campionatul doar cu o spo
ială de pregătire, situație datorată 
tulburărilor din perioada de tran
ziție dintre un antrenor și altul. 
Universitatea are destui jucători 
buni și sub acest unghi de vedere 
Cernăianu apare ca parte implicată 
intr-un reflux. Dar un sezon nu în
găduie judecarea severă a unui an
trenor. Pentru . aprecierea lui este 
absolut necesar să vedem traiecto
ria fotbaliștilor craioveni in a doua 
parte a campionatului.

ROBERT COS
MOC a arat și 
ei un sezon me
diocru. De unde 
anul trecut Fa
rul călca la un 
moment dat pes
te adversari foar
te puternici, 
noua 
chipa 
țeană 
chinuit. Sîntem de 
randamentul Farului e proporțio-

„CRONICA

PARTIDEI44

astâ-

întoarcerea lui 
BAZIL MARIAN 
printre antseno 
rii de divizia A 
a coincis cu răz
merița de 
vară din 
Rapidului... 
conducerea Iui, 
chipa Grantului u 
avut zile bune și

■ altele nefaste. Si
gur, el are circumstanțe că a venit 
intr-un moment critic, că unele fo
care de iritare se sting greu etc. 
Bazil știe meserie, dar apare cam 
timorat și încearcă să rezolve to
tul cu metodele bunului samari
tean. Și disciplina, și tactica, și ca
pacitatea de luptă vrea să le regle-

ÎNCEPUT DE NOIEMBRIE, 
Pe Mureș, U.T.A. a cîștigat foar
te greu, în prelungiri, manșa a 
doua cu Zaglebie Walbrzych, în 
„Cupa U.E.F.A.". Transmit cro
nica jocului de la sediul clubu-

*

se poate 
Iul. A 
pregătătoa- 
picat pe o 
cind, după 
toată lu-

ju- 
in-

serie
tăți 
bile, 
deca 
trai din mers, perioada
re n-a condus-o el și a 
conjunctură favorabilă, 
conflictul Ozon-Dobrin, 
mea de la F. C. Argeș voia pace

DIALOG CU BOTH

în
ediție e- 

constăr.- 
evolueazâ

părere că acum

★

CRED CA IN 1972
VOI ÎMBRĂCA PRIMUL MEU TRICOU DE CAMPION!✓✓

că pe Both l-au sărutat 
naștere. L-au înzestrat nu

i, fo&ț d-inamovist, a 
împotriva fostei sale 

gol pentru Crișul...

ULTIMUL MECI 
AL ANULUI LA A- 
RAD. 15 decem
brie. Restanță cu 
Politehnica Iași. E- 
chipele ies de la ca
bine pentru repriza 
secundă. E 0—0 și 
cineva din trupa

de la Iași, jucat la 
9 iunie, se termina
se cu 4—1 pentru 
studenții din Copou.

Ultimul meci ala- 
nului la Arad s-a 
încheiat tot cu 4—1 
pentru U.T.A.Se pare 

muzele la 
numai cu talent dar și cu șansă. Pri
ma dată l-a ajutat șansa acum doi 
ani cind, dintr-o dală, el, anonimul 
din Satu Mare, a devenit un nume, 
un candidat la echipa națională. N-a 
ajuns atunci în echipa lui Angelo 
Niculescu. dar zgomotul din jurul nu
melui său a atras multe priviri. Si 
Gavrilă Both a intrat în raza de in
teres a „marilor puteri" ale diviziei 
A- în cele din urmă, a optat pentru 
Dinamo. Dar aici Both a devenit cu
rînd rezervă, sortită, din nou. anoni
matului. Șansa. Insă, l-a ajutat a doua 
oară. L-a preferat Nicolae Dumitres
cu in schimbul lui Fl. Dumitrescu, și 
l-a adus la U.T.A.. deși mai toți au 
zis că-i o rocadă formală, ca să nu 
zică lumea că se dă un international 
pe degeaba. Nicolae Dumitrescu l-a 
luat, insă, la Arad cu intenții serioa
se. hotărît să-i redea strălucire și în 
primul rînd. sâ-1 facă util „bătrinei 
doamne’’. Si-acum. Both este titular 
în formația liderului campionatului, 
în echipa ce s-a calificat pentru_sfer- 
turile de finală ale Cupei 
Astăzi Both 
cat in toate

— Asta-i 
am devenit 
A, și nu o 
că, deși multi au zis că am fost 
norocos, ajungind repede un „nume”, 
eu, totuși, n-am avut norocul să ni
meresc La începutul acela spectaculos 
într-o echipă unde puteam fi titular. 
Cînd te obsedează ideea că o greșea
lă sau un joc slab te pot scoate din 
echipă, greșești și mai mult, te inhibi 
și nu poți fi tu însuți. Nu poți pro
gresa.

— Venirea la U.T.A. a însemnat o 
schimbare de stil pentru tine, poate 
chiar o schimbare de esență.

— Desigur, Dinamo șî U.T.A. sînt 
două stiluri diferite, îmi convine mai 
mult stilul U.T.A.-ei, și nu numai 
pentru că am devenit titular și am 
cunoscut siiitea satisfacții.

— îți place postul de extremă stin
gă ?

— Știți, U.T.A. e o echipă unde nu

IARNA ÎNCEPE, INEDIT, LA 
CRAIOVA, LA 31 OCTOM
BRIE. Ninge necontenit.

Terenul e plin de zăpadă. Se 
bătătorește omătul pe spațiul 
de joc, dar prea puțini speră 
că se va putea juca. Cîțiva ju
cători craioveni fac glume 
cind văd că Adamache nu și-a

★

Prezent pe jază, Both își semnalează prezența trecind cu subtilitate mingea 
pe sub portar și înscriind un gol spectaculos

luat un 
așa cum 
keeperul 
Stere, sloi te faci pe o vreme ca 
asta!".

...La 31 octombrie, pe stadio
nul din Craiova, cel mai bun 
jucător a fost Adamache.

