
VISCOL POLAR
Afluență neobișnuită 

de concurenți 
la „Cupa Brașovia“

BRAȘOV, 8 (prin telefon). In timp 
ce la. Poiana Brașov fondiștii scrutau 
neliniștiți cerul spre a afla dacă soa
rele primăvăratec o să le lase stratul 
subțire de zăpadă pe care să-și des
fășoare concursul, la numai cîteva 
sute de metri mai sus o căciulă groa
să de nori si un viscol violent schim
bau brusc atmosfera blîndă Intr-una 
polară deosebit de aspră. în Cristia
nul Mare a fost un frig, o ceată șl 
un vînt rar întîlnit. Și totuși, în a- 
ceste condiții grele, peste 100 de con- 
curenți juniori și copii, din 14 clu
buri și asociații, unii veniți de Ia 
Cluj, Miercurea Ciuc, Bistrița. Baia 
Mare. Reșița, Petroșani etc., plus 
componenții lotului republican de ju
niori și junioare, adică tot ce are 
mai valoros această categorie a schiu
lui alpin, au fost prezenți la start. 
Numărul mare de copii și iuniori, 
din care o parte au fost obligati să 
doarmă în noaptea cursei în sufrage
ria cabanei în condiții improvizate, 
a surprins pe organizatori și comisia

Mihai BÎRA

(Continuare în naa. a 3-ai 
la rubrică)

In turneul internațional feminin de handbal

I.E.F.S.-FERENC VAROS 11-11
Tn sala Progresul din Capitală au 

continuat ieri după-amiază jocurile 
din cadrul turneului internațional de 

clubul 
două

12—11

handbal feminin organizat de 
I.E.F.S. Iată relatarea celor 
meciuri :

PROGRESUL — RAPID _ __ 
P— 2). în minutul 18, cînd scorul era 
6—l în favoarea echipei Progresul, 

a puțini mai credeau în revenirea 
handbalistelor feroviare. Și revenirea 
jucătoarelor de la Rapid n-a mai 
venit, căci elevele antrenorului Becic 
*u jucat excelent. După ce au con
dus cu 9—4 (min. 29) și 11—6 (min. 
37), handbalistele clubului gazdă au

Horia ALEXANDRESCU

Fază din jocul Progresul •— Rapid: aruncă la poartă Catarig (Pro
gresul) și înscrie un nou gol pentru echipa sa. Foto: M. THEO

în prima zi a „Trofeului Carpați“

VINTUL-UN ADVERSAR REDUTARIL 
PENTRU PATINATORI...

A

POIANA BRAȘOV, 8 (prin tele
fon). A treia ediție a concursului in
ternațional de patinaj artistic dotat 
cu „TROFEUL CARPAȚI", inaugurat 
sîmbătă în Poiana Brașov, a început 
in condiții promițătoare. întrecerea re
unește tinere talente ale sportului 
gheții din Ungaria, Bulgaria și Ro
mânia, talente care au dovedit — in 
marea lor majoritate — o pregătire 

k corespunzătoare pentru începutul sezo- 
nului, înfruntînd cu curaj handicapul 
creat de un vînt puternic, în rafale, 
care n-a stat nici un minut...

Figurile impuse cu care s-a inau
gurat concursul, au fost trecute cu 
succes de cei mai bine pregătiți din
tre concurenți. care au înscris pe 
luciul ghețn (organizatorii merită fe
licitări pentru gheața prezentată), cu 
multă indemînare, pretențioasele de
sene obligatorii. Totuși. în prima ca
tegorie a fetelor (pină la 14 ani) de
cisive s-au arătat săriturile, numai 
două dintre sportive — Gabriela Voi- 
ca și Agnes Eriis (Ungaria) — reu
șind un dublu Salchov. Aceste două 
patinatoare, foarte bune și la săritu
rile Axei, s-au distanțat în clasament 
întreeînd-o pe Silvana Suciu, mai 
puțin sigură în prima zi.

La categoria mică a băieților, o 
surpriză: clujeanul Leonard Azzola, 
care — fără să beneficieze de o mai 
îndelungă activitate pe gheața artifi
cială in cadrul pregătirilor — a reu
șit cel mai bun rezultat în proba
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Cine se mai întreabă ce în
seamnă vacanța ? Toți ne între
băm doar cum se petrece. în 
perimetrul sportului, însă, noțiu
nea de vacanță îmbracă o ase
menea multitudine de forme in
cit întrebarea „ce înseamnă 
ceasta ?" nu devine superfluă.

lată, de pildă, elevii. Consec
venți în preocupări, ei au conti
nuat să... învețe. Ce anume ? 
Schiul, patinajul, orientarea tu
ristică. Unde ? Tn munții Bucegi 
și Semenic, masivul muntos al 
Rarăului, Posada, Bran, Homo- 
rod, și atîtea alte locuri ce au 
fost stabilite drept tabere ale va
cantei de iarnă. Ei au învățat, 
astfel, să prefuiască mișcarea, e- 
xercițiul fizic, drumeția, frumuse
țea peisajului patriei înnobilat de 
munca poporului nostru, construc
tor al socialismului. Odihnă, re
creare și sport — au fost obiec
tivele acestei vacanfe, după un 
trimestru de muncă încordată cu
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• 12 titluri la campionate bal- 
canice ;
• 81 titluri la campionatele na

ționale individuale și pe echipe 
la seniori, precum și ***’ *
la juniori ;
• 31 noj recorduri 

d« seniori și juniori.

rășului Marin Bîrjega.
al C.N.E.F.S. si a tovarășului Tudor 
Vasile, președinte al C.M.E.F.S., a 
prilejuit o amplă analiză a activită
ții depuse și a rezultatelor obținute 
în 1971. precum și o succintă prezen
tare a principalelor obiective ce ur
mează a fi îndeplinite în 1972.

Inaugurate printr-o festivitate 
largă semnificație (înmînarea 
înalte distincții sportive), 
plenarei ne-au oferit o imagine de 
sinteză asupra dimensiunilor și po
tențialului valoric la care a ajuns 
clubul bucureștean. a perspectivelor 
sale apropiate, a locului și rolului de 
frunte Pe care le deține in mișcarea 
sportivă românească.

Ca si în anii precedenți, rezultatele 
sportivilor de la Steaua s-au situat

fi ajutat în munca sa de doi se
cunzi : Zoi tan Czaka și Ion Tiron. 
Acest colectiv, sub îndrumarea Co
legiului de antrenori al F.R.H. și al 
secției de resort din cadrul 
C.N.E.F.S., va alcătui planul pen
tru pregătirea lotului în perioada 
care ne mai desparte de începerea 
marii competiții (București 24 mar
tie 1972).

Lotul definitiv va fi stabilit la 
19 ianarie, după desfășurarea turu
rilor II și III ale campionatului 
naționaL Se intenționează primeni
rea și îmbunătățirea lui substan
țială, deoarece — a reieșit din lu
crările ședinței — senatorismul de 
drept, practicat aici o bună bucată 
de vreme, a avut o influență ne
gativă asupra pregătirii. Tururile 
IV și V ale campionatului au fost 
aminate după disputarea C- M., iar 
Cupa României se va desfășura, 
probabil, în septembrie.

Și acum, la treabă ! Există, după 
părerea noastră, timp suficient ca 
pînă la începerea întrecerii în gru
pa B a campionatului mondial să 
fie pregătită o echipă a României 
aptă să facă față onorabil acestei 
grele competiții, să răspundă dorin
țelor și speranțelor iubitorilor spor
tului din țara noastră, condițiilor 
materiale mereu mai bune care se 
asigură jocului cu crosă și puc.

SALIȘTE (prin telefon, de la tri
misul nostru), Aproape 150 de co
pii — pionieri din județele Arad, 
Cluj, Mureș și Timiș — școlari unu 
și unu, comandanți de unități ale 
cravatelor roșii, își vor încheia azi 
programul celei mai interesante, mai 
atractive și inedite tabere, orga
nizate în ultima vreme. O tabără de 
odihnă activă, realizată prin acti
vități cultural-educative și sporti
ve. „Ca să respectăm adevărul, tre
buie spus că sportul, activitățile de 
mișcare, cu precădere în aer liber, 
au constituit în proporție de 80% 
programul taberei noastre". Este 
prima subliniere pe care a ținut să 
ne-o facă profesoara Olga Popes
cu, conducătoarea taberei de la Să- 
liște, o femeie de o rară energie, 
totodată o foarte bună pedagogă. 
Din felul cum ne-a vorbit am în
țeles că fără a fi specialistă în e-S3 e^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

VACANȚA FOTBALIȘTILOR S-A ÎNCHEIAT

AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE...
Scurtă, dar frumoasă, poate nu 

chiar ca povestea de dragoste a 
lui Erich Segal, vacanța de iama 
a fotbaliștilor s-a încheiat. Inter
minabilele și pasionantele „șuete" 
despre ce a fost în turul campiona
tului își vor pierde, treptat, din in
tensitate, echipa din Ghencea, Stea
ua, singura aflată in preajma unui 
turneu peste hotare, nu va mai 
deține „exclusivitate" în rubricile 
de fotbal la „capitolul pregătiri", 
în sfîrșit, sala Dinamo nu va mai 
fi singurul loc unde se întimplă 
ceva, ne referim, firește, la acele 
mult gustate partide de mini-fot- 
bal, disputate de dinamoviști (azi, 
de pildă, ei vor juca cu Progresul).

De-acum, activitatea fotbalistică 
va cuprinde toate sălile și stadioa
nele țării, suporterii cei mai fideli 
își vor relua și ei obișnuitele 
locuri pentru a urmări antrena
mentele „idolilor" lor în vederea 
abordării returului.

Acum, și SPORT CLUB BACAU 
a dat semnalul începerii pregătiri
lor. Jucătorii s-au reunit ieri la 
sediul clubului pentru un riguros 
control medical. S-au întîlnit aici, 
la ora fixată, Dembrovschi, Vătafu. 
Velicu. Hrițcu, Duțan și Florea, 
„sextetul" înapoiat de la Băile Fe
lix, cu ceilalți coechipieri ai lor 
care, pe timpul vacanței, rămăse
seră să-și petreacă vacanța acasă, 
în sinul familiilor. La întîlnirea 
vicecampionilor de toamnă au fost 
de față și antrenorii 
Rădulescu și Petrică 
care au făcut cunoscut elevilor lor 
întreg programul perioadei pregă
titoare.

Liderul, U.T.A., nu se lasă nici el

Constantin 
Rădulescu,

slăbit alura, permițînd adversarelor 
lor să se apropie. Finalul meciului 
este extrem de palpitant, dar hand
balistele de la Progresul nu mai pot 
fi ajunse și cîștigă pe merit această 
partidă. Principalele realizatoare : 
Pădureanu (7) — Progresul, respec
tiv Florea (3).

I.E.F.S. — FERENCVAROS 11—11 
(6—6). Scorul oglindește fidel rapor
tul de forte existent în teren. Echi
librul își pune amprenta pe meci 
chiar din primul minut, dar tot de 
atunci se anunță și o partidă plină 
de durități, capitol la care oaspetele 

obligatorie (trei desene, săritura Wal- 
lev, dublu Salchov și pirueta jos să
rită). Neconcludentă evoluția brașo
veanului Klaus Schel, ciștigătorul e- 
diției precedente, rămas pe locul 4 și 
întrecut de celălalt concurent brașo
vean, Bogdan Kruti, care patinează 
promițător.

In întrecerea junioarelor (pînă la
Radu VOIA 

Carol GRUIA

(Continuare în pag. a 4-a)

LA CAMPIONATELE LUROPENE
DE PATINAJ ARTISTIC

La campionatele europene de pa
tinaj artistic, care vor începe la 10 
ianuarie, la Goteborg, țara noastră 
va fi reprezentată de sportivul 
GySrgy Fazekas. împreună cu spor
tivul român a făcut deplasarea și 
arbitra Irca Minculescu.

cartea, rigla și uneltele ateliere- 
lor-școală. în aceste săptămîni de 
vacanță, care se încheie azi, ti
neretul școlar a avut la îndemi- 
nă uneltele odihnei și sportului. 
Și aflînd că aproape n-a existat 
tabără unde să nu se fi desfă
șurat tradiționalele concursuri 
„Cine știe, cîștigă', ne-am gîndit 
că, de fapt, cîștigători au fosr 
sutele de mii de copii de pe în
tregul cuprins al țării care au 
colindat pe itinerariile vacanței, 
toți aceștia știind bine cui le da
torează copilăria fericită, minuna
tele condiții de învățătură și re
creare : partidului și statului 
nostru.

Fotbalul este, oficial( în vacan
ță, echipele urmlnd a-și relua pre
gătirile in săptămîna ce urmează. 
Cine n-a aflat însă, dintre mi
lioanele de iubitori ai balonului 
rotund, că Steaua a semnat în 
ziua de 2 ianuarie condica de 
prezență a antrenamentelor, des- 

mai prejos. Din Arad, coresponden
tul nostru Gheorghe Nicolăiță ne-a 
informat telefonic, că formația 
textilistă își va relua pregătirile 
mîine, cind, cu excepția lui Gor- 
nea, care a primit dezlegare pen
tru orice club sau asociație spor
tivă din țară, toți componenții lo
tului vor răspunde prezent la ape
lul antrenorilor Nicolae Dumitrescu 
și Ion Ionescn.

La proverbiala seriozitate a fot
baliștilor arădeni, aceștia vor a- 
dăuga, pentru întreaga durată a 
pregătirilor, și o mare dorință de 
a confirma frumoasele rezultate 
în sezonul de toamnă, atît în par
tidele de campionat, cît și în cele 
disputate în competiția europeană 
Cupa U.E.F.A., unde au ajuns pînă 
în sferturile de finală.

într-o discuție purtată cu Razii 
Marian, antrenorul principal al RA
PIDULUI ne-a furnizat primele 
date din calendarul importantei 
etape pregătitoare: miercuri și joi, 
feroviarii bucureșteni vor efectua 
vizita medicală, vineri va avea loc 
ședința în care se va analiza com
portarea formației în prima parte 
a întrecerii, iar sîmbătă vor începe 
antrenamentele propriu-zise.