Jr ★
DUPĂ COPENHAGA. Discuție în mașina 34 cu Valentin Stă- 

nescu. Spune că la un moment dat, după ce Răducanu a primit al 
doilea gol, cineva ar ti zis să-l schimbe cu Coman. Portarul Stelei 
începuse, chiar, încălzirea. Valentin Stănescu, însă, s-a opus înlo
cuirii. S-a dus în spatele porții lui Răducanu și i-a strigat i „Dacă 
nu aperi ca lumea, te mănînc

în repriza secundă, Răducanu a salvat două goluri...
Mircea M. IONESCU

pantalon de trening, 
a făcut Oprea, goal- 
Băniei: „Ai să îngheți,

UJE.F.A. 
se poate mîndrî că a ju- 
partidele țiin acest sezon, 
marea mea bucurie ! Că 
titular intr-o echipă de 
echipă oarecare. Pentru 

un

poli să spui că ești mijlocaș, vtrf sau 
extremă, unde joci ceea ce trebuie. 
U.T.A. e o echipă în care fiecare ju
cător trebuie să se dăruiască total, să 
apere o idee de joc.

— în numele acestui imperativ al 
U.T.A.-ei. fii sincer, te mulțumește 
aportul tău din turul campionatului ?

— NU, nu sînt mulțumit ! Am în
scris numai două goluri, și eu iubesc 
golul. Am avut și meciuri slabe... Aș 
dori să-mi puneți aceeași întrebare 
și la sfîrșitul campionatului.

— Crezi că atunci...
— Cred că atunci voi iinbrăca pri

mul meu tricou de campion. E marea 
mea dorință pentru 1972. Și nu vreau 
să îmbrac acest tricou oricum !

...Orice s-ar spune, venirea lui Both 
la. U.T.A. a fost o șansă mare pentru 
„copilul minune" din Satu Mare. Și, 
din cîte se pare. Both e primul care 
știe acest lucru. Cum foarte bine știe 
ca orice șansă trebuie valorificată la 
maxim. Aceasta e legea vieții...

Mircea BATRINU

in atenția C. J. E. F. S. Caraș-Severin

ECHIPA DIN ZĂVOI ARE UN NECAZ...
C.BRAUN - BOGDAN PARTICIPĂ

LA SIMPOZIONUL TEHNIC
DE LA TATADupă cum este lesne de înțeles. 

Comisia centrală de competiții și 
disciplină a F.R.F. nu se poate 
ocupa și de problemele pe care le' 
ridică sutele de echipe angrenate 
în campionatele județene. Asupra 
bunului mers al acestei competiții 
trebuie să vegheze comisiile jude
țene de fotbal, ele îndeplinind, pe 
plan local, rolul Comisiei centrale.

Aceasta nu însemnează. însă, o 
subapreciere a problemelor respec
tive și, in nici un caz, o tratare a 
lor după alte norme decît cele re
gulamentare.

Se pare, totuși, câ sîntem in fața 
unui asemenea caz, survenit in 
campionatul județului Caraș-Seve
rin. Ce s-a întîmplat acolo ? La 
meciul Foresta Zăvoi—Electrica Re
șița. din informațiile pe care le 
deținem, echipa oaspete n-a putut 
face proba existenței decît a patru 
din cei cinci jucători sub 23 de 
ani. prevăzuți de regulament, cel 
de al cincilea, Marcu, fiind trecut 
fictiv și neexistînd ca persoană fi
zică.

în fața acestei situații, echipa 
din Zăvoi a introdus contestație, 
în conformitate cu Regulamentul 
de organizare a activității fotba
listice. Deși asupra abaterii forma
ției din Reșița nu exista nici uh

fel de dubiu, Comisia județeană de 
fotbal, constatind unele vicii de 
formă în întocmirea foii de arbitraj, 
n-a luat în considerație contestația 
introdusă, mulțumindu-se cu sus
pendarea pe două săptămîni a ar
bitrului respectiv (Alexandru Izver- 
naru). Ocupat cu alte treburi, 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin a prefe
rat să nu mai deschidă acest do
sar, ratificînd, prin tăcere, incom
pleta decizie a Comisiei județene 
de fotbal.

Adresîndu-se ziarului, cei de Ia 
Foresta Zăvoi pun o întrebare cît 
se poate de logică, asupra căreia 
ar trebui să reflecteze puțin 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin. „Oare 
dacă un arbitru, din greșeală, trece 
un rezultat invers pe foaia de ar
bitraj, acesta rămine cel valabil 
sau cel indicat printr-o corectare 
ulterioară ?“

Că echipa din Zăvoi ridică o 
problemă de principiu, reiese și din 
faptul că punctul în plus (pe teren 
rezultatul a fost de 1—1) pe care 
îl reclamă și la care are drept a- 
ceastă formație, nu are mare im
portanță pentru ea, Foresta ne- 
aflîndu-se nici în situația de a re
trograda și nici în aceea de a pu
tea cîștiga campionatul județean.

— B —

Joi seara a plecat în Ungaria an
trenorul emerit C. Braun-Bogdan. 
care va participa. în calitate de invi
tat. la tradiționalul simpozion cu ca
racter tehnic ce se desfășoară în fie
care an, in această perioadă, la Tata, 
cu prilejul pregătirii centralizate de 
iarnă a echipelor ungare din divizia 
A.

minică 16 ianuarie 1972 ; I ; Bo
logna — Napoli : II : Juventus — 
Fiorentina ; III: Mantova — Intcr- 
nazionale ; IV : Milan — Atalanta ; 
V I Roma — Torino ; VI : Sampdo- 
ria — Cagliari ; VII : Varese — La- 
nerossi ; VIIIi Verona — Catan
zaro ; IX: Foggia — Lazio; X s 
Perugia — Bari; XI: Reggiana —■ 
Ternana ; XII : Sorrento — Arezzo ; 
XIII s Taranto — Catania.

Programul concursului Prono
sport nr. 2 de duminică 9 ianua
rie 1972, cuprinde 13 întilniri din 
campionatul italian categoriile A 
și B. Meciuri interesante și atrac
tive deschise oricărui 
tru a putea juca la 
vă reamintim câ 
ULTIMA ZI in care 
depune buletinele.