,.In toamnă,
Marian, 
să facă 
tițional 
nu toți 
pundă
Sper că, in cele 20 de zile de 
pauză, fiecare a putut elimina obo-

ne mai spune B. 
echipa noastră a trebuit 

față unui calendar compe- 
foarte încărcat. Din păcate 
jucătorii au putut să răs- 
importantelor solicitări.

(Continuare in pag. a 3-a)

au „excelat". Ambele formații con
duc pe tabela de marcaj, iar studen
tele se descurcă neașteptat de ușor în 
apărare. In repriza secundă. însă, 
jucătoarele din ambele echipe uită 
că este vorba de un meci de handbal 
și încep să obstrucționeze în mod 
nepermls, lucrul acesta ducînd la 
dictarea a nu mai puțin de 7 arun
cări de la 7 m și la peste 18 minute... 
eliminări !! în ultimul minut cind 
oaspetele conduceau cu 11—10. Irina 
Climovschi (cea mai bună de pe te
ren) apără magistral două șuturi de 
pe semicerc, lansează un contraatac 
iar Maria Bota aduce egalarea pe 
tabela de marcaj. Principalele reali
zatoare : Sterbinszky (4) — Ferencva- 
ros, respectiv Guță (5).

IMPORTANTE H0TĂRIR1
ALE FEDERAȚIEI DE HOCHEI

• ANTRENORUL ION 
COOPTAT TN COLECTIVUL DE 
GATIRE A ECHIPEI

cu Polonia și El-

programul adop- 
a fost îndeplinit, 
prezintă carențe

Vineri seara, Biroul Federației 
române de hochei a dezbătut Intr-o 
reuniune care s-a prelungit aproape 
de miezul nopții, stadiul actual de 
pregătire a echipei noastre națio
nale în lumina rezultatelor cu to
tul necorespunzătoare obținute in 
recentele întilniri 
veția.

S-a apreciat că 
tat in toamnă nu 
că lotul nostru 
serioase la capitolul pregătirii fizice, 
tehnico-tactice și moral-volitive. 
Forțarea pregătirii în ultima pe
rioadă (echipa a susținut între 20 
noiembrie și 3 ianuarie 19 jocuri !) 
a condus la epuizarea fizică și ner
voasă 
fragiL

Una 
minat 
tuația 
probată, dar. 
existența la conducerea echipei a 
doi antrenori PRINCIPALI, ceea 
ce a diluat obligațiile și responsa
bilitățile.

Biroul F.R.H. a hotărî! să-l inves
tească pe antrenorul Mihai Flama- 
ropoi cu răspunderea pregătirii e- 
chipei naționale de hochei a Ro
mâniei pentru participarea în grupa 
B a campionatului mondial. El va

a unui Lot și așa destul de

au deter- 
fost și si-

din cauzele care 
slaba pregătire a 
anormală (cunoscută, deza- 

acceptată) privind

chizînd astfel pîrtie timpurie nou
lui sezon ? Sau cine nu știe că 
federația de specialitate a lucrat 
intens in această .vacanță' — ca 
în plin sezon I — pentru a defi 
nitiva planul de pregătire a lo
turilor reprezentative (ce debu
tează cu turnee peste hotare), 
pentru a împăca și capra și 
varza, adică interesele loturilor 
cu cele ale cluburilor ?

Voleibaliștii au luat și ei mal 
în serios ca alte dăți returul, va
canța de iarnă prinzîndu-i în 
zone montane în căutarea pregă
tirii de bază. Pînă și caiaciștii și 
canoiștii — prin excelență oameni 
de concurs ai anotimpurilor în
sorite și călduroase, — au luat, 
ca de obicei, o dată cu noul an

I

IPaul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a) $
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25 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA CLUBULUI STEAUA

OBIECTIVE SPORITE IN ANUL OLIMPIADEI SI AL JUBILEULUI
• Rezultate remarcabile in 1971 ® 85 de sportivi de la

Steaua selecționați in lotul olimpic • Dezvoltarea masivă

a complexului de la Ghencea

D
evenită tradițională pentru fie
care început de an, plenara clu
bului Steaua care a avut loc 
zilele trecute Si care s-a bucu

rat de prezenta tovarășului general
colonel Ion Coman, adjunct al minis
trului forțelor armate, secretar al 
Consiliului Politic Superior, a tova- 

OBIECTIVE 1972

30 de titluri

republicane

vicepreședinte

de 
unor 

lucrările 
imagine

i

• LOTUL NAȚIONAL VA FI DE
FINITIVAT LA 19 IANUARIE

• TURURILE IV și V ALE CAMPI
ONATULUI AU FOST AMINATE 
DUPĂ DISPUTAREA GRUPEI B A 
CAMPIONATULUI MONDIAL

TIRON 
PRE-

• MIHAI FLAMAROPOL A FOST 
NUMIT CONDUCĂTORUL TEHNIC 
AL ECHIPEI ROMÂNIEI PENTRU C.M.

MIHAI FLAM ARO POL.

V. CH.

și în 1971 la un nivel superior, cores
punzător condițiilor foarte bune de 
pregătire asigurate de Ministerul For
țelor Armate. îndrumării de speciali
tate și sprijinului acordat de 
C.N.E.F.S.. interesului manifestat și 
eforturilor intense depuse de între
gul personal al clubului in procesul 
de instruire și de educație.

Valoarea acestor rezultate, rapor
tată nu numai la scară națională, ci, 
mai ales, la cea internațională, este 
evidentă, reprezentind o contribuție 
de seamă la creșterea prestigiului 
sportiv al patriei noastre.

înalta apreciere dată de opinia pu
blică sportivă din întreaga țară per
formanțelor realizate de reprezentan
ții clubului Steaua în anul recent în
cheiat s-a reflectat cu pregnanță, și 
în ancheta întreprinsă de ziarul nos
tru. Clasamentul celor mai buni 10 
sportivi ai țări în 1971 îl are în frun
te, după cum se știe, pe supercampio- 
nul llie Nâstase. alături de care se 
mai află alți trei colegi de club : 
handbalistul Gh. Gruia Gocul II). 
atletul Carol Corbu (locul IV) și scri- 
mera Ana Ene-Pascu (locul IX). Toți 
acești patru sportivi de la Steaua fi
gurează și printre cîștigătorii cupelor 
oferite de federațiile de specialitate, 
în rîndurile cărora mai găsim și alți 
reprezentanți ai clubului militar : 
Costel Coșnită si Vasile Simiocenco 
— caiac. Zoro Fiat — haltere, George 
Florcscu — tir, Varga Dezideriu — 

.hochei. Marian Slavic — înot. Petre 
Mihaiuc — gimnastică.

Chiar dacă nu și-au putut găsi lo
cul printre laureati, multi alți spor
tivi de la Steaua întruneSb sufragiile 
publicului de specialitate pentru re
zultatele obținute în anul ce a trecut 
Raportul prezentat în plenară de că
tre președintele clubului, colonel 
Maximilian Pândele, a apreciat, în 
această ordine de idei, că majoritatea 
celor 19 secții pe ramură de sport au 
înregistrat bilanțuri fructuoase în 
19* * *1. Faptul este cu atît mai merito
riu cu cît unele secții, deși s-au aflat 
In plină acțiune de reîmprospătare a 
efectivelor (făcînd loc, în primul rînd, 
elementelor provenite din pepiniere 
proprii), de consolidare organizatorică, 
au reușit totuși să obțină rezultate 
prestigioase (caiac, tir. fotbal, rugby), 
în alte secții (atletism, scrimă, lupte, 
gimnastică si handbal) s-au depus 
eforturi susținute pentru menținerea 
la un potential valoric ridicat a spor
tivilor consacrați, în marea lor ma
joritate component! ai loturilor olim
pice si renublicane.

Caracteristică majorității secțiilor 
clubului — după cum au subliniat-o

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare în pag. u 3-a)

TIRNAVA ODORHEI ÎNVINGE PE I.P.G.G.
Patir.oarul „23 August" a fost din nou 

Ieri, gazdă a meciurilor din divizia A, 
grupa a n-a. Dar fată cîteva amănunte, 
mai ales de ia meciul care a constituit 
surpriza zilei.

TIRNAVA ODORHEI — I.P.G.G. 4—2 
(3—1. 1—1, 4—0). Cel care au pronosticat 
o victone a bucureștenilor — și nu 
mulțl au fost cei care au crezut-o chiar 
ușoară — au fost așadar, la sflrșitul 
meciului, dezamăgiți. Componenții echi
pei Timava au luptat exemplar pentru 
fiecare puc. s-au apărat de multe ori 
supranumeric, jar au și contraatacat ge-

In vinzare

SFIRȘIT DE TABARA IA SAEIȘTE

(Continuare în pag. a 3-a) niiiiiiijiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiis

Si 
l re- 
prin

la tragerea la sorfi 
de la pagina 287 

și trimitefi-l la redacția 

ziarului nostru (str. Vasile 
Conta nr. 16 București), 
pînâ la 15 februarie a.c.

rlculos. Nu e mal puțin adevărat însă, 
că ei au și fost „ajutați- de bucureșteni, 
care au intrat pe terenul de joc pe 
deplin încrezători Intr-o victorie rela
tiv ușoară, lăstndu-se deseori descope-

oferă tuturor 
prin tragere la 

sorți șansa unei 
excursii gratuite 

la Munchen 

Completafi 

CUPONUL DE PARTICIPARE

Tiberiu STAMA
)

Hocheiștil de la Tirnăva Odorhei au rezolvat din nou o

blnațli a oolegilor «ă( de echipă, 
de-abla In ultimul minut al acestei 
prize I.P.G.G. reduce din handicap ț.._. 
Chițu. Au marcat : Gyorgy 3 și Moldo
van pentru Învingători, respectiv Mall-

ducație fizică, are totuși multe con
tingențe cu această materie, situ- 
îndu-se printre acele cadre didac
tice care acordă sportului o înțe
legere și un sprijin substanțial. 
Este o impresie susținută de cîteva 
fapte concrete. Dimineața, la ora 
7,30, directoarea a fost prezentă 
prima la programul de înviorare. 
Vremea era răcoroasă dar copiii și 
profesorii n-au ezitat să ia cu asalt 
balcoanele vilei. în aceeași iposta
ză, s-a aflat și la competițiile de 
șah și tenis de masă, organizate 
pe selecționate de județe. A ținut 
apoi să-i încurajeze pe micii concu- 
renți, să-i felicite pe învingători, 
să adreseze cuvinte frumoase și 
învinșilor („copii, data viitoare cînd 
veți reveni în tabără, succesul va 
fi de partea voastră"). Ceva 
mai mult, conducătoarea ta
berei n-a pregetat să-și însoțeas-

Petre Mihaiuc— cel mai bun gimnast al țării, campion balcanic absolut 
în anii 1970 și 1911

BILANȚ 1971
In cursul anului 1971, sportivii clubului Steaua au obținut e

IN COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE

• 9 medalii la campionate mondiale (4 de aur la calac-canoe; 1 de ar
gint ia lupte greco-romane; 4 de bronz — dintre care 2 la caiac-canoe, 1 la 
floretă fete și 1 ța tir) ;

• 17 medalii la campionate europene (6 de aur la caiac-canoe ; 3 de
argint, dintre care 1 la atletism, 1 la box și 1 la tir ; 8 de bronz, dintre care
2 la atletism. 2 la caiac, 2 la box, 1 la haltere și 1 la tir) ;

• Locul I în „Cupa Europei" pe echipe la floretă tete șl locul II In „Cupa
campionilor europeni" la handbal masculin ;

• 15 titluri la campionate balcanice (1 la atletism, 3 la călărie. 3 la gim
nastică. 1 la lupte libere, 2 Ia natațle, 2 la tir și 3 la scrimă) ; 6 recorduri 
balcanice ;

• Excelenta suită de victorii ale maestrului emerit al sportului Hie Năs- 
tase în marile turnee de la Londra și Paris, precum și în Intîlnirile de 
„Cupa Davis”, care i-au adus primul loc în ierarhia celor mai buni tenismeni 
europeni in anul recent încheiat.

IN COMPETIȚIILE INTERNE

• 106 titluri în campionatele naționale individuale;
• 20 titluri în campionatele naționale pe echipe ;
• 62 recorduri republicane îmbunătățite sau egalate ;
• „Cupa României" la fotbal.

riți în apărare. După numai 5 minute 
de la începerea partidei, scorul era e- 
gal: 1—1. Șl intr-adevăr, pînă la sftr- 
șitul primei reprize aveau să se mal 
înscrie două goluri din două situații 
de contraatac identice : Gyorgy avea 
să fie găsit, complet liber la centrul te
renului șl după două curse solitare, 
aduce echipei sale conducerea la două 
puncte diferență. în aceste condiții eram 
curioși să- vedem cum vor reacționa 
hocheiștil de la I.P.G.G. In repriza se
cundă. Același Gyorgy mal înscrie încă 
o dată In urma unei frumoase coni

că copiii nici în marșurile cu ca
racter aplicativ organizate împre
jurul așezării. O oră de mers, com
binat cu scurte alergări de cros, pe 
un teren foarte accidentat, punc
tat cu surprize aproape la tot pa
sul (zonă mlăștinoasă, alta cu pă
duri) nu prea este la îndemîna ori
cui, mai ales cînd partenerii, copii 
între 11—14 ani, se arată a fi foar
te bine pregătiți, știu și pot să 
ducă o trenă susținută fără să acu
ze oboseala. Este drept, la întoar
cere, de fiecare dată conducătoa
rea taberei a avut de rezolvat unele 
probleme legate de... suplimentarea 
porțiilor, dar cînd ești un bun gos
podar, cînd ai un colectiv temei-

CU 4-2 LA HOCHEI
hln șl Chițu. Au arbitrat C. Sglncă șt 
Constantin Bănică.

DUNĂREA GALAȚI — AVlNTUB 
GHEORGHTENI 5—5 (3—1, 1—1. 1—3) |

PROGRAMUL ZILEI DE MÎINE
Ora 18.30: Avîntul Gheorghlenl — 

Timava Odorhei ; ora 19 : Dunărea 
Galați — I.P.G.G. București.

Radu TIMOFTE

situație dificilă la poarta lor. 
Fotot Theo MACARSCHI

yniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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ADEVĂRURI
Drumeția te învață mai 

mult clecît 10 biblioteci la 
un loc.

(Nîcolae IORGA)

Întărind mușchii in mod. 
rațional, orice tinăr ța că
păta si mal multă agerime a 
minții.

(Pierre de COUBERTIN)

Fotbalul este sportul-rege, 
iar atletismul este baza spor
tului.

(Albert CAMUS)

Nu poate fi sportiv com
plet acela care n-a reușit să 
adauge rezistenței sale fizice 
fi o mare rezistență psihică

(Ernest HEMINGWAY)

Sportul șt Arta cuceresc 
lumea datorită limbajului u- 
niversal. pe care-l utilizează 
amindol.

(Dr. Henry POURET)

Adevăratul sportiv întru
nește, in proporții egale, pa
siunea și luciditateea, atit în 
pregătire, cit și in lupta di
rectă cu adversarul, 
ceea, pentru a urca 
treptele performanței, 
bule să țină seama și
tele furnizate de știință, du- 
blindu-le cu 
personală in

SPORTUL ȘI CULTURA

Panțuru — H. Pașovschi.

Lidia SKOBLIKOVA (U.R.S.S.)

CAMPIONII

lunga carieră cu o medalie olimpicăȘi

(german).
slalom și slalom uriaș (96 concu- 

prin includerea probei de 5 km schi 
la fond schi (un concurent Gh.

EDIȚIEI
Ca și la Oslo, un campion, mal precis o campioană, a alergărilor pe 

gheată, a cucerit cel mai mare număr de medalii de aur. Sovietica LIDIA

LOCUL : INNSBRUCK (Austria).
DATA : 29 ianuarie — 9 februarie 1964
PARTIC1PANTI : 1 186 sportivi f*200  sportive) din 36 țâri.

, .„SPORTURI IN PROGRAM : schiul alpin (coborire, slalom, slalom uriaș), 
schi nordic (15. 30, 50. 4x10 km bărbați. 5, 10, 3x5 km femei), combinata noi- 
dică, sărituri speciale 7o m. sărituri speciale 90 m. patinaj viteză (500, 1 500, 
.5 000. 10 000 m bărbați. 500. 1 000. 1 500. 3 000 m femei), patinaj artistic (bărbați, 
femei, perechi), bob (2 și 4 persoane).săniuță (bărbați — simplu și dublu «— 
femei), biatlon (20 km), hochei pe gheață.

PROBA DEMONSTRATIVA : curling -----------
CELE MAI POPULATE STARTURI:

renți din 28 țări).
PARTICIPAREA FEMININA : lărgită 

fond și proba de săniuță.
SPORTIVII ROMANI : au participat -- ---------------

descu la probele de fond și 3 concurenți ia biatlon : Gyorgy Vilmoș, C. 
rabela și Gh. Cimpoia). la bob cu 2 echipaje de 2 și unul de 4 (Panțuru, 
șovschi. Oancea. Cotacu. Maftei) și cu echipa de hochei pe gheață (N. Andrei, 
A. Biro, A. Crișan. Z. Csaka I. Ferencz, I. Flcrescu. A. Xoanovici, I. Ionescu, 
A. Kalamar. D. Mihâilescu, A. Nagy, E. Pană, I. Sofian, G. Szabo. I. Szabo, 
I Țiriac. D. Varsa).

CELE MAI BUNE REZULTATE : locul 6 la biatlon prin Gyorgy Vilmoș 
și locul 14 prin C. Carabela. locul 4 In grupa B la hochei pe gheață, locul 13 
la bob 2 persoane prin echipajul I. Panțuru — H. Pașovschi.

G V1LMOȘ

Că intre aceste două feluri de ac
tivitate există o strînsă interdepen
dență, o simbioză, sintem datori s-o 
recunoaștem, deși unele păreri — din 
fericire răzlețe — Încearcă fără suc
ces Să facă o separație între ele.

— Cînd mai am timp să citesc și 
la ce mi-ar folosi asta ? — mă între
ba, ironic, zilele trecute, un prieten 
al meu. boxer. Mi-ar erește oare re
zistența la loviturile adversarului 
dacă l-aș citi pe Sadoveanu. de pildă?

In cursul unei gale, amicul meu, 
boxerul, și-a lovit intenționat adver
sarul cu capul, deschizîndu-i arcada, 
liră ca arbitrul de ring să observe. 
L-ani văzut pe prietenul meu jubilind 
eind arbitrul l-a declarat învingător 
prin oprirea luptei.

Ce legătură au toate astea cu cul
tura ?

Cred că o cultură cit de cit pusă 
la punct iți dă in primul rind senti
mentul loialității, al acelui „(air
play" dc care se vorbește atit de 
mult și al respectului față de adver
sar. impiedicindu-ne să facem uz 
mijloace necinstite, lăturalnice, 
tru a ne apropria victoria.

Cultura (și aici nu spun un lucru 
nou, ba 
fantezia și imaginația, ajutindu-ne in 
„focul” 
iuțeala 
mai adecvate de a ne mișca in teren.

Drumurile sportului și culturii se 
intîlnesc, cele două activități conlu- 
trind armonios, completindu-se.

Mai este oare nevoie sâ amintim că 
George GAlinescu — sobrul om de 
cultură — tăcea o veritabilă de
monstrație de virtuozitate în puținele 
dar consistentele cronici sportive pe 
care le-a redactat si pe eare Ie-a re
luat apoi, fragmentar. în primul său 
roman ?

Mai este oare nevoie să ne amin
tim că Ionel Teodoreanu era un pa
sionat tenisman și jucător de oină și 
că excelentul analist Camil Petrescu 
a înființai la noi în țară prima revis
tă de fotbal?

Mai este oare nevoie să ne aducem 
aminte eă Antoine de Saint-txupery 
era un virtuoz ai pilotajului, eă He
mingway era un polisportiv recunos
cut. și eă renumitul fizician, laureat 
al premiului Nobel. Nils Bohr, a apă
rat in tinerețe culorile echipei națio
nale a Danemarcei ?

chiar dimpotrivă) ne

de 
pen-

excită

luptei sportive sâ găsim cu 
reflexelor. mijloacele cele

Oare documentele atit de bogate 
ale istoriei nu ne reamintesc, de cite 
ori le citim, că grandioasele olimpiade 
ale elenilor erau o împletire fericită 
și organică a virtuților fizice cu cele 
intelectuale ? Nu putea fi invingătoi 
olimpic acela care nu știa să însăi
leze măcar cîteva versuri.

Ne folosim cie-atîtea ori de prover
bul „mens sana in corpore sano”, 
poate chiar prea mult pentru a mai 
avea asupra noastră puterea de con
vingere necesară. Multilateralitatea 
este — la urma urmei — o coordo 
nată caracteristică numai omului.

Un ilustru profesor și publicist 
opina, cindva. in favoarea instituirii 
unor probe intelectuale, unor teste de 
cultură. Oricum, gradul de cultură 
este de multe ori precumpănitor in 
încleștarea fizică (și nu e vorba aici 
de nici un paradox), acesta sporind 
calitățile în primul rind tactice ale 
sportivului, și nu știu dacă există 
două discipline sportive în eare tac
tica să nu fie organic necesară. Gra 
dul de cultură ridicat disciplinează 
mintea și ordonează Judecata logică.

Nu, nu prietene, dacă ai citi mai 
mult, nu 
loviturile 
că te-ar 
eviți I

După Oslo, un alt mare oraș, de 
data aceasta din inima Alpilor, a 
găzduit Jocurile Olimpice de iarnă. 
Innsbruck, capitala Tirolului, lea
gănul schiului alpin, a reușit să rea
lizeze o organizare recunoscută una
nim ca excepțională, în ciuda unor 
condiții foarte grele cauzate clin 
lipsa zăpezii. 1964 a avut, într-ade- 
văr, o iarnă săracă în zăpadă — 
cum nu se văzuse de cîteva decenii. 
Noroc că, organizatorii prevăzuseră 
totul. Mobilizînd 2 000 de soldați 
care au transportat pe pîrtii circa 
20 000 metri cubi de zăpadă, ei au 
reușit să asigure buna desfășurare 
a tuturor probelor.

In privința participării și progra-

depășit și el recordul, ajungind la 
34 prin introducerea a două noi 
probe de schi (5 km femei și să
rituri de pe trambulina de 70 m) 
și a unui nou sport, săniuța. Cel 
mai îmbucurător record l-a consti
tuit, însă, numărul mare al specta
torilor care au atins cifra totală de 
aproape un milion (cu 400 000 mai

ți-ar crește rezistenta la 
adversarului, dar sînt sigui 

ajuta in mare măsură să le

prof. ANATOL GHERMANSCHI

campioni, finlandezul Eero Mănty 
ranta (15 și 30 km) și suedezul 
Sixten Jernberg (50 km), iar sovie
ticele pe cele feminine prin Clau
dia Bojarscici (5 și 10 km). Și la 
sărituri, după eclipsa de la Squaw 
Valley, norvegienii și finlandezii 
au revenit pe primul plan împăr- 
țindu-și cele 6 medalii.

La probele alpine (unde s-a înre
gistrat recordul de participare cu 
96 concurenți din 28 de țări) gaz
dele au cucerit cele mai multe me
dalii, dar la cele de aur schiorii 
francezi le-au fost egali, mai ales 
datorită surorilor Goitschel, dintre 
care Marielle devine cea mai tînărp 
schioară campioană olimpică (Ja 18 
ani). Cel mai tinăr medaliat de la 
Innsbruck a fost, însă, patinatorul 
artistic american Scott Allen (15 
ani, medaliat cu bronz).

O mare campioană, sovietica Li
dia Skoblikova, a trustat victoriile 
la patinaj viteză, realizînd un re
cord eare amintește pe marii cam
pioni ai primelor ediții i 4 me
dalii de aur. Un alt record s-a în
registrat la hochei i s-au jucat 64 
de meciuri, număr neatins la nici o 
ediție anterioară. în grupa a doua 
au debutat la J.O. și hocheiștii ro
mâni, reușind să ocupe un meri
tuos loc patru (înaintea 
Iugoslaviei, 
Cele mai 
istoria J.O.
le-au
Ion, 
pat locul 6, un singur foc ratat des- 
părțindu-I de medalia de bronz.

Gh. EPUPAN

SKOBLIKOVA se remarcase încă la J.O. de la Squaw Valley, cînd, la 21 de 
ani. ea reușise să cucerească două medalii de aur (în probele de 1 500 și 
3 000 m) și să ocupe locul 4 în cursa de 1 000 m Era prima prezență oficială 
a partinajulul de viteză feminin la J,O. șl doar 23 de concurente din io țari 
se prezentaseră la start. La Innsbruck, numărul participantelor a crescut ia 
30 și al țărilor la 13. Progresele realizate de Skoblikova au fost, însă, atit 
de mari incit ea nu a lăsat nici o speranță adversarelor, cîștigînd cu diferențe 
categorice toate cele 4 probe. Cu această performanță. Skoblikova a devenit 
cea mai mare cumulardă de medalii olimpice de aur (6). înlrectad seria 
finlandezului Clas Thaunberg (5 aur, l argint, 1 bronz). La schi marele cam
pion al ediției a fost finlandezul Eero Măntyrante, cîstigător al medaliilor de 
aur la 13 și 30 km și al unei medalii de argint în echipa de ștafetă. El își 
începuse cariera olimpică în 1960 (locul 6 la 15 km și medalia de aur la 
ștafeta 4X10 km) și a continuat-o pînă in 1968 cînd a adăugat colecției sala 
încă 3 medalii (argint, la 15 km. bronz la 30 și 4x10 m).

La probele alpine, nici un schior nu a dominat întrecerile cum a făcut-o 
T Seller. în 1956. și cum o va face J. C. Killy, în 1968. Vedetele J.O. au fost, 
insă, surorile Goitschel care au ocupat primele locuri la slalomuri. împăr- 
Hndu-și frățește medaliile. Un viitor mare campion J. C. Kllly îșl anunța 
insă sosirea (locul 5 la slalomul uriaș), iar altul, Carl Schranz, era nevoit 
să se mulțumească doar cu medalia de argint pot la slalom_uriaș), neputîn- 
du-și încorona pină astăzi strălucita ' ' 
de aur.

TRIPLETA CYORFY

HAȚIEGANU)

ț

t

Culese de 
D. MORARU-SLIVNA

. ... SCHI nu confundați pirtia cu un tobogan.

(Dr. Iuliu

vorbește

C- GRUIA

poate, 
mare...

De a- 
toate 

el tre
de da-

tntreaga dăruire 
orice întrecere.

SFATURI PENTRU ÎNCEPĂTORI

mului, J.O. de la Innsbruck au rea
lizat citeva recorduri. Astfel, nu
mărul participanților s-a ridicat la 
1 186 (986 bărbați Și 200 femei), iar 
al națiunilor la 36 (recordurile an
terioare, Cortina 819 competitori, 
32 națiuni). Cu această ocazie și-au 
făcut debutul olimpic R. P. Mon
golă, R. P. D. Coreeană, și Co
reea de Sud. Numărul probelor a

mult ca la Oslo în 1952). Aceasta, 
în ciuda faptului că J.O. de la Inns
bruck au fost numite jocurile tele
viziunii, fiind retransmise de nu
meroase posturi.