în continuare publicăm progra
mul concursului următor, de du-

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 7 IANUARIE 1972
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 1.077.415 lei
EXTRAGEREA I : 40 52 60 47 17 14 13 21 33
Forrd de cîștiguri : 519.823 lei
EXTRAGEREA a Il-a : 28 61 39 66 0 44 4

rezultat. Pen* 
acest concurs 

astăzi este 
vă mai puteți

CONSFĂTUIRE CU ARBITRII DIN

Fond de cîștiguri : 557-592 lei
Plata ciștigurilor va începe în Capitală de la 17 ianuarie pînă la 21 

bruarie ; în țară de la 20 ianuarie pină la 21 februarie 1972 inclusiv.
Rubrică redactată de LOTO—PRONOSPORT

fe

LOTURILE A Șl B
Pe agenda Colegiului central al ar

bitrilor figurează o consfătuire cu 
arbitrii din loturile A și B (luna fe
bruarie, în București), în care se va 
analiza comportarea avută în timpul 
primei părți a campionatelor divizio
nare A și B. Cu această ocazie, se 
vor da îndrumări tehnico-administra- 
tive privind mai buna interpretare a 
regulilor de joc. precum și a norme
lor stabilite de F.R, Fotbal.

IN LUNA FEBRUARIE
De asemenea. în prezent se lucrea

ză la două proiecte privind activitatea 
arbitrilor din lotul divizionar. Primul 
proiect cuprinde criterii de include
rea arbitrilor din lotul județean în 
cal republican, precum și promovarea 
lor de la lotul C pînă Ia F.I.F.A. în 
al doilea proiect sînt prevăzute nor
mele privind delegarea arbitrilor la 
meciurile internaționale, drepturi șl 
îndatoriri,

VACANȚA S-A TERMINAT..,
...pentru Jucătorii de la Sport Club Ba

cău. în cursul dimineții de azi. ei se vor 
prezenta la cabinetul medical, unde dr. 
Alexandru Udrescu va face primele exa
mene. în programul întocmit de antre
norii Constantin și Petrlcă Rădulescu 
este stabilit ea luni să se desfășoare 
primul antrenament,

...Și studenții clujeni se vor revedea 
astăzi. La ora 14, la sediul clubului uni
versitatea, antrenorul Ștefan Onisie va 
oomunica elevilor săj programul de pre
gătire în vederea noului sezon competi- 
țlonal. Săptămîna viitoare, mai precis 
luni după-amiază. va avea loc prima 
ședință de pregătire pe stadionul Muni
cipal. Vizita medicală va fi efectuată la 
Dispensarul pentru medicină sportivă in 
cursul zUelor de luni, marți și miercuri.



LA KRAFT J SKA GORA

FRUNTAȘII SCHIULUI MONDIAL

A

NOI 1NTÎLNIRI

DE BASCHET
in semifinafele C.C^E. de fenis de mass (feminin) .■

Azi și mi ine patinaj artistic la Poiana

START PRAGA ALINIAZĂ
0 ECHIPA VALOROASĂ

ÎN MECIUL
? PRAGA 8 (prin ' telex), DUrrfînică 

?a Praga, în semifii) alele C.C.E. la te
nis de masă se întilijiesc echipele fe
minine ale cluburilorr Start Praga și 
Progresul Bucureștii. Este.de fapt, o 
reeditare a semifinalei desfășurate 
anul trecut în aceeași competiție și

tot

AHI-aedilie a „TROFEULUI CABPATI“

în cadrul grupelor sferturilor de 
finală ale competițiilor europene 
de baschet s-au disputat noi întîl- 
niri.

în „Cupa campionilor europeni . 
la feminin, cunoscuta echipă sovie
tică TTT Riga (de mai multe ori 
ciștigătoare a trofeului) a învins la 
scor, pe teren propriu, cu 91—53 
(43—29) formația Sparta Praga. O 
victorie clară a obținut și echipa 
bulgară Marița Plovdiv, care a dis
pus cu 91—57 (45—27) de Egytertes 
Budapesta.

Competiția similară masculină a 
programat la Bruxelles partida din
tre formațiile Lierrse și Panathinai- 
kos Atena. Baschetbaliștii belgieni 
au terminat învingători cu scorul 
de 117—84 (53—41).

La Neapole, într-un joc contînd 
pentru „Cupa cupelor", s-au întil- 
nit formațiile masculine Partenope 
și Racing Malines (Belgia), victo
ria revenind gazdelor cu 97—82 
(49—31).

In prima zi a turneului interna
țional de baschet (juniori) de la 
Bonn, prima reprezentativă a R.F. 
a Germaniei a întrecut cu scorul 
de 92—75 formația Luxemburgu
lui. Intr-un alt joc, Olanda a în
vins cu 84—73 selecționata secunda 
a R.F. a Germaniei.

Slalomul uriaș, disputat miercuri 
în cadrul concursului de schi pentru 
„Cupa Europei" în stațiunea iugoslavă 
Kranjska Gora. nu a permis celor 
doi schiori români să se remarce. 
Faptul nu ne surprinde, cunoscînd 
lipsa lor — mai veche — de pregă
tire în această specialitate. In cursa 
de slalom de ioi. Dan Crisfea a reu
șit însă o bună performanță, termi- 
nînd întrecerea pe locul 15.

Pentru a sublinia reușita lui. men
ționăm că la întrecerea din munții 
Sloveniei au luat parte 83 de concu
rent! din 20 de țări. Concursul con- 
stînd din 2 manșe a cite 63 și 61 de 
porți a fost deosebit de dificil, înre- 
gistrîndu-se 44 de abandonuri. învin
gător a ieșit polonezul Andrei Bachîe- 
da (111.22) care mai la toate întrece
rile „Cupei mondiale” din sezonul 
trecut și în primele curse de anul a- 
cesta a fost mereu printre fruntași. 
Pe locurile următoare s-au clasat: 
Allain Penz (Franța) 111.62. Kick 
Chaffee (S.U.A.) 112.35. Eberhardo
Schmelzi (Italia) 112,64 și Otto 
Tsehudi (Norvegia). Alți schiori bine 
cunoscuti figurează în clasament. Re
marcăm astfel că Tyler Palmer, cîști- 
gătorul primului slalom din „Cupa 
mondială”, a terminat pe locul 9. în- 
trecîndu-1 doar cu două secunde și 
cîteva sutimi pe Dan Cristea și că în 
urma reprezentantului nostru se află

schiori cunoscuti ca francezul Jean 
Pierre Ausert (fratele campionului 
mondial) și elvețianul Josef Odermatt 
etc.