Din punct de vedere sportiv, nu 
s-au Înregistrat răsturnări specta
culoase de valori. Nordicii au do
minat din nou probele de fond 
masculine la schi prin doi mari

Austriei, 
Italiei și Ungariei), 
bune rezultate din 

sportivii români 
înregistrat însă, la biat- 

unde Gyorgy Vilmoț a ocu-

Se pe&te

- , ..TIR.1 nu căutați să auziți un bîzîit, cînd vi se 
despre „muște"

■' ... BOX i nu vă lăsați intimidați de corzile ringului, 
trece, în caz de dificultate, peste sau printre eie.

iii ... ARUNCAREA CIOCANULUI i nu vă opriți brusc d 
lire decit, eventual, după ce ați dat drumul ciocanului. Altfel vă 
veți afla Intre ciocan și nicovală.

i« ... POLO: r.u vă străduiți să marcați goluri cu piciorul.

!“ ... POPICE ! nu încercați, nici în glumă, să lansați bila ci 
catfrul.

M. BON DA

FOARTE BINE...

WALTER KRUCH. JIMBOLIA. 
colegi susțin că, in anul I960, intr-un 
meci de campionat dispuat la București, 
Steagul roșu, după ce condusele cu 
3—0 la pauză, in (ața echipei C.C.A.

spuneți dv., nu fără dreptate, lui Petre 
Steinbach, are 67 de ani. Sâ-i urâm, îm
preună, sănătate și viață lungă. El n-a 
piffâslt nici acum lumea fotbalului, 
îndeplinind funcția de consilier la divi
zionara bucureșteană C-, Unirea Trico
lor.

Sinteți. desigur, obișnuiți,
Gvorfy vulcanic, demarînd irezistibil 
Pe aripa stingă în echipa „Steagul 
roșu" Brașov, amețind apărările si 
speriindu-i pe portari.

Imaginea noastră n!-l prezintă pe 
talentatul fotbalist brașovean, in altă 
postură : In aceea de tată blind și 
drăgăstos. In brațele sale, se află ul
timul... trofeu, Dalma. un mini-mini 
junior, care, într-o bună zi, împreu
nă cu fratele său mai mare. Csaba, 
Ui vîrstă de cinci ani, vor _ alcătui,

probabil, viitoarea aripă a „stegari
lor"—

Ocupat cu creșterea lor. Gybrfy n-a 
renunțat la visul său de a se număra 
printre cei 11 purtători ai tricoului 
echipei naționale. De citeva ori poar
ta reprezentativei s-a întredeschis și 
pentru el, dar s-a închis la Ioc—

Nu Se 
ziua cea

nu rină si 
crede In ea !

Foto
Text :

: Eugen BOGDAN

efi Dobrin a primit 
mai multe aplauze decit 
Spiess, că lui Boc, alt
fel ambițios și meri
tuos în ’71, i s-a întins 
o cupă de șampanie în 
cinstea superbului, im
para bil ului autogol în
scris in meciul cu pla
cizii danezi, cd lui Mir
cea Lucescu i s-a oferit 
un cataif ca sd uite, ca 
sd se mai îndulceaszd 
după acel 11 metri ra
tat atit de elegant, de 
grațios, făcut cadou 
portarului Viktor, cu 
prilejul sărbătorilor de 
iarnă !

care 
leit 
pu- 
că

Foarte bine că de 
Revelion mai toți artiș
tii simpatizanți al sce
nei noastre au spus și 
chiar au cintat cuplete 
sportive, dintre 
multe aveau ca 
motiv „Hai să ne 
păm sub vîsc" șl
majoritatea versurilor 
acestor cuplete presă- 
rau beteală și confetti 
pe unele lucruri cam- 
așa-și-pe-dincolo.

In preajma brazilor 
cu maxi-jupe de glo
buri multicolore nici 
nu se cădea să fie 
altfel.

Dar acum, că piftia 
s-a terminat, că vîntul 
cintă la xilofon pe sti
clele goale de Murfat- 
Iar de pe balcon, acum 

că tortul miroase a lu
minări stinse și că mu
safirii au luat, in sfir- 
șit, autobuzul 37 și-au 
plecat, e cazul să ne 
gîndim, lucizi și am
bițioși și mai ales pu
ternici și proaspeți, la 
ce va urma, la Campio
natul Europei (care nu e 
un menuet), la Cupa 
Cupelor (unde nu vom 
juca împotriva spiritua
lului Ciupi Rădulescu), 
la Cupa UEFA (unde 
fundașii adverșl au a- 
desea fizicul lui Cas
sius Clay) și dacă se 
poate, la tot felul de

J

cupe, în care ne-nm 
calificat sau ar fi bine 
să ne calificăm.

E foarte bine că în 
1971 fotbalul românesc 
a cucerit victorii de 
prestigiu, că a fost a- 
vansat în ierarhia fot
balului de pe mapa
mond la gradul de... lo- 
cotenent-major. dar să 
nu uităm că pînă la 
gradul de general, ace
la la care trebuie să a- 
jungă, mai are de pri
mit stele și fire de păr 
alb la Umple.

E foarte bine dacă 
cineva se gîndește la 
toate lucrurile astea 
și la multe altele pe 
deasupra.

Dan MUTAȘCU

I

II
MIRA PETRESCU, URZICENI. N-aș 

putea să vă spun dacă Steaua se gin- 
dește să Înființeze o echipă feminină 
de fotbal. Gurile rele afirmă că ar tre
bui să Înființeze mal întii una mascu
lină, care să joace un rol mai impor
tant în campionat I

(Steaua), pilii la urmă ar fi pierdut 
cu 4—3. lin 1>U cred". Nici brașoveni
lor nu le-a venit să creadă ! Dar au 
pierdut partida, și nu cu 4—3, ci cu 
S—3.

IOSIF SUCIU, BUCUREȘTI. Divizia B 
n-a avut totdeauna două serii. In unele 
ediții, au existat cite trei, patru și 
chiar... cinci serii, cum â fost, de pildă, 
la Înființarea acestei competiții, în 1934. 
Iar in ediția 1646—47, la campionatul 
diyiziei B 
împărțite 
16 echipe, 
tiției era

au participat... 62 de echipe. 
In patru șerii a cite 15 și
Dar, evident, nivelul compe- 

mult mai scăzut.

QUINTUS. PLOIEȘTI.NELU 
catren pentru Iile Năstase :

Despre acest june brun,
VLADA ȚEPELUȘ, BUCUREȘTI. Mul- 

lumesc pentru urări. Credeam, insă, că 
ați înțeles că nu putem folosi spațiul, 
și așa restrins, al acestei rubrici, pentru 
dueluri epigramist! ce. Actualitatea spor
tivă vă oferă subiecte mult mai inte
resante decit modesta mea persoană.

NICOLAE PAGINU, BUCUREȘTI. Aveți 
dreptate : fotografia respectivă repre
zenta o fază din meciul România — Ce
hoslovacia, și nu din partida România 
— Țara Galilor.

VICTOR I.IXANDROAIA, RIMNICU 
VÎLCEA. „V-am luat ca arbitru. Eu 
știu <*ă,  in primul meci al oltenilor în 
«livizi^ A (Universitatea Craiova — 
Steaua 0—4), portarul Suciu s-a ciocnit 
cu Lovin, accidentindu-se. Un prieten

ciocnit

Să nțelegi ceva 
Cum de este cel 
Dacă i-a... bătut

pop : 
mai bun. 
pe toți 7

{V >r
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ultisecu-este un joc spc!

LUGASUL DE JOS. 
cu Cehoslovacia. 

Lucescu ar fi reluat mingea respinsă 
de Viktor, la lovitura de la 11 metri, 
Și ar ti înscris, golul ar fi fost valabil 1~. 
Sigur. Regulamentul 
drept. Dar e mai bine sâ nu faci 
de această prevedere regulamentară, 
să marchezi de ia 
Puskas n-a făcut 
Real Madrid care 
cești, bi compania 
C.C.E.

TEODOR DEJ EV. 
„Dacă în meciul

îi dădea acest 
uz 

. „ și
prim» încercare ! 2) 
parte din formația 
a evoluat la Bucu

lui Dinamo, în cadul

MONICA B, GALAȚI. Nu 
nimic : sinteți o suporteră 
Dinamo ș£ ne rugați să 
adresa clubului Steaua. Asta 
cu o... trădare. Oricum,
rugămintea. Deci, notați : strada Plevnei 
nr. 114, sectoral 7.

mai înțeleg 
a echipei 

vă spunem 
echivalează 

vă satisfac
susține, Insă 
coechipierul său. Dumitru Niculae*.  Re
zultatul ar fi fost același ! Dar, jucă
torul,., care l-a accidentat atunci pe Su
ciu a fost Lovin.

N. CONSTANTIN, CLUJ, 
poezia „Răzbunarea luj Ilie”. 
este vorba de o răzbunare a 
mine sau pe cititori. Șl nu 
vă fr făcut ceva !

Am citit 
De fapt, 

dv. pe 
știm să

ANDREI FURCA, CRI9TUR. „Stat 
elev în clasa a VIII-a și aș vrea s& mă 
înscriu Ia campionatul republican de 
șah prin corespondență". Nimic mai 
ușor ! Adresați-vâ Federației române de 
șah (București, strada Vasile Conta 
nr. 16. sectorul 1), care are o subcomisie 
de șah prin corespondență.

M. , TîLNACIU. BUCUREȘTI, 
om al fotbalului românesc".

„Marele 
cum ii Ilustrafii: N, CțAUDIU

Fotbalul__ _ _ __ __
Iar. Mărturii materiale au convins con
temporanii noștri că Jocuri wcu mingea 
și piciorul- se practicau in China antică, 
în vechea Eladă, in Italia Renașterii, in 
Anglia secolului al XVI-lea. Dar, la în
ceput, fiecare juca cum îl tăia capul. 
Abia In anul 1863, prin înființarea Aso
ciației engleze de fotbal, se poate afir
ma că fotbalul și-a început existența sa 
modernă. Regulamentul adoptat atunci, 
a determinat individualitatea jocului de 
îotbal-asociație. prin separarea sa de 
rugby și de alte jocuri cu piciorul. Ca
racteristic pentru fotbâ’.ul-asociație era 
tocmai interzicerea jucării balonului cu 
mina. ,.Marea schismă4* intre fotbal și 
rugby se produsese. Totuși...

Curind după aceea, cei care ‘au pledat 
pentru jocul „numai cu piciorul- au în
țeles că acestui joc ii lipsește ceva. 
$j-au dat seama că poarta, asaltată de 
unsprezece jucători, este prea neajuto
rată. prea vulnerabilă, prea goală.

Nu. poarta nu rămăsese neapărată. Ea 
era „păzită* 4 de un fundaș, a cărui mi
siune era să „atace" adversarul scăpat 
cu balonul, să-i scoată mingea „din pi- 
cioare“, să degajeze terenul, sâ i-epună 
balonul in joc, să respingă in corner. 
Firește, însă, totul — cu piciorul, căci 
regulamentul nu îngăduie jocul cu mina.

Istoria fotbalului nu a păstrat numele 
celui care a avut, prima oară, ideea de 
a „ajuta44 apărarea echipelor. Dar in 
hronicul acestui joc a rămas data : 
1871. Atunci s-a stabilit, prin prevederi 
regulamentare, că unul dintre jucători 
are dreptul qa, în fata, porții, sâ joace 
balonul cu mina : să-l prindă. să-l 
respingă cu oumnul. să-1 atingă du 
virful degetelor. De aceea, în 1971 s-a 
sărbătorit în Anglia centenarul portarului 
de fotbal.

Cei care îr 1871 au adoptat prevederea 
regulamentară ce a determinat apariția 
portarului în fotbal, nici nu și-au ima
ginat ce fapt minunat au comis, ce in
spirație fericită au avut. Acordînd por
tarului drepturi largi, speciale, prin 
această mică — în aparență — corectură 
a regulamentului, ei au deschis drum 
unei arte sportiva minunate, necunoscu
te pînă atunci. Gîndiți-vă : oare * 
Iul ar mat fi fotbal, dacă nu ar 
portarii ?

Postul nr. 1 dintr-o echipă de 
este un post deosebit. Conferind 
turi superioare față de partenerii_ _
trecere, el presupune și cerințe superi- 
oare. Oamenii se îatîlnesa frecvent cu

fotba- 
exista
fotbal 
drep- 

de ta-

situații în care sint puși să ia decizii ra
pide Șf neclintite. Firește, și in sport 
apar astfel de situații. Ihsă se poate 
aprecia că nici un sport nu pune pro
blema deciziei atit de categoric, de acut, 
de plin de responsabilitate, ca postul 
de portar de fotbal.

Pe nimeni nu țintuiește așa de apăsă
tor mulțimea privirilor ca pe portar, 
care, in cursul desfășurării acestui joc 
trebuie să ia, în fracțiuni de secundă, 
hotăriri de cea mai mare importanță. 
Iar o greșeală a portarului cântărește in 
balanța jocului de. fotbal mult mai mult 
decit zeci de greșeli ale atacanțllor. 
Aproape totdeauna postul de portar for
mează oameni ambițioși, curajoși, fermi.

Ce a’ păstrat piuă la hoț istoria fotba
lului 7 Ce cunoaștem astăzi despre 
primii portari de fotbal 1

Personalitatea lui eon Ricardo Zamora 
a dominat lumea fotbalistică a anilor 
’20. Avlnd o agilitate legendară și un 
..simț al balonului" ieșit din comun, ce
lebrul portar spaniol, de numele căruia 
sint legate mare parte din succesele re
prezentativei hispanice (inclusiv prima 
infringere a Angliei pe continent : 3—4 
cu Spania lâ Madrid. 15 mai 1929). este 
considerat și astăzi, de multi cunoscători, 
cel mai bun Dortar al tuturor timpuri
lor.

Frantisek Planicka. supranumit „pisi
ca din Praga", era considerat asul ieși
rilor din poartă, avind un bilanț de in
vidiat (76 de partide în. naționala Ceho
slovaciei 1925—1938 și 143o de meciuri 
în echipa de club Slavia Praga).

Rudi Hiden, poreclit „leul din Prater”, 
și-a legal numele de epoca de glorie a 
IVundermannschat't-uiui austriac, echipa- 
minune creată de Hugo Meisl, care 
intre 16 mai 1931 și 10 decembrie 1932 
a ciștigat 11 partide din 15 (o singură 
infringere : 3—4 la Londra cu Anglia). 
Considerat specialistul fazelor fixe (are 
Ia activ 40 de penalty-uri apărate), Hi
den a „introdus”. în tactica jocului, de
gajările din mină pînă la centrul tere
nului de joc.