Cel de al doilea reprezentant al 
nostru. Virgil Brenci. a făcut o cursă 
mai modestă si a ocupat doar locul 
33. După acest concurs, în clasamen
tul general al ..Cupei Europei” con
duce schiorul italian E. Schmalzi cu 
110 p nrmat de O. Tsehndi (Norvegia) 
și S. Heckel miller (R.F.G.) Cu 64 n și 
Ă. Bacbleda (Polonia) 63.5. în clasa
mentul probei de slalom din „Cupa 
Europei" pe primele trei locuri se 
află : E. Schmalzi (Italia). O. Tsehudi 
(Norvegia) și A. Bachleda (Polonia).

De Ia Kranjska Gora. cei doi 
schiori ai lotului nostru. olimpic au 
plecat în Austria. Aici ei vor lua star
tul la alte două concursuri : astăzi șl 
mîine Ia Bad Hofgastein (slalom si 
slalom uriaș) și la 15—16 ianuarie Ia 
Pernitz (Unterberg) unde se vor dis
puta două slalomuri speciale.

Acestea vor fi ultimele lor con
cursuri înaintea plecării spre Sapporo. 
Să sperăm că ei vor ști să profite, 
mai ales de răgazul dintre cele 
competiții din Austria, pentru 
desăvîrși pregătirea destul de 
stînjenită de sărăcia zăpezii la 
putui acestui sezon,

POIANA BRAȘOV. 7 (prin te
lefon, de la corespondentul nostru). 
Slmbătă (n.r. azi) vor începe în 
Poiana Brașov întrecerile concursu
lui internațional de patinaj ar
tistic dotat cu «Trofeul Carpați-, 
rezervat copiilor și juniorilor, în 
organizarea C.J.E.F.S. Brașov. Spre 
deosebire de precedentele două e- 
diții, concursul din acest an se va 
bucura și de participarea unor spor
tivi din Ungaria și Bulgaria, ceea 
ce va da 
cerilor.
ghiari și 
serie de
București, Brașov și Cluj, lipsind 
(nejustificat!) reprezentanții orașu-

lui Miercurea Ciuc. Concurenții ac
tualei ediții au făcut vineri un an
trenament de acomodare pe gheața 
patinoarului artificial din Poiană, 
de care s-au declarat mulțumiți. La 
ședința tehnică, ținută vineri sea
ra. s-a stabilit ordinea intrării în 
concurs, cinstea de a deschide cea 
de-a IlI-a ediție a competiției re
venind brașoveanului Bogdan Kutti. 
In prima zi vor avea loc întrece
rile la figuri ^impuse (dimineața ca
tegoriile de copii, după amiaza ju
niorii). Duminică, cu începere de la 
ora 10, se va desfășura programul 
de figuri libere pentru toate cate
goriile.

CU PROGRESUL 
stăpînește excelent topspinul. îm
preună cu Vostova, au devenit — 
anul trecut — campioane europene 
pe echipe.

In fine, a treia j ucătoare,
foarte tînără (19 ani), este Jana 
Uldrichova, _ _ ____
prin stilul ei ofensiv. în concluzie, 
formația gazdă aliniază o echipă 
foarte tînără dar capabilă să se ca
lifice în finala competiției.

care se evidențiază

ILONA VOSTOVA

IVAN ANDREADIS
Ceskoslovensky Sport"

tot în semifinale, cînd — Ia Bucu
rești — victoria a revenit formației 
cehoslovace cu 5—3. Dar atunci, 
în echipa învingătoare a evoluat 
Kettnerova (care a avut un cuvînt 
hotărîtor în obținerea victoriei). 
Acum, ea nu mai face parte din 
formația clubului praghez.

Totuși, echipa Start prezintă cî- 
teva elemente bine pregătite. în 
frunte cu, Ilona Vostova. care (în 
vîrstă de numai 18 ani) este de 
trei ani neînvinsă pe teren propriu! 
A doua jucătoare este debutanta 
echipei. Blanka Shilhanova, aflată 
pe locul IV in clasamentul alcătuit 
de federația de specialitate. Ea este 
o bună jucătoare de apărare și

MACCHI ÎNVINGĂTOARE
Șl IN SLALOMUL URIAȘ

DE LA MARIBOR
La. Maribor (Iugoslavia) s-a disputat 

vineri (N.R. ieri) a doua probă de 
slalom uriaș a schioarelor care concu
rează pentru Cupa Mondială. Ca și 
la Oberstaufen. Franșoise Macchi 
(Franța) s-a comportat excelent ter- 
minind pe primul loc in 2:11,69. Au 
urmat-o in clasament: Michele Jacot 
(Franța) în 2:12,52; Anne-Marie Proll 
(Austria) — 2:13,57; Betsy Clifford 
(Canada) — 2:14,51; Barbara Cochran 
(S.U.A.) — 2:14,94 etc.

un plus de valoare între- 
Alături de sportivii raa- 
bulgari vor fi prezenți o 

patinatori fruntași din

Carol GRUIA
două 
a-și 

mult 
înce-

IERARHIILE MONDIALE
ALE SCRIMEI

1971 a fost un an al marilor surprize"
Jabrzemski, iar clasamentele

Au intrat, de mult, în tradiție 
clasamentele mondiale de scrimă 
pe care confratele polonez Jerzy 
Jabrzemski le publică în ziarul 
„PRZEGLAD SPORTOWY" din 
Varșovia. In comentariul care pre
cede ierarhizările sale. Jabrzemski 
subliniază, de la început, faptul că 
anul preolimpic a fost caracterizat 
in scrima mondială prin mari sur
prize. Intr-adevăr, este suficientă o 
parcurgere a clasamentelor sale (în 
care figurează, între paranteze, lo
cul ocupat de sportiv sau de echi
pa in ierarhiile din anul precedent) 
pentru a constata, de exemplu că 
dintre fruntașii anului 1970 numai 
sabrerul sovietic Sidiak și-a păstrat 
poziția, în timp ce floretistul Ro
manov a coborât pe locul III. ca 
și floretista Gorohova, iar spadasi
nul Nikancikov (fost campion mon
dial în 1970) încheie plutonul pri
milor 10 trăgători ai lumii.