Aldo Olivieri a rămas în Istorie ca unul 
dintre cei maț curajoși goalkeeperi ai 
lumii (de altfel, are „la activ” 40 coaste 
rupte). El a jucat de 25 de ori in națio
nala Italiei (de două ori contra repre
zentativei României), a fost campion 
mondial în 1938, cu „Squadra azzurra”, 
șl a făcut parte de două ori din selec
ționata Europei.

Șl în fotbalul românesc din această 
perioada a activat o totreagâ plșjaSă de

portari remarcabili. Simpla trecere în 
revistă a acestor nume celebre este eloc
ventă :

Adalbert Ritter, primul portar al re
prezentativei (in meciul de debut de la 
Belgrad, 8 iunlo 1922) de cinci on cam
pion al țârii (cu Chinezul Timișoara, 
1921—1926); William Zombory, specialis
tul... executării loviturilor de pedeapsă: 
Jean Lăpușneanu, portarul naționalei la 
prima el participare ia un campionat 
mondial ; Dumitru Pavlovlci, „pantera 
Ripensiei", portarul care deține cel mal 
mare număr (18) de selecționări în echi
pa națională, în perioada interbelică ; 
Andrei Șepci, eroul Balcaniadei din dea
lul Spirii. al celebrei Balcaniade a lui 
„13—0"; Mircea David „ii Dio”, cel care a 
apărat șase penalty-uri Intr-un meci 
‘Minerul Lupenl — C.A.O. tineret 4—2 

V in 1933), eroul celor patru finale de cupă 
Venus — Rapid (1940) și, mai cu seamă, 
al partidei Italia — România (2—1. la 
Roma, in 1940). portarul care a suferit 
nici mai mult, nici mai puțin de 21 de 
fracturi.

In perioada de după cel de-al doilea 
război mondial, „arta portarului" a căpă
tat străluciri noi. Tot mai mulți sint, 
in această perioadă, goalkeeperil de 
marcă, al căror joc face deliciul tribu
nelor.

Să vi-i reamintim :
Pe Vlado Beara. eroul partidelor Iu

goslavia — U.R.S.S. din optimile de fi
nală ale turneului olimpic 1952 (5—5 la 

■ 20 iulie la Tampere, după ce în mln. 75, 
la 5—1, Beara era eliminat de pe teren, 
și 3—1 în rejucare, două zile mai târ
ziu).

Pe Gyula Grosics cu 84 de selecționări 
în reprezentativa maghiară, participant 
de frunte la epoca de glorie 1950—1955 
a fotbalului din țara vecină.

Pe uruguayanul Rocquet Maspoll, par
ticipant la triumful echipei sale națio
nale pe Maracana, în finala Campiona
tului mondial din 1950.

Pe brazilianul Gilmar, singurul portar 
din lume care a cucerit două titluri de 
campion mondial (1958 șl 1962).

Pe Giulianj Sarti, supranumit „portarul 
de gheață": a cucerit (cu Internazionale 
Milano) două titluri de campion al Ita
liei, de două ori „Cupa campionilor eu
ropeni" și de două ori „Cupa intercon
tinentală".

Pe Gordon Banks, care In cele 9 par
tide jucate cu naționala Angliei în Cam
pionatele mondiale (în 1966 șl 1970), a 

3 Soluțf»

Sau pe sovieticul Iașin „bâtrînul lev”, 
portarul cu 78 de selecționări in echipa 
Uniunii Sovietice, considerat Zamora al 
zilelor noastre.

Fotbalul românesc de după eliberare a 
fost și el marcat de personalități proe
minente de portari.

Figura lui Ion Volnescu este, de de
parte. dominanta acestei perioade. Cu 22 
de selecționări in echipa națională, cu 6 
titluri de campion al țării, cu 3 finale 
ale „Cupe; României” cîștigate. Ion Voi- 
nescu este considerat de specialiști cel 
mai bun portar român al tuturor timpu
rilor

Costică Toma a rămas în memoria 
iubitorilor fotbalului ca „umbra” Iul 
Voinescu. Ani de-a rindul, poarta echi
pei C.C.A. și cea a reprezentativei tri
colore a fost păzită „Împreună” dc 
acești doi mari goalkeeperi. Dar numele 
lui Toma rămine nemijlocit legat de 
memorabila partidă Iugoslavia — Româ
nia (0—1, la Belgrad. 1956), în eare, 
inloculndu-1 pe Voinescu (accidentat), 
a apărat de o manieră entuziasmantă 
(intre altele, a blocat și un penalty).

Dar Alexandru Marlty. portarul marii 
I.T.A., a anilor 1946—1948, sau regretatul 
Aurel Crîsnic, exemplu de sportivitate 
și fair-play, sau Florea Blrtașu (din pă
cate prea des „pomenit” în legătură cu 
primirea golului Iul Safranek. de la 35 
de metri, ta meciul România — Ceho
slovacia din 1953). sau Gheorghe Dungu, 
sau Petre Mîndru nu s nt et figuri de 
prestigiu în galeria portarilor mașcanți 
ai țării noastre 7

Dar timpul trece, viața își continuă 
cursul, ștafeta este Durtatâ in mita, 
bune și va fi predată cu mindrie gene
rațiilor viitoare.

„Bâtrinii- Ilie Datcu și Mihai tonescu 
culeg, in continuare, aplauzele publicu
lui pentru evoluții remarcabile. vasile 
Suciu este deținătorul unui „record*  
demn de invidiat : de 5 ori critigâtor al 
„Cupei României". Stere Adamache. por
tarul tricolorilor .mexicani*,  este sin
gurul portar român care are la activ 
trei partide în turneul final al 
natuluț mondial.

Adăugați, vă rugăm, la cei 
sus. pe Narcis Coman („hui rătăcitor" 
al zilelor noastre), pe .ghinionistul" A- 
ristică Gbiță, și, mai ales, pe Necula Ră- 
ducanu. uriașul Ricâ. cel care spe-5 ne- 
mârturislt (tacă !) sâ-1 întreacă pe voi
nescu ca număr de selecționări în echi
pa României, și veți avea o imagine a 
ceea ce este .arta portarului" In fotDalu. 
românesc contemporan.

în încheiere, o temă de meditație
Nu este oare nedrept ca unui ase nei ea 

tip de jucător, agil și puternic, curajos 
și hotărit, sâ 1 se marcheze (tocmai lui !) 
golul, rațiunea de a fi a jocului de fot
bal t

Dar acesta este fotbalul 1 Fără .în
genuncherea" portarului, fără exploda de 
entuziasm a atacantului care a înscris, 
fără toate acestea fotbalul n-ar mal fi 
fotbal 1

Cam pi o-

de mal

îng- EUGJN PETRESCU
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contribuție sub- 
pregătirea elevi- 
Țiriac, Hermina 
Dumitrescu, Iu-

Nr, 6930

TURNEUL ECHIPEI S. C. BACAU IN LIBAN

ARBITRII LA LUCRU

O

La Tușnad

CRISTA TRACHER SI
ÎNVINGĂTORI

RULMENTUL44 LA MINI-FOTBALV
4 județe (SU-

Petroșani (fete) au promovat in
campionatul echipelor de juniori L. SOLOMON-coresp.

i.

(Urmare din pag 1)

la loturile
M- de la 
E. de la

Budapesta,

Ion Chiriac 
ani de acti-

La Birlad,

și laborjoa - 
Stelian Pa
ds pregăti- 
trăgătorilor

și uri 
re- 

(Șo- 
Ște-

Rulmentul II Birlad cu scorul 
7—3 (4—21.

Dinamo Brașov, Agro- 
Cluj, Mureșul “

Lupta pentru primele

sau depășirii 
Ce canacteris-

Astăzi, de la ora 11,30

chîpei în turul campionatului). ' se 
vor pregăti timp de" aproape două' 
săptămîni la Slănic-Moldova, îna
intea plecării în Liban.actualei echipe i-a scăzut mult 

loarea 7
— Constat o oarecare sărăcie 

privința clementelor valoroase, 
să garanteze 
posibilitatea 
că, începind 
tea spera și

— Dintre

vechea gardă 
jucători : Dan 

Păușescu 
de

BRAȘOV"„CUPA DINAMO

PREGĂTIRILE...

Progresul Buc, Universitatea Cv„

NOI ANTRENORI EMERITI

STELIAN PAPURA 
(tir)

Oltean de origine, Stelian 
Papură s-a născut în comuna 
■Dunăreni, județul Dolj, la 
26 octombrie 1912.

Devenit antrenor în 1953, 
lucrează din 1954 cu studen
ții sportivi, în prezent acti- 
vînd la clubul I.E.F.S.

în îndelungata 
sa sa activitate, 
pură -s-a ocupat 
rea, mai ales, a 
specialiști Ia pistol liber, ca
libru mare, sport și viteză. 
Au beneficial de îndrumările 
lui competente țintași recu- 
noscuți pentru valoarea lor, 
cum sînt fostul campion și 
recordman mondial la pistol 
viteză, arhitectul Virgil Ata- 
nasiu, maestrul sportului Lu
cian Giușcă, recordman al 
țării la toate probele de pis
tol, cu excepția celei de vi
teză, Ioana Soare, care deține 
recordul României cu 599 p 
la armă standard 60 f cul
cat, precum și o serie de țin
tași mai tineri, cu frumoase 
perspective.

Distins cu Ordinul „Steaua 
Republicii", clasa a IV-a, 
Stelian Papură a desfășurat 
în toți acești aproape 2Q de 
ani de cînd este antrenor, o 
muncă plină de abnegație 
pusă în slujba educării și 
instruirii elevilor săi.

Lucrînd cu pasiune în ca
drul clubului sau 
republicane (C. 
Moscova, 1958, C.
Milano, 1959 și 
1961), Stelian Papură con
stituie un exemplu de peda
gog desăvîrșit. Numele lui 
onorează tirul românesc.

ION CHIRIAC 
(Doi)

La 15 ianuarie 1972, 
trenorul de box * 
va împlini 35 de 
vitate în sportul cu mănuși. 
Fostul campion al țării 
categoriile —.....* ------
pană (in 1942,

i la 
muscă, cocoș și 

---- .... 1944 și 1945), 
pugilistul care fusese desem
nat challenger la titlul eu
ropean și urma să-l înfrunte 
în 1944, la București, pe de
ținătorul centurii, francezul 
Theo 'Medina (meciul n-a mai 
avut loc, datorită faptului că 
Medina n-a mai putut veni 
la București, din cauza răz
boiului), se dedică, din' 1948, 
formării tinerilor boxeri. 11 
găsim, din acel an și pînă 
în 1065, în sala de antrena
ment a uzinelor Timpuri Noi. 
Aici, îi pregătește, printre 
alții, pe Ștefan Constantin, 
Marin Cristea, Vasile Iones
cu, Petre Văleanca, Con
stantin Chiriac (fratele său, 
actualul arbitru internațio
nal). Din 1965, trece la clubul 
Steaua, unde se afirmă ca 
un tehnician competent. Tițâ, 
Negrea, Ciucă, Chivăr, Năs
tac sînt nurpai cîțiva dintre 
pugiliștii reputați care au a- 
vut privilegiul de a-1 avei 
„la colț" pe maestrul Chi
riac. Cot la cot cu antreno
rul Marcu Spakov, Ion Chi
riac reușește în acest timp 
să recolteze pentru club'il 
militar cîteva succese de 
prestigiu ; Steaua a cîștigat 
de două ori titlul de campi
oană pe echipe, în luptă di
rectă cu Dinamo, iar Nicolae 
Gjju. și Constantin Ciucă au 
cucerit centurile de campi
oni ai Europei.

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

SPERANȚE PENTRU MAI TIRZIU

De vorbă cu antrenorul TRAIAN CĂLDARE

RACOVITA 
(tenis)

Nu se poate vorbi de tenis 
la Brașov fără să amintești 
de Ion Racoviță. De fapt nu 
este brașovean, ci doar 
adopție. S-a născut la 
la 5 decembrie 1917.

Marea pasiune a vieții 
a fost sportul căruia i 
dăruit trup - . -
rințele sale 
tre hochei 
toate că, în 
începuturile «urcă pînă în a» 
nii copilăriei și ai școlii la 
Iași, adevărata forță și voca
ție de sportiv — și mai tîr- 
ziu de antrenor — a lui 1. 
Racoviță a fost pusă în sluj
ba și pentru afirmarea spor
tului brașovean. Dacă singur 
n-a fost campion, în schimb 
și-a adus o 
stanțială la 
lor săi (Ion 
Brenner, C.
dit Dibar, Agneta Kun, I. Ke- 
rekeș, V. și T. Marcu, Felicia 
Bucur etc.) sau la cîștigarea 
celor 24 de titluri de cam
pioni naționali la juniori-ju- 
nioare și cele 14 titluri la co
pii, de către sportivii bra
șoveni, din 1956 și pînă în 
prezent, de cînd 1. Racoviță 
este antrenorul secției de la , 
Steagul roșu.

Și pe plan internațional, 
elevii lui, componenți ai e- 
chipei naționale pentru „Cupa 
Galea", s-au situat pe o po
ziție fruntașă în această 
prestigioasă competiție inter
națională de tineret : locul 
3 în 1969. Tot tenismenii lui 
Racoviță au cucerit titluri de 
campioni internaționali 
Belgia.

Au plecat spre Sofia echipele na
ționale de juniori și junioare, care 
vor deschide sezonul voleibalistic in
ternațional cu prilejul tradiționalului 
turneu organizat de federația bulgară 
între 9 si 11 ianuarie. înaintea plecă
rii am avut o scurtă convorbire eu 
unul dintre antrenorii lotului mascu
lin, dr. Traian Căldare.

— S-au petrecut multe schimbări 
în lotul de juniori mari, datorită pro
movării unor jucători 
vîrstei de către alții, 
tică are noul lot ?

— Intr-adevăr, din 
au rămas doar cinci 
Ionescu, Tigăeru, Rebedea. 
și Jubasz. aflati și ei pe punctul 
,-a-și lua zborul”. Ceilalți sînt luați 
de fa Iotul de juniori mici.

— După promovarea celor mai 
buni juniori mari în lotul de seniori,

in
care

Si rezultate, nu numai 
perspectivei. Cred însă 
cu anul viitor, vom pu- 
în rezultate.
noii promovați, conside

rați că slnt unii de mare perspectivă ?
— Poate că este prematur să mă 

pronunț, avînd in vedere vîrsta lor 
fragedă (15—16 ani). Văd însă în bu- 
zoianul Sorin Consiantineseu un ridi
cător de viitor, întrucît arată de Pe 
acum reale calități. De asemenea, se 
poate spera în alți tineri ca 
de la Școala sportivă Constanța, 
maș de la Liceul Dej. Vișan 
Petrolul Ploiești și Ignișca 
Școala sportivă Tg. Mureș, 
parea noastră este însă

In cursul zilei de ieri, clubul 
sportiv din Bacău a primit confir
marea definitivă a turneului echi
pei sale de fotbal în Liban.

Clubul Nejmet El-Sahra din lo
calitatea Sin-El-Fil, la a cărui invi
tație se va efectua acest turneu, a 
anunțat că echipa băcăuană este 
așteptată în I..i,ț>ap. la .data de 31 
ianuarie. Turneul va dura pînă la 
14 februarie, interval în care fotba
liștii români vor suțlne 5—6 
jocuri.

Băcăuanii, care, începind de mii- 
ne, vor relua antrenamentele (marți 
dimineață urmlnd șă aibă loc .șe
dința de analiză a comportării e-.

prin

și suflet, Prefe- 
s-au împărțit în- 
și tenis. Și cu 
ambele sporturi,

Tradiționalul concurs al sprinte
rilor, dotat cu trofeul ..Cupa Dina
mo Brașov", a început sîmbătă di
mineață pe pista lacului Ciucaș 
(vreme splendidă, cu soare, dar cu 

după o 
au
74

Mîrza. 
-Ta— 

de Ia 
de la 
Preocu- 

aceea de a 
forma individualități pentru echipele 
de A și, mai ales, pentru primul lot 
național. Nu sînt însă de părere ca 
acești jucători să fie promovați pre
matur. fără a se avea în vedere mo
mentul optim al promovării, așa cum 
s-a intimolat cu Dan Ionescu și Va
lentin Mocuța, care au pendulat între 
cele două lo'uri. Și cred că ei au avut 
de pierdut. Pentru că o dată promo
vați, s-a constatat că sint prea cruzi 
și. reveniți la Iotul de juniori, au ne
glijat pregătirea, dînd semne de ve
detism pros*  înțeles... Această tram- 
balare i-a dezechilibrat psibic, după 
părerea mea.

— Cu ce intenție abordați turneul 
de U Sofia ?

— Cu aceea a testării componenti- 
lor actualului Iot în meciuri puter
nice, a îmbogățirii experienței lor 
internaționale și cu speranța unor 
confirmări...

DINAMO-PROGRESUL,
INTERESANTĂ PARTIDĂ

DE MINI-FOTBAL
Sala Dinamo găzduiește astăzi o 

interesantă partidă de mini-fot- 
bal.

Se întîlnesc, cu începere de la 
11,30, echipele bucurejțene DINAMO 
și PROGRESUL în care vor evolua, 
printre alții, Lucescu, Dumitrache, 
Dinu, Radu Nunweillcr, Raksi, 
Duda Georgescu, Cassai, Beldeanu.

SFiRȘIT DE TABĂRĂ LA SĂLIȘTE
(Urmare din pag. 1)

nic organizat, totul se rezolvă așa 
cum dorești, mulțumind această 
mieă lume a copiilor.

Nu ne-a fost în intenție să fa
cem un portret al unei conducă
toare de tabără (de fapt ne-a și 
atras atenția în modul cel mai 
ferm de a serie cel mai puțin des
pre dînsa s „Vă rog să rețineți că 
singură n-aș fi putut realiza nimic. 
r£ot ce s-a înfăptuit aici. Ia Săliște, 
«te rodul unei excelente colaborări 
intre noi, profesorii, al spiritului de 
înțelegere ți disciplină al copiilor").

Cum am precizat, în această zi 
s-a făcut bilanțul activităților des
fășurate în tabără. Prilej de eviden
țiere a pionierilor cu merite deose
bite în concursurile de orientare 
turistică (Lucia Prodan, Zoltan 
Bretter, Dorel Bacoș, Mircea Rusu 
și Carmen Miloș), la întrecerile de 
șah (campioni — Stela Vlasa și O- 
vidiu Bacinschi), la campionatele 
de tenis de masă (Elisabeta Pecs 
și Dorin Stoica), în competiția de 
fotbal (selecționatele județelor Mu-

reș și Cluj). Apropo de fotbal, ta
băra de la Săliște, a adus în prim 
plan un mare talent, o extremă 
sțînga antentieă (profesorii susțin 
„o copie fidelă a Iui Lucescu sau 
lordănescu"): se numește Vasilică 
Mureșan și este elev al Școlii ge
nerale nr. 19 din Arad. Un amă
nunt în plus : face parte din gru
pa de pitici de la U.T.A, Cu alte 
cuvinte micul mureșean n-a vrut să 
dezmintă faima clubului pe care 
îl reprezintă și de care este legat 
trup și suflet.

N-am vrea să încheiem aceste 
rînduri fără a sublinia alte cîteva 
aspecte ce țin de capitolul realizări : 
abordarea unei complexe pro
blematici legate de organizarea 
activităților sportive la nivelul gru
pei, detașamentului și unității, lec
ții de schi fără... zăpadă, aruncări 
ia țintă cu mingea de oină, o sea
ră concurs cu tema: „Sportul în 
România Socialistă' în care aproa
pe toți copiii au dovedit bogate cu
noștințe. In fine, un ultim aspect, 
aportul unor foarte tineri profe
sori de educație fizică la reușita

activităților din tabără : Ilie Dobre 
(Sibiu), George Biaș (Timiș), losjf 
Bianli și Nicolae Oneșan (Arad) și 
Alexandru Tatu (Cluj). Tuturor, 
calde felicitări pentru spiritul in
ventiv dovedit, pentru pasiune și 
competență.

gheață corespunzătoare) 
formulă inedită. Organizatorii 
înscris pe listele de arbitraje 
de seniori și juniori, pe care i-au 
împărțit în două grupe valorice, 
în seria de elită au fost selecțio
nate și o serie de autentice spe
ranțe ale patinajului nostru, unii 
ctintre juniori reușind să întreacă 
alergători consacrați. Astfel. Eug. 
Imecs (Agronomia Cluj), Z. Sandor 
(Dinamo Brașov) și L. Czimbalmoș 
(Sc. Sp. Miercurea Ciuc) s-au cla
sat înaintea cunoscuților viteziștj 
Gh. Varga, Gh. Pop (Agronomia 
Cluj), C. Gombus (Mureșul Tg. 
Mureș), St. Papp (Dinamo Brașov) 
și alții.
locuri s-a dat între reprezentanții 
cluburilor .
nomia
și Harghita Miercurea 
firmîndu-și calitățile 
campioana absolută 
cber (Dinamo Brașov) 
I. Roșea au dominat 
primei zile.

Clasamentele : feminin, 500 m.
1. Crista Tracher 52,5 2. Maria 
Tașnadi (Harghita M. Cine) 53,8 3. 
Itoxana Salac’e (C.S.M. Cluj) 55.5 ; 
1 000 m — Crista Tracher 1 *>0.0,
2. Maria Tașnadi 1 : 50,4, 3, Roxana 
Salade 1 : 58,2 ; masculin : 500 m —
1. I. Roșea (Agronomia Cluj) 46,8,
2. L. Coros (Mureșul Tg, Mureș)
47,3, 3. D. Lăgărescu (Harghita M- 
Ciuc) 47,4; 1000 m — 1. I. Roșea 
1 : 37,7, 2- L. Lăzărcscu 1 ; 39.1, 3.
L. Coros 1:39,5. întrecerile con
tinuă- . .

„CUPA
12 formații din 

ceava, Iași, Galați,' Vaslui), împăr
țite pe două categorii de vîrstă, au 
participat, timp de două zile 
(miercuri și joi), la o competiție de 
mini-fotbal dotată cu „Cupa Rul
mentul" și desfășurată în sala Spor
turilor din Birlad.

După disputarea jocurilor în 
serii, pe primul loc, la grupa de 
11—13 ani. s-a clasat echipa gălă- 
țeană Ajax care a .învins, în finală., 
pe 
de

Tg. Mureș 
Ciuc. Cori
de sprinteri, 
Crista Tra
și clujeanul 

întrecerile

Tr. IOAN1ȚESCU

STEAUA: OBIECTIVE SPORITE
(Urmare din pag. 1) lucrat suficient pentru 

aceștia a rezistentei in 
si

(Urmare
din pag, 1)

Brașov care deșijudețeană de schi programase separat un concurs pen
tru seniori nu a asigurat numărul co
respunzător de arbitri si materiale 
pentru ambele probe. Optica este gre
șită si a mai fost criticată în ziarul 
nostru, Așa se face că în timp ce 
sportivii au înfruntat urgia vremii 
cîteva zeci de minute, arbitrii au fost 
nevoiți să rămină în viscol 7 ore. In 
aceste condiții, vă rog sa_ credeți, Și 
entuziasmul cel mai înflăcărat înghea
ță și ar fi păcat ca schiul brașovean 
să piardă colaborarea inimosului corp 
de arbitri'pe care se sprijină o mare 
parte a activității. Vremea a avut 
consecințe negative și pentru concu
rență Ei nu s-au încălzit bine înain
tea startului astfel că unii (30) după 
cîteva porți au ratat traseul sau s-au 
lăsat surprinși de căzături, derutați de 
valurile de ceață, fiind obligați șă a- 
bandoneze sau să fie descalificați. De 
altfel, și seniorii (27) care au încercat 
o manșă la sfîrșitul concursului ju
niorilor în condiții neregulamențare 
(fără numere) nu au mai participat 
■în manșa a doua. întrecerea lor redu- 
cindu-se La un antrenament controlat.

La fond schiorii nu au avut nici 
probleme meteorologice, nici organi
zatorice. Rivalitatea recentă, dintre 
alergătorii clasici și biatloniști s-a re
zolvat de data aceasta în favoarea 
primilor prin victoria lui N. Sfetea.

La fete notabil rezultatul junioarei 
Elena Bășa care parcurgînd aceeași 
distanță (4 km) ca senioarele a înre
gistrat un timp superior acestora. Iată 
rezultatele tehnice :

„CUPA BRAȘOVIA"

84,8, 3 N. Cîmpeanu („U " Cluj) fo.4; 
JUNIORI MICI : (44 conc.) : 1. Nan
ilor Szabo (Dinamo) 85,4. 2. Mircea 
Barbu (Șc. sp. Brașovia) 83,4. 3. Ionel 
Cavasi (Șc. sp. Predeal) 89,1 : JUNI
OARE MARI (12 conc.) : 1. Dana Ene 
(Dinamo) 103,4. 2. Nela Simion (Șc. 
sp. Predeal) 103,6. 3. Ioana Donca (Di
namo) 104,0 ; JUNIOARE MICI (24 
conc.) : 1. Nuti Degeratu (Șc. sp. Pre
deal) 94.7. 2. Eva Mezei (Șc. sp. Bara 
Mare) 95,3, 3. Viorica Hupca (Șc. sp. 
Petroșani) 102,7.

„CUPA POIANA"

JUNIORI
1. I. Tudor 
ko (Șc. sp.
(Tractorul) . .
km ■— 36 conc) : 1. Gh. 
(Dinamo) 17,16, 2. Moise 
(Șc. sp. Brașovia) 17.28. 3. L. Markoș 
(Șe. sp. Miercurea Ciuc) 18,04 ; SENI
ORI (12 km — 16 conc.) : 1. N. Sfe- 
tea (A.S.A.) 48,43, 2. Gh.
(A.S.A.) 49,34, 3. Gh. Cimpoia (A.S.A.) 
50,16 ; JUNIOARE MICI (3 km — 14 
conc.) : 1. Ileana Ilie (Șc. sp. Rîșnov) 
9.11. 2. Ilona Gego (Șc. sp. Miercurea 
Ciuc) 9.19, 3. Lucia Benga (Tractorul) 
9,33 ; JUNIOARE MARI (4 km — 13 
conc.) : 1. Elena. Bășa (Dinamo) 19.09,
2. M. Tocitu (S.B.C. Sinaia) 19,47, 3. 
Iuliana Demeter (Șc. sp. Miercurea 
Ciuc) 20,04 ; SENIOARE (4 km — 3 
conc.) : 1. Marcela Leampă (Dinamo) 
19.23, 2. Adriana Barabaș (Tractorul) 
19,53, 3. Eva Markos (I.E.F.S. Bucu
rești) 21.19.

JUNIORI MARI (39 concurenți) :
1. Grigore Petre (Șc. sp. Brașovia)
81,6. 2. Fl. Barbu (Șc. sp. Brașovia)

I

CURSURI DE PARAȘUTISM
Șl PLANORISM

Aeroclubul „Aurel Vlaîcu", din Ca
pitală. organizează. începind de la 13 
ianuarie, a.c., cursuri de pregătire 
pentru parașutism și planorism, 

înscrierile se primesc zilnic ia se
diul Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și sport din 
str. Biserica Amzei nr. 6, între orele 
9—15 și 16—20.

MARI (8 km — 18 oonc-U 
(A.S.A.) 33,26. 2. F. Fori- 
Brașovia) 34,20, 3. St. Urs 
34,43 ; JUNIORI MICI (4

Rucăreanu
Gîrbacea

(Urmare din pag. 1)

Voicu

startul la... bac. Și nu mai miră pe 
nimeni că dacă acestora le e fami
liar Snagovul vara, iarna Ie e Pre
dealul I

Ce înseamnă, deci, vacanța ?