Se constată o puternică primenire 
a rindurilor în probele de floretă 
(5 la masculin și 4 la feminin) cu 
elemente care nu figurau anul tre
cut în clasamentele celor 10. Mai 
stabilă a fost situația la sabie, în 
această probă numele noi 
cindu-se la două: trăgătorii 
tic Bajenov și campionul 
Irimiciuc. Trebuie reținut 
că. pentru prima oară, un 
român este inclus in eșalonul de 
elită al scrimei mondiale.

Scrima românească, mai bine re
prezentată în anii trecuți Ia pro
bele de floretă, are acum doar 
două trăgătoare in rindul primelor 
zece; Ana Pascu. pe locul 5 și 
Ileana Drimbă, pe locurile 9—10. 
Regresul — sperăm pasager — al 
floretistelor noastre se reflectă și

red a - 
sovie- 
nostru 
faptul 
sabrer

SPARTAK MOSCOVA CONDUCE IN CUPA AHEARN
Tradiționala competiție interna

țională de hochei pe gheață „Cupa 
Ahearne" se apropie de sfîrșit. în 
fruntea clasamentului continuă să 
se afle formația Spartak Moscova 
cu 10 puncte, urmată de echipele 
Soedertaelje (Suedia) și Galt Hor-

nets (Canada) — cu cite 8 puncte, 
în ultimul meci disputat, hochei- 

știi de la Spartak Moscova au ter
minat la egalitate: 2—2 (0—2, 0—0, 
2—0) cu formația suedează Leek- 
sand. Punctele echipei sovietice au 
fost realizate de Gureev și Star- 
șinov.

afirmă ziaristul polonez

sale confirmă acesț lucru
in clasamentul pe echipe, unde ele 
iși împart acum locurile 4—5 cu 
echipa Franței, pe cînd anul tre
cut ocupau locul 2. Floretiștii au 
coborît și ei de pe locul secund in 
a doua jumătate 
pe locurile 5—7 
poniei și R.F. a 
îmbucurătoare. în 
pe care le dețin 
de sabie (locul V, față de IX—X 
în 1970) și de spadă, care urcă 
pentru prima oară în acest clasa
ment (S.B.)

FLORETA FEMININ
INDIVIDUAL: 1. Marie Chantal 

Demaille — Franța (—); 2. Ildiko 
RejtS — Ungaria (9—10); 3. Elena 
Gorohova — U.R.S.S. (1) ; 4. Svet
lana Cirkova — U.R SJ5. (—); 5. 
Ana Ene Pascu — România (8) :
6. Ludmila Rusak — U.R.SS. (—); 
7—8 Brigitte Gap-.is — Franța (6). 
Elena Belova — U.RKS. (2); 9 — 
10. Catherine Cererii — Franța (3k 
Ileana Drimbă — România (4L 
Antor.eila Ragno Lxxnzj — Italia 
(—).

PE ECHIPE : I. UJLSS (1); - 
Ungaria (4) : 3. Polonia (5): 4—5 
Franța (31 România (2); 6. Italia (6);
7. R.F. a Germaniei, fj}; a. S.U.A. 
(3); 9. Austria i9—10); 10. Anglia 
(9—10).

a clasamentului: 
cu echipele Ja- 
Germaniei. Sint 
schimb, pozițiile 
echipele noastre

FLORETA MASCULIN
INDIVIDE AL : 1. Vasili Star.ko- 

vici — UJLSÂ (5—7); 2. Marek 
Da browski — Polonia (3); 3. Leo
nid Romanov — UJLSS. (1); 4. 
Anatol Koteșev — U.R.S.S. (5—7): 
5—6. Laszio Kamuti — Ungaria 
(—), Jean Claude Magnan — Fran
ța (—); 7. Sandor Szabo — Unga
ria (8) ; 8—9 Istvan Marton —
Ungaria (—■); Bernard Talvard — 
Franța (—); 10. Christian Noel — 
Franța (4), Klaus Reichert — 
RJG. (—).

PE ECHIPE: 1. Franța 
Polonia (4); 3. U.R5S. (1); 
garia (3); 5—7. Japonia (8), 
Germaniei (7). România <-);
lia (5); 9. R.D. Germană (—): 10. 
S.UA. (—)-

(6); 2. 
4. Un- 
R.F. a 
8. Ita-

lowski — Polonia (8—9); 3. Mi
chele Maffei — Italia (6); 4. Ta
mas Kovacs — Ungaria (10); 5—6 
Peter Marot — Ungaria (7), Mark 
Rakita — U.R.S.S. (1—3): 7. Eduard 
Vinokurov — U.R.S.S. (5); 8. Vla
dimir Nazlimov — U.R.SS. (4). 
9—10. Viktor Bajenov — U.RS.S. 
(—), Dan Irimiciuc — România 
(—), Tibor Pesza — Ungaria (1—3)

PE ECHIPE: 1. UJLS5. (1); 2. 
Ungaria (2); 3. Italia (4): 4. Polo
nia (3); 5. România (9—10); 6. R.F. 
a Germaniei (8): 7. Franța (5—6); 
8. Austria (—); 9—10. Bulgaria

SFADA
rNDB IDCAL: 1—2. Nicola Gra- 

meri — Italia (—); Grigori Kriss 
— UJtKS. (4); 3. Rolf Edling — 
Suedia (—); 4. Sande? Erdos 
Ungaria .8—IOT; 5 Vikto- Modze- 
levskj — URSS (—); 6—7. Horst 
Meîzig — R.D. Germană (—), Pal 
Schmitt — Ungaria (8—10) : 5. Ser- 
ghei Paramonov — UJLS5. (2—3); 
9—10. Zoltan Nemere — Ungaria 
(8—IO). Aleksei Nikancikov —
UILS.S. (1).