SAPPORO, SAPPORO...

Atunci cinci pregătirile pentru 
„Olimpiada albă" (3—13 februarie) 
au intrat în ultima lună, s-a anun
țat că România va deplasa la' Sap
poro un lot de 14 concurenți. Este 
adevărat că știrea consemna doar 
cifric apropiata noastră participare 
la cea de a Xl-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă — 6 boberi, 5 
biatloniști, 2 schiori alpini și un pa
tinator artistic — fără a nominaliza 
concurenții, dar din răspîndirea spor
tivilor fruntași ai acestor discipline

Am anunțat ieri că în februarie 
(mai precis la 27 ale lunii) va avea 
loc consfătuirea arbitrilor. în 
cursul acesteia va fi anunțat și 
noul lot divizionar al „cavalerilor 
fluierului". Colegiul central va lua 
în discuție această problemă, a re
vizuirii și completării lotului, în
tr-o ședință fixată la 18 ianuarie, 
iar la 23 Ianuarie îi va da formă 
definitivă. în cadrul acesteia din 
urmă va fi elaborat în forma sa fi
nală, materialul de analiză a arbi
trajului în turul campionatului pe 
1971/72.

De asemenea. Colegiul central a 
stabilit ca la 13 și 20 februarie să 
se -țină examenul pentru obținerea 
categoriei I de clasificare.

CRIȘUL SE ÎNTĂREȘTE
Lotul echipei orădene a fost com

pletat în vederea returului. Crișul 
a legitimat recent un jucător de la 
Metalul București, pe Cojocaru, un 
fundaș masiv, care a jucat de multe 
ori în reprezentativa de .juniori a 
țării.

Pentru locurile 3—4 : Politehnica 
Iași — Casa Pionierilor Iași 7—6 
(5-2). .

La categoria 13—15 ani, locul I 
a fost ocupat de Politehnica Iași, 
învingătoare în finală cu 8—6 (5—3) 
în dauna echipei Chimia II Su
ceava. Pe locul 3 s-a clasat Rul
mentul II Birlad care a dispus de 
Săgeata Galați cu 5—2 (3—1).

HUNEDOARA, 8 (prin telefoUL 
Aici s-au încheiat întrecerile eampio 
natelor de calificare ale echipelor de 
juniori. Au participat peste 100 de 
sportive și sportivi reprezentînd 17 
formații masculine și 10 feminine.

Echipele masculine au fost împăr
țite în patru serii, ale căror ciștigă- 
toare au fost : C.S.M. Cluj, Progresul 
București. Universitatea Craiova' 
Oțelul Galati. A avut Ioc apoi 
turneu final de 4. Clasament și 
zultate ; 1. Progresul București 
rin Cauri. Alexandru Buzescu. 
fan M^ra u Sorin Blănaru) cu C.S.M. 
5—0. Universitatea Craiova 5—3. Oțe
lul Galați 5—0, 2. Universitatea Cra
iova eu C.S.M. 5—1. Oțelul Galați 
5—1, 3. C.S.M. Cluj — Oțelul Galați 
(4) 5-0.

Formațiile feminine și-au disputat 
Jntîietatea în două grupe, clștigfitoare 
devenind Voința București și Șc. sp- 
Petroșani.

Primele trei echipe masculine și 
cele două formații feminine s-au ca
lificat pentru campionatul republican 
aj echipelor de juniori, prima parte a 
acestei competiții (turul) desfășurîn- 
du-se in aceste .zile în orașul nostru.

scala, pentru ca acum să-și reia 
antrenamentele cu l'orțe proaspete. 
Toată lumea așteaptă mai mult de 
la noi".

îndeplinind și chiar depășind o- 
biectivul fixat pentru turui cam
pionatului, elevii antrenorilor Proca 
și Mesaroș vor aborda perioada 
pregătitoare deconectați. încreză

tori în posibilitățile lor. După cum 
am aliat de la tov. Ir,drei, preșe
dintele clubului STEAGUL ROȘU, 
fotbaliștii brașoveni au fost ponvo- 
cați pentru vineri 14 ianuarie. Timp 
dp 3 zile, ei vor fi supuși unui se
ver examen medical, sub atenția și 
competenta supraveghere a dr. Lau- 
rian Taus, după care vor urca in

atît raportul, cit și participantii la 
discuții — a fost preocuparea pentru 
îmbunătățirea conținutului procesului 
de instruire, pentru modernizarea lui. 
Din acest punct de vedere și-au clști- 
gat frumoase aprecieri antrenorii 
I. Soter. E. Baruch, N. Navasart, Z. 
Czaka, V. Stăneseu, Șt. Aehim, A. 
VÎIcea, Gh. Corbescu. E, Enea. care 
imprimă muncii de instruire un ca
racter științific. în aceeași ordine de 
idei, se cuvine menționată și colabo
rarea mai strinsă dintre antrenori și 
medici, după cum, de asemenea, tre
buie remarcată si inițiativa creării In 
cadrul clubului a unei stații Pilot de 
studii și îndrumare medieo-sportivă, 

re este prima de acest fel din țară.
Acordind un larg spațiu In lucrările 

. .rității politicoAîducative (asu- 
a căreia și noi ne propunem a re

veni) plenara clubului Steaua a scos 
in evidentă faptul că acțiunile mul
tiple și variate întreprinse in această 
direcție, preocupările sporite pentru 
ridicarea conștiinței socialiste a spor
tivilor $i tehnicienilor, pentru buna 
comportare a acestora pe terenurile 
de sport, in familie și societate au 
avut efecte pozitive în privința re
zultatelor în muncă și in sport.

Ponderea destul de netă Pe care 
aceste rezultau pozitive o dețin In 
bilanțul general al clubului pe anul 
1971 nu a dat — totuși — plenarei 
un caracter festivist, nu a creat nici 
pe depart 
turnire, 
lor -— așa c 
prilejul să remarcăm la 
analize de la Steaua — a fost aceea 
de exigentă sporită, de 
responsabilitate. Celor din 
bului, raportul prezentat : 
li s-a părut — poate — ■ 
critic, dar numai 
rile intr-un «sen 
țele vor fi înlăturate, progresul 
deveni și mai substanțial.

Pentru că. așa cum s-a subliniat în 
plenară, nu toate secțiile clubului au 
obținut în anul trecut rezultate pe 
măsura condițiilor create, a posibili
tăților de care dispun, manifestin- 
du-se încă Lipsuri și greșeli in proce
sul de instruire. Astfel, unii antrenori 
(de la secțiile de box. lupte, scrimă, 
tenis și călărie) nu au acordat impor
tanța cuvenită pregătirii fizice a spor-

tivilor. nu au 
dezvoltarea la 
regim de viteză, a torței generale 
speeifloe. Baza pregătirii fizice reali
zate în taberele de Ia munte nu a 
fo«t menținută la aceiași nivel ridi
cat pe toată durata sezonului compe- 
titional asa cum s-au petrecut lu
crurile în cazul echipei de rugby, 
unde, după cum arăta și antrenorul 
Petre Cosmănescu. unii jucători (Pos- 
tolache, Aehim. Durbac) s-au delăsat 
în pregătire. La înot cicliștn și atle
tism. efectivele secțiilor sint foarte 
reduse, fiind necesară o completare a 
lor cu elemente tinere valoroase, în
deosebi din propriile pepiniere, după 
cura la volei, unde mirajul Udului na
țional a dus la neglijarea perspecti
vei, se face de asemenea simțită ne
voia unei infuzii de ținereț cu gaba
rit corespunzător. Reușita acestei ac
țiuni presupune, însă o strinsă cola
borare între antrenorii de la echipele 
de seniori și cei de la echipele de ju
niori cum este, de pildă, cazul la sec
țiile de handbal, haltere (antrenorul 
Șt. Achim a împărtășit celor prezenți 
din experiența pozitivă a colaborării 
sale cu colegul de la juniori, Silviu 
Cazan), atletism, hochei, caiac-canoe, 
și cum nu se întjmplă — din păcate 
— la secțiile de box. înot și gimnas
tică. unde respectivii antrenori, de
parte de a coopera, nu se sfătuiesc, 
nu se ajută, nu-și respectă reciproc 
munca.

Lipsa 
raia, se 
baschet.

Poiana Brașov, la cabana „Ghioce
lul", unde vor fi găzduiți pe tot 
timpul primei etape a pregătirilor. 
Tov. Indrei ne-a mai vorbit și des
pre noutățile din lotul Steagului 
roșu : una... Imediată (Pavlovici. 
fostul înaintaș al echipei Metalul 
Tîrgoviște) și alta mai de perspec
tivă : 1‘ăltinișan, un talentat fun
daș central din Pepinieră proprie.

.,în ciuda tradiției, UNIVERSI
TATEA CRAIOVA va oferi supor
terilor ei lin retur mai bun", a ți
nut să ne asigure, din capul locu
lui, antrenorul Constantin Cerni' 
ianu. „Bineînțeles a adăugat însă, 
imediat, conștient de declarația-i 
angajată — dacă toți componențli 
lotului vor fi sănătoși. Vom cu
noaște acest lucru la începutul 
săptămîniî viitoare, după efectuarea 
controlului medical".

Primele antrenamente s? vor des
fășura în localitate,, după care în
treg lotul Jși va muta „cartierul ge
neral" la Herculane. întrebîndu-1 
apoi, ce nume-surpriză ne rezervă 
Universitatea Craiova pentru vii
torul sezon. Constantin Cernăianu 
ne-a spus : „titularizarea lui 
Sameș, pe post de fundaș central, 
precum și introducerea în lotul de 
bază a tînărului Ciocîrlan, talen
tatul fundaș stingă al echipei re
prezentative de juniori. Atit deo
camdată. Alte noutăți... pe par
curs".

Firește, pregătirile fotbaliștilor 
noștri fruntași abia au început.

Mircea IOANID — coresp.

te 
o atmosferă de automul- 

Nota dominantă a dezbateri- 
am mai avut și alteori 

asemenea

pronunțată
i alara ciu- 
la plenară 
chiar prea 

analizindu-se lucru- 
enea spirit. deGcien- 

va

de unitate, de coeziune mo- 
manifestă și la echipa de 

în timp ce Ia aceea de fot
bal există tendința din 
componenti ai formației 
pecta integral sarcinile 
de antrenorul principal.'

De altfel. în privința............. .......
comportării generale a unor sporti 
există și alte abateri 
care participantii ia 
analizat și combătut 
tatea. Fiindcă.

partea unor 
de a nu res- 
de joe date

disciplinei, a
i 

ioase, pe 
le-au 

fermi- 
subliniat 

_ plenară 
Ion Coman. 
e revin 

iy obligații 
or de la alte 
lor pe terenul 
impunindu-se a E

plenară 
cu toată

. așa cum a i 
în vibrantul său cuvint 
tovarășul generai-coione 
sportivilor de Ia Steaua 
plan moral-educal 
mari decit ale cel 
buri, comportarea 
sport și în viată 
ireproșabilă.

încheind cu un

ti

pe 
mai 
ci ti

de

bilanț remarcabil 
1971, sportivii, anurenorii și 
i clubului Steaua au pășit 

vedere și speranțe crescinde 
1972. Noul an. care va marca și 
plinirea (la 7 iunie) a unui sfert 
teae de la înființarea clubului, pune

ac
ru

î ru
de

Boxerul Alee Năstac — medaliat cu argint la „europenele" de la Ma
drid — în timpul unui antrenament

în diverse verificări, în țară și peste 
hotare, se poate întrevede cite ceva. 

Astfel, boberii echipajului nostru 
nr. 1 (Ion Panțuru, Ion Zangor, Du
mitru Pascu, Dumitru Focșeneanu), 
după un sejur de două sâptâmini

Moritz și, totodată, un prilej impor
tant de selecție pentru mulți concu- 
rebți in vederea Olimpiadei. Româ
nia o fost prezentă cu trei echipaje 
de tineret, cel compus din Dragoș 
Panaitescu și Raimond Țancov ur-

la Saint Moritz, se întorc azi în 
țară, pentru ca marți să plece spre 
Sapporo. Ei se vor număra printre 
primii concurenți ce vor cunoaște 
pîrtia olimpică, a cărei inaugurare 
va avea loc la 13 ianuarie.

La Konigssee, concursul de bob 2 
persoane pentru „Cupa Națiunilor" 
a fost o repetiție pentru campiona
tul european ce g început ieri la St.

mînd să se adauge lui Panțuru și a- 
lor săi la Sapporo.

Biatlonișfii au de susținut în acest 
sfîrșit de săptămînă un neașteptat 
ultim concurs-trial la Zakopane, în 
urma căruia vor fi cunoscuți cei ce 
vor lua startul la Makomanai, Ne
așteptat, pentru că inițial nu Zako
pane trebuia să fie ultimul punct 
al pregătirilor, ci concursul ae la

Si in fata lor cerințe și obligații 
mult sporite, legate îndeosebi de par
ticiparea la Jocurile Olimpie de la 
Munchen- In lotul olimpic al țării 
noastre sînt selecționați 85 de spor
tivi de la Steaua. O cifră cu adevă
rat impresionantă, care atestă marea 
forță de reprezentare a clubului mili
tar. Considerindu-se solidar cu fede
rațiile și Comitetul Olimpic Român, 
cărora le revine răspunderea directă 
pentru pregătirea olimpică, clubul se 
angajează — după cum s-a mențio
nat si în plenară — să realizeze o 
strinsă colaborare eu aceste organis
me. contribuind ia o cit mai temei
nică instruire a celor 85 de sportivi 

ei să obțină 
tradiției ce 
Olimpiadelor

fa 
eiul 
ejul

selecționați, ast 
performanțe la 
s-a creat cu 
precedente.