PE ECHIPE : 1. Ungaria (1) ; 2. 
UASLS. O—3»; 3. Suedia 0—10); 
4—5. Franța (7—8\ R.D. Germană 
O—IOT; 6 Elveția (4); 7—8. R.F. 
a Germaniei (5). Italia (7-—3); 9—10. 
Austria (OT. România (—), S.U.A.

AU
ÎWUNCHEN, 7 (Agerpres) — Con- 

iinuîndu-și turneul în R.F. a Germa
niei. selecționatele de tenis de masă 
ale R.P- Chineze au evoluat la Wolf
sburg în compania reprezentativelor 
vest-germane.

La masculin, victoria a revenit ju
cătorilor din R.P. Chineză cu scorul 
de 5—1. Din echipa învingătoare s-a 
remarcat Li Cian-Kuang, care a ob
ținut două victorii t 2—1 (21—13, 
20—22. 21—17) cu Jansen și 2—0 
(21—19. 21—15) cu Liess. Singura vic
torie a gazdelor a fost realizată de 
Eberhard Scholler învingător cu 2—1 
(21—13. 15—21, 21—19) în fața lui 
Liang Kuo-liang.

Intîlnirea dintre echipele feminine 
s-a încheiat cu scorul de 5—3 în 
favoarea sportivelor vest-germane. 
Diane Scholler a cîștigat cu 2—1 
(21—7. 16—21. 21—16) la Huang Si-

ping și a pierdut cu 1—2 (21—15, 
15-21, 18—21) în fața lui Lin Mei- 
șun.

TELEXO selecționată de fotbal a orașului B;O selecționată fotbal a orașului Bel
grad șl-a Început turneul tn Peru lu
cind la Lima cu formația clubului sport 
tiv municipal din locaUtate, clasată pe 

terminat Învingători cu 
(2—1) prin golurile tnscri- 
(min. 3 din 11 m. 57 și 70) 
13).

cînd la Lima cu formația clubului spofr

locul trei în campionatul tării. Fotbalijdi 
Iugoslavi au ‘ ‘
scorul de 4—2 
se de Santrac 
și Zec (min.

restanță din campionatulIntr-un meci restanță din campionatul 
italian de fotbal, echipa Intemazionale 
Milano a învins în deplasare cu scorul 
de 4—0 formația Lanerossi 
Iurile au fost marcate de 
(2) Mazzola și Bertini.

Vicenza. Go- 
Bonlnsegna

Moment de tensiune în cea 
mai dramatică finală a CNf. 
de scrimă de la Vierta — ba
rajul din proba feminină de 
floretă: in stingă, Marie 
Chantal Demaille ți în dreap

ta Ildiko Rejto

NOU RECORD MONDIAI 
DE PATINAJ VITEZĂ 

t LA 500 m.fEțlELIn cadrul unui concurs internațional 
de patinaj viteză desfășurat la Davos, 
tinăra sportivă americană Ann Hen
nings a stabilit un nou record mondial 
in proba de 500 metri cu timpul de 
42,50. Vechiul record era de 42,75 și 
aparținea aceleiași sportive.

în turneul de la Hastings

CIOCĂLTEA A REALIZAT DOUĂ REMIZE
LONDRA 7 (Agerpres). — Tină- 

rul mare maestru sovietic Anatoli 
Karpov continuă să se afirme în 
turneul internațional de șah de la 
Hastings, lnvingîndu-1 în runda a 
8-a pe englezul Franklin, Anatoli 
Karpov a obținut cea de-a doua 
victorie consecutivă și se menține 
in fruntea clasamentului cu 7 
puncte. îl urmează Korcinoi (URSS) 
cu 5 p (I), Unzicker (R-F.G.) — 5 p, 
Gligorici (Iugoslavia) Byrne (S.U.A.) 
— 4*î p. Andersson (Suedia) — 4 p 
(1). Kurajița (Iugoslavia) — 4 p, 

Najdorf (Argentina), Pfleger (R.F.G.)

— 3’/, etc. Maestrul român Victor 
Ciocăltea ocupă locul 11 cu 3 
puncte.

în runda a 8-a, Ciocâltea( cu pie
sele negre) a remizat în 25 de mu
tări cu Peter Markland (Anglia), 
rezultat consemnat și în partida 
întreruptă în runda a 7-a cu ma
rele maestru sovietic Viktor Kor- 
cinoi.

Alte rezultate din runda a 8-a: 
Betteril—Byme 1—0 ; Unzicker— 
Gligorici remiză ; Najdorf—Keene 
remiză. Celelalte partide, s-au în
trerupt.

SABIE
INDIVIDUAL: 1. Viktor Sidiak 

— U.R.S.& (1—3); 2. Jerzy Paw-

COMITE 222 BULOARtAN 
OtVMPlQUE
B U b O A R e

pj OLIMPIC Is COMMITTEE

IMPLICAȚIILE MIȘCĂRII OLIMPICE> 5
Prof dr. Dragomir Mateev. mem

orespondent al Academiei 
de științe și secretar ge- 
al Comitetului olimpic 

ouigar. publică in -Buletinul de in
formații al C.O.B." un studiu asu
pra implicațiilor sociale pe care Ie 
au in societatea modernă educația 
fizică, sportul și mișcarea olimpică. 
Redăm din substanțialul său arti
col cîteva pasaje semnificative:

-în mai puțin de opt decenii, in 
cursul cărora omenirea a fost sfi- 
șiată de două războaie mondiale. 
Jocurile Olimpice modeme au în
trecut și ede mai îndrăznețe visuri 
ale fondatorului lor — Pierre de 
Coubertin. în apelul său. lansat in 
cadrul ceremoniei de deschidere a 
Primelor Jocuri Olimpice. Ia Atena 
in 1896, Coubertin argumenta ca
racterul internațional al J.O. mo
derne pe baza cuceririlor tehnice 
ale epocii sale — trenul și telegra
ful — care creaseră condiții atit 
de propice comuniunii intre popoa-

rele celor mai depărtate regiuni ale 
globului, așa incit schimbul de cu
noștințe, de valori spirituale și ma
teriale. expozițiile universale, Jo
curile Olimpice deveniseră posibile 
la scara întregii noastre planete.

Ideea olimpică a fost adoptată, a- 
poi, de toate popoarele, de toate 
comunitățile omenești, trăind sub 
cele mai diverse regimuri. Jocurile 
Olimpice și pregătirile care le pre
ced s-au impus in mod constant a- 
tenției maselor in toate țările, atit 
in cele avansate cit și in cele aflate 
in curs de dezvoltare. Marile pre
faceri sociale ale epocii noastre au 
ados un curent nou, puternic și 
vivifiant in mișcarea olimpică mon
dială și i-au sporit strălucirea.

...Sportul contemporan — pe scară 
mondială, continentală sau națio
nală — este în același timp muncă 
individuală pentru perfecționarea 
fizică și intelectuală proprie, dar 
și manifestare socială cu imense 
posibilități de influență educativă

ATLETISMUL DIN R. P. CHINEZĂ

BULLETINDINFORMATION
asupra milioanelor de spectatori. 
Intr-adevăr, aceste milioane de oa
meni participă la spectacolul spor
tiv cu plăcere, cu cel mai mare 
entuziasm, cu inima și spiritul larg 
deschise acestei influențe educa
tive".

au urmăritPeste 20 000 de spectatori 
partidele disputate tn ziua a doua a tur
neului internațional de fotbal (rezervat 
echipelor de juniori) de la Las Palmas, 
în primul joc s-au tntilnit selecționatele 
Olandei și Austriei, victoria revenind cu 
2—1 (1—0) fotbaliștilor olandezi. într-un 
alt meci, echipa Franței a întrecut cu 
1—0 (0—0) formația Spaniei.

Ta Codz, in cadffff 
grupei semifinale a „Cupei cam- 
pionilor europeni" la volei, e- 
cliipa Penicilina Iași a întîlnit 
puternica formație Dinamo Mos
sova, tn fața căreia a cedat la 
scorul de 0—3 (—1, —7, —1).

In cel de al doilea joc al pri
mei zile. Start Lodz a invins 
pe C.U.S. Parma cu 3—0 (4, 5, 0). 
Turneu! continuă azi și mtLne.

turneu! tn CehoslWWff^ 
echipa de hochei pe gheată Himik Voș- 
kresensk a evoluat Ia Kolin tn compania 
formației locale Tatra. Hocheiștii sovie
tici au repurtat victoria cu 6—2 (3—I*
3-0, 0-1).

Concursul internațional de sărituri tu 
schiurile. desfășurat la Lake Placid 
(SUA), a fost cîștigat de sportivul nor
vegian Petter Kongeli. El a totalizat 
218,8 p, avînd cele mai bune două sări
turi de 63 m șl respectiv 62.5 m. Pe locu
rile următoare s-au clasat americanii 
Jay Rând — 196,6 p și Jim Miller — 
194,4 P.

Patinatoarea de viteză vest-germană Mo
nika Pflug se anunță ca una din prin
cipalele favorite aje J.O. de la Sapporo. 
In cadrul unul concurs, desfășurat la 
Inzell, ea a stabilit trei noi recorduri 
ale țării sale. Pflug care este în vîrstă 
de J7 ani, a realizat in proba de î 500 
m timpul de 2:21.5, pe distanța de 3 000 
m — 3:13,9, totalizînd 189,867 p (record 
vest-german) la cele -1 probe. Ea deține 
șl recordul țării in proba de 500 m, cu 
timpul de 44,0.

Turneul internațional de tenis de la Syd
ney a continuat cu turul trei al probelor 
de simplu tn concursul masculin, Jucă
torul sovietic Metreveli !-a învins cu 
6—1. 6—3, 6—0 pe australianul McDonald, 
iar francezul Patrice Dominguez a dis
pus cu 7—5, 6—4, 7—6 de Bartlett (Aus
tralia). în proba feminină a fost înre
gistrată o surpriză : cunoscuta jucătoare 
franceză Gail Chanfreau a pierdut cu 
0—6, 3—6 întilnlrea cu tinăra australiană 
Jenny Young,

în sferturile de finală ale probei de sim
plu bărbați din turneul de tenis de la 
Cape Town, jucătorul vest-german Fas
sbender l-a învins cu 7—5, 6—4 pe tenis- 
manul grec Kalogheropoulos. Sud-afri- 
canul R. Hewitt l-a eliminat cu 6—1, 
6—3 pe compatriotul său D. Schroder, 
iar francezul F. Jauffret a dispus cu 
6—0, 6—1 de J. Yuill (R.S.A.). In cea 
de-a patra partidă, P. Cramer (R.S.A.) 
a dispus de Van Lingenn (K.s.A.j cu 
6-4, 7-5.

0 „FALSA FINALA11 PE MARACANA

Ieri în grupa secundă 
a diviziei A la hochei

Hocheiștii gălățeni fac față cu succes unui atac al echipei 
din Odorhei. Fază din meciul Dunărea Galați — Tirnava 

Odorhei

Ieri după amiăză patinoarul arti
ficial „23 August" din Capitală a găz
duit primele partide de hochei pe 
gheață din cadrul unei lungi suite, 

' în care sint programate meciuri din 
■ grupa secundă a diviziei A și. înce- 
pînd de săptâmîna viitoare, din pri
mul eșalon al întrecerii. Deocamdată, 
cum spuneam, pe gheață și-au apă- 

. rat șansele formațiile din grupa se
cundă a competiției, etapa inaugura- 

. lă consumindu-se fără a furniza re
zultate surpriză. Am remarcat, to
tuși. un oarecare progres la toate 
cele patru echipe în raport cu evo
luțiile lor precedente. Dar, disputa 
este abia la prima sa etapă așa ln- 
cit să mai așteptăm înainte de a for
mula. păreri generale. Așa că iată 
rezultatele de ieri:

DUNĂREA GALATI - TIRNAVA 
ODORHEI 5—0 (1—0, 0—0, 1—0). In 
meciul de debut el competiției am
bele formații au vrut să dea totul 
forțînd victoria. Hocheiștii gălățeni cu 
scopul de a-si menține poziția frun
tașă în clasament, iar jucătorii de la 
Odorhei luptînd pentru evitarea lo
cului ultim. Din această încleștare 
nu a rezultat un joc de un ridicat ni
vel spectacular. In prima repriză Du
nărea a atacat mai mult, dar destul 
de confuz și ca urmare nu și-a 
putut crea ocazii clare de a în
scrie. Singura pe care a avut-o ă fost 
finalizată de Trăușan- In partea a doua 
a întilnirii lucrurile nu s-au schimbat 
prea mult. Numai că hocheiștii de la 
Tirnava au fost cei ce au atacat mai 
insistent, dar fără rezultate pe tabela

de marcaj. Abia repriză a III-a avea 
să aducă departajarea mai clară în 
învingătoare a echipei Dunărea. Com- 
ponenții acesteia au demonstrat o su
perioritate tehnică si o mai bună pre
gătire fizică față de adversarii lor. Ei 
au reușit să înscrie patru goluri, cu 
toate că au avut ocazii mai numeroase. 
Cele 5 goluri ale partidei au fost sem
nate de: Trăușan (2), Nuțu, Curelaru 
și Olenici. Au arbitrat bine M. Pres- 
neanu și D. Ivănescu.

I.P.G.G. — AVÎNTUL GHEORGHI- 
ENI 5—1 (3—1. 1-0. 1—0).

Radu TIMOFTE

Programul de azi: ORA 16.30: Tir
nava Odorhei — I-P.G.G.;, ORA 19; 
Avîntul Gheorghieni — Dunărea Galați

Ziarul francez .X’EQUIPE* a pu
blicat in primele zile ale acestui 
an un interesant interviu cu se
cretarul general al federației pa
kistaneze de atletism, Syad Abdul 
Hassan, în urma vizitei făcute de 
acesta în R. P. Chineză, cu un 
grup de atleți. Iată impresiile con
ducătorului sportiv din Pakistan '

^.Am fost primiți in R. P. Chi
neză mai mult decît cordial; cu 
căldură. Pretutindeni, stadioanele 
au fost pline : 80 000 spectatori 
Pekin, 30 000 la Șanhai etc. 
dioanele s-au dovedit prea 
și numeroși cetățeni nu au 
ioc în tribune. Spectatorii i-au a- 
plaudat pe toți atleții, indiferent 
de țara din care făcea parte în
vingătorul.

Nivelul valoric al atleților chi
nezi este foarte ridicat Unii din ei 
au o clasă mondială. Ni. Cih-cin 
(2,29 la înălțime). Cian Vu-ci (4.90 
m la prăjină) ți Le Uei-uen (13.9

LZQU1PE

la 
Stâ
rni ei 
găsit

pe 110 m.g.). In special, săritorii 
lor sint remarcabili.

Avind in vedere să sportivii Chi
nei Populare dispun de instalații 
moderne, de stadioane func
ționale. peste puțin timp să
ritorii și alergătorii lor tn cursele 
de garduri vor fi de talie mondia
lă. La fond și semi fond, specialiștii 
lor vor trebui să lucreze mai mult

In concluzie, se poate spune că 
sportul și educația fizică ocupă un 
loc însemnat în R. P. Chineză. De 
altfel, Mao Tzedun a subliniat, tot
deauna, rolul educației fizice pen
tru sănătatea poporului. De reținut 
că acolo există un sport pur. Cam
pionilor nu li se acordă nici un fel 
de favoruri".

După ce am oferit cititorilor noș
tri o sinteză asupra campionatului 
de fotbal al Braziliei, le redăm, în 
cele ce urmează, cîteva impresii de 
la meciul decisiv al turneului final 
(Atletico Mineiro-Botafogo), impre
sii publicate de ziaristul francez 
J. Lacouture în cotidianul parizian 
„LE MONDE*.

„A fost o falsă finală; Botafoga 
ar fi avut nevoie de O victorie impo
sibilă, la 6 goluri diferență, pen
tru a deveni campioană, pe cînd 
Atletico din Belo Horizonte iși asi
gura titlul cu un simplu meci nul. 
De aici a rezultat o partidă cris
pată, închistată. în care geniul fot
balului brazilian n-a strălucit decît 
in citeva scurte faze. Dar aici chiar 
fi cel mai neînsemnat meci este o 
sărbătoare. Pe Marocana, fotbalul 
nu este un sport cu 22 
un joc cu 200 000. Aici, 
trebuie să aibă talent, 
ceste cuvinte cu care

persoane, ci 
toată lumea 
Dovadă, a- 
crainicul a 

încheiat transmisia meciului: „Vă
mulțumesc pentru atenție, supor
teri, de trei ori campioni ai lumii!" 
Aici, fiecare este — mai mult sau 
mai puțin — un Peli.

Bineînțeles, se confruntă două 
echipe. Dar totodată ți cele două 
-torcidas" (galeriile de suporteri), 
două grupe de susținători, organi
zați, echipați, orchestrați de an
trenori la fel de riguroși ca aceia 
ai jucătorilor de pe gazon In ziua 
aceea, suporterii lui Atletico aveau

ITe Ubit Je 
să se impună la fel de categoric 
ca și jucătorii aflați jos, pe teren. 
Veniseră vreo 20 000 cu autocarele 
fi avioanele de la 600 km depăr
tare.

...Cînd impozantul jucător negru, 
Dario a introdus balonul. în minu
tul 60, cu o lovitură de cap. în 
poarta lui Botafogo, parcă s-ar fi 
deschis zăgazurile cerului Deși a 
ratat, de puțin, alte două goluri. 
Dario a trebuit să apară, după ter
minarea -----
imenselor 
victorios.

Această 
tuși, și o 
nio Marquez, care a eliminat des
tul de ciudat, doi jucători de la 
Botafogo, unul din ei fiind minu
natul Jairzinho, acest leopard >u 
lungi perioade de nepăsare și cu 
detente surprinzătoare. Este ade
vărat că un șanț îl izolează pe ar
bitru — salutar — ca și pe jucă
tori,. de publicul din tribune. Dar 
nu și de antrenori. Cel al lui Po- 
tafogo, în clipa în care s-a termi
nat^ meciul, i-a dezaprobat violent 
deciziile. Consecința ? Respectivul 
caz urmează să fie adus în fața 
justiției".

meciului, singur. în lata, 
tribune, ca un general

duminică a făcut, to- 
victimă: arbitrul Anto-
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