Evident, dubi 
anul in curs și 
mai mare măsură decit pînă 
clubul Steaua se va preocup» 
asigurarea schimbului de

•a propu: 
obiective

pentru 
într-o
acum, 
și de 
miine,

Altenberg. „Criza" de zăpadă, jnsă, 
manifestă în stațiunea din R.D.G., 
a determinat anularea întrecerilor, 
astfel îneît în afara veteranilor G. 
Vilmoș și C. Carabela care și-au asi
gurat locurile în echipă — sînt 
prezenți pentru a treia oară la J.O. 
— alți cinci biatloniști își dispută 
celelalte trei locuri în echipă.

Tn stațiunea montană iugoslavă 
Kranjska Gora, cei doi reprezentanți 
ai schiului nostru alpin, Dan Cristea 
și Virgil Brenci, au participat la un 
concurs contînd pentru „Cupa Euro
pei", De acolo spre Austria, la a ltd 
două concursuri (slalom și slalom 
uriaș), și apoi via Sapporo, unde 
vor încerca zăpada... cu degetul (în 
aceste probe ale schiului alpin nu 
sint suficiente talentul și bună
voința...).

In această lună, toate drumurile 
duc spre Sapporo 1

printr-o temeinică pregătire a tinere
tului din secțiile proprii și printr-o 
activitate susținută de depistare și 
selecție. De asemenea. în 1972 clubul 
va continua dezvoltarea masivă a ba
zei sale materiale. creînd.u-se la com
plexul sportiv Ghencea condiții op
time pentru pregătirea tuturor secții
lor.

Indiscutabil, profunda analiză pri
lejuită de recenta sa plenară, dezba
terea aspectelor pozitive și, mai ales, 
a celor negative, jalonarea — pe baza 
ur.or obiective realiste — a activității 
din anul olimpic vor contribui direct 
la îmbunătățire rezultatelor clubului 
Steaua, la creșterea continuă a presti
giului sportiv Internațional" al Romă- 
niei socialiste,

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

FOTBAL i Saia Dinamo, 
ora ll,30i partida de mini- 
fotbal dintre echipele Dinamo 
și Progresul.

HANDBAL i Sala Progresul 
(str. Dr. Staicovici), ora 10 i 
I.E.F.S. — Progresul ; ora 11 i 
Rapid — Ferencvaros (par
tide în cadrul „Cupei Progre
sul “)•

HOCHEI i
August", ora 16,301 Avîntul 
Gheorghieni 
Odorhei; ora
Galați — I.P.G.G. (meciuri in 
cadrul diviziei A, grupa a 
II-a).

Patinoarul „23

— Tîrnava
19 i Dunărea —

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

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

ANGAJEAZĂ
următoarele categorii de muncitori calificați s

— strungari
— frezori
— sculeri SDV
— electricieni întreținere
— eleclronișli
— rabotori

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

Solicifanfii trebuie să aibă domiciliul stabil în orașul București sau 
în județul Ilfov, pe o rază de 50 km.

Informații suplimentare se primesc la Serviciul personal, telefon 
33.00.20, interior 116.



Corespondență specială din Ziiricbi

A.

„SORȚII" SINT IN MINA
I

ATLETEI META ANTENEN
IN PREAJMA PROGRAMĂRII

MECIURILOR DIN „SFERTURILE"

COMPETIȚIILOR EUROPENE DE FOTBAL
Fără îndoială că toți iubitorii 

fotbalului de pe continent își în
dreaptă în aceste zile atenția spre 
„capitala" soccerului european, o- 
rașul elvețian Ziirich, unde, la 12 
ianuarie, se vor efectua tragerile 
la sorți 
rile de 
ficiale : 
(pentru 
„Cupa 
lor" și 
mare, din cinci urne vor fi trase 
la sorți cele 4 perechi de echipe 
Operația va avea loc, la ora 12, 
tn holul hotelului „Atlantis", în 
prezența membrilor comisiei de 
competiții a U.E.F.A. și a delega- 
tilor echipelor. Tragerea Ia sorți 
va fi efectuată de cunoscuta atletă 
elvețiană Meta Antenen, care în 
1971 a fost aleasă cea mai bună 
sportivă din „Țara cantoanelor". 
Cît de „norocoasă" va fi mina 
Metei Antenen pentru echipele ro
mânești rămase în competiții (se
lecționata României, Steaua și 
UT.A.) vom vedea la 12 ianuarie!

în afara tragerilor la sorți, fo
rul suprem al fotbalului european 
va desfășura cu acest prilej o bo 
gată activitate.

La 11 ianuarie se vor întruni co
misia tehnică a U.E.F.A. (ședință 
condusă de dr. Vaclav Jira — Ce
hoslovacia), comisia de organizarp 
a campionatului european (prezi
dată de Artemio Franchi — Ita
lia), comisia pentru C. E. de tine
ret (prezidată de Nikolai Reșen- 
țev — U.R.S.S.).

ale partidelor din sfertu- 
finală ale competițiilor o- 

campionatul european 
echipele A și de tineret), 

campionilor", „Cupa cupe 
„Cupa U.E.F.A." Prin ur

La 12 
la sorți 
celor trei competiții rezervate e- 
chipelor de club: Josă Crahay 
(C.C.E.), Sandor Bares (Cupa cupe
lor) și Artemio Franchi 
U.E.F.A.). După-amiază, i 
ducerea președintelui 
Gustav Wiederkehr, comitetul

ianuarie înaintea tragerii 
șe vor întruni președinții

(Cupa 
sub con- 
U.E.F.A., 

exe-

»> +

Iată echipele calificate în 
turtle de finală în cele 5 
petiții europene ;

CAMPIONATUL EUROPEAN 
(ECHIPE A)

ROMÂNIA, Ungaria, Anglia, 
U.R.S.S., Belgia. Italia, Iugosla
via Si R.F. a Germaniei.

CAMPIONATUL EUROPEI 
(ECHIPE DE TINERET)

sfer- 
com-

Cehoslovacia, Bulgaria. Grecia, 
U.R.S.S., Danemarca, Suedia, 
Olanda și RF. a Germaniei.

CUPA CAMPIONILOR
Ajax Amterdam, Feyenoord 

Rotterdam, Arsenal. Celtic Glas-

cutiv va discuta unele modificări 
ale Statutului forului european, 
precum și poziția ei față de forul 
suprem (F.I.F.A.).

în ziua următoare (13 ianuarie) 
se va întruni comisia sindicală a 
U.E.F.A., la 14 ianuarie va avea 
loc ședința Comisiei de disciplină 
și, în fine, la 20 și 21 ianuarie.

UN AUTOGRAF CU ORICE 
PREȚ

La unul din meciurile în care 
jucătorul brazilian Jairzinho se 
distinsese în mod deosebit, în timp 
ce acesta se îndrepta spre cabină, 
a fost acostat de un băiețel care 
colecționa autografe.

— O semnătură, Senor Pelă...
— Bine, dar eu nu sînt Pele!
—ț N-are nici o importanță. Eu 

tot nu știu să citesc I

întrebați asupra acestei curioase 
atitudini, studenții argentinieni au 
răspuns că în felul acesta se risi
pesc toate emoțiile, inclusiv ale 
portarului advers, iar Alonso, care 
suferă de strabism și se teme de 
operație, va fi convins în cele din 
urmă de necesitatea 
chirurgicale.

PELE NU E DE

intervenției

ACORD

soția sa la

„MERQ, CHERI"

Conducerea clubului vest-berli- 
riez S. C. Hertha trece în prezent 
printr-o mare criză financiară. Ci
frele prezentate de administrație 
sînt alarmante: în timp ce în se
zonul trecut Hertha a avut 429 750 
spectatori Ia meciurile sale din 
tur-retur, în prezent (după etapele 
din tur) numărul lor a scăzut la 
53 7001

Un mare bal, organizat în scopul 
de a mai redresa finanțele clubu
lui a însemnat un nou fiasco. Or
ganizatorii au rămas datori cu în
tregul gaj promis cîntărețului Udo 
Jurgens 1 Pe viitor, la balul Hert- 
hei, celebrul Udo nu va mai cînta 
„Merți, chări".

Aflat împreună cu
Paris, unde a sărbătorit noul an, 
Pele a fost ținta unor interviuri pe 
diferite teme. Dintre răspunsurile 
date de „El Rey“ asupra proble
melor fotbalului, reținem pe acela 
privind fotbalul feminin :

„Nu sînt un partizan al acestui 
gen de spectacol și, personal, cred 
că e vorba numai de o modă tre
cătoare. Fotbalul este un sport ab
solut masculin. După mine, femeile 
sînt prea delicate pentru a schim
ba" între ele lovituri de picior și 
alte durități".

FERIȚI-VĂ DE TUȘIER !...

REȚETA PENTRU PENALTI

RECORDURI MONDIALE LA DAVOS ACTIVITATEA VOLEIBALISTICĂ

PARTICIPA
55

lași 3-1

grupă semifinală. 
Haarlem (Olanda) 
o mare surpriză K 
Bekkerveld a în-

C. C. E.“
• Aseară, Start Lodz — Penicilina

gow, Standard Liege, Ujpesti 
Dozsa, Internazionale, Benfica.

La campionatele de patinaj viteză 
care se desfășoară la Davos au fost 
stabilite ieri doua excelente recorduri 
mondiale. Pe 500 m finlandezul Leo 
Linkoveesi a realizat 38,0 I (Vechiul 
record a fost stabilit zilele trecute de

vest-germanul Erhard Keller: 38,30). 
Pe 1 000 m sportiva americancă Ann 
Hening a realizat timpul de 1:27,3, 
performantă care constituie, de ase
menea, un record mondial (v. r. Lud
mila Titova 1:27,7).

■K

CUPA CUPELOR
Steaua roșie Belgrad, Dynamo 

Berlin, Glasgow Rangers, To
rino, Dinamo Moscova, STEAUA, 
Atvidaberg, Bayern Miinchen.

CUPA U.E.F.A.
Milan, Juventus, Ferencvaros, 

U.T.A., F.C. Lierse, Zeieznicear 
Sarajevo, Wolverhampton Wan
derers, Tottenham.

în competițiile rezervate echi
pelor de club, „sferturile" se 
vor desfășura la 8 și 22 martie, 
iar în C.E. — la 29—30 aprilie 
și meciurile retur la 13—14 mai.

își va desfășura lucrările Comisia 
de arbitri care va desemna arbitrii 
pentru meciurile din sferturile de 
finală ale celor 5 competiții.

După 
deosebit

cum se vede, o agendă 
de încărcată.

„Sport
PAUL BETSCHARDT

Informations Zurich"

La Stockholm și New York,

HOCHEIȘTII SOVIETICI CULEG VICTORII
Competiția internațională de ho

chei „Cupa Ahearne" s-a încheiat 
cu victoria echipei sovietice Spar
tak Moscova. Din cele șapte par
tide susținute, hocheiștii sovietici 
au cîștigat cinci, iar două le-au 
terminat la egalitate.

în ultimul meci, disputat la 
Stockholm, în prezența a peste 
10 000 de spectatori, Spartak Mcs-

cova a întrecut cu 9—5 (5—0,3—3, 
1—2) formația canadiană „Gali 
Hornets".

• La „Madison Square Garden*  
din New York s-a desfășurat în- 
tîlnirea de hochei dintre echipa 
ȚSKA Moscova și selecționata 
S.U.A. Hocheiștii sovietici au ob
ținut victoria' cu 11—4 (5—0, 3--1, 
3—3).

PENICILINA IAȘI NU VA 
LA TURNEUL FINAL AL

O Mari surprize in celelalte grupe
Aseară, la Lodz (Polonia), în ziua 

a doua a întrecerilor din grupa 
semifinală a „C.C.E." la volei fe
minin, echipa campioană a Româ
niei, Penicilina Iași a fost învinsă 
de campioana Poloniei, Start Lodz, 
cu scorul de 3—1 (7, 8, —10, 7) ra- 
tînd' calificarea în turneul final al 
competiției. în urma acestui rezul
tat, în finală vor juca Dinamo 
Moscova (care a dispus aseară de 
CUS Parma cu 3—0) și Start Lodz.

la concursul international de la Kiry (Polonia)

® Victoria a revenit polonezului Truc han • Gh. Girnițâ s-a clasat

pe locul 4 ® Azi au loc probele de ștafetă
telex). InVARȘOVIA, 8 (prin

localitatea Kiry din apropiere de 
Zakopane s-a desfășurat
— într-o
întrecerea internațională de 

(individual — juniori

vineri 
excelentă organizare — 

biat- 
lon (individual — juniori șl se
niori), una din ultimele probe pre- 
olimpice ale acestui sport.

Seniorii au concurat pe distanța 
8 20 de km cu 4 „trageri". Ca oas
peți. biatloniștii polonezi i-au avut 
pe confrații români și maghiari. 
Victoria finală a surîs polonezului 
Truchan, care a ocupat primul loc 
cu rezultate excelente i 20 
exacte la tir 1

Locurile 2 și 3 au fost 
de asemenea, de sportivii _ 
Klima și Rapacz, în vreme ce pri
mul dintre români, Gîrniță, s-a cla
sat al 4-lea. Primul reprezentant 
maghiar, Tagscherer, a tras mai 
slab, ocupînd abia locul 12.

în cursa de fond, cel mai bun 
timp a fost înregistrat de polone
zul Fiedor, care a jucat totul pe 
o singură carte, trăgînd foarte ra
pid. Din păcate, tactica nu i-a re
ușit, Fiedor acumulînd 8 mințite 
de penalizare.

în concursul juniorilor, un duel 
pasionant a avut loc între biatlo-

de focuri

ocupate, 
polonezi

niștii polonezi și cei din prima e- 
chipă a R.D. Germane. Ei au aler
gat 15 km și au efectuat trei tra
geri, întrecerea fiind cîștigată de 
polonezul Zieba, actualul vicecam- 
pion mondial de juniori.

Iată rezultatele primilor clasați 
în proba de seniori i 1. Trachan 
(Polonia) 1:24,16 (O min. penali
zare la trageri); 2. Klima (Polonia 
1 t28,15 (3 min.) 3. Rapacz (Polo
nia) 1:30,09 (4 min.); 4. Gîrnită 
(România) 1:31,0 (6 min) ;
5. Stopka (Polonia) 1 131,41 (5
min.) ; 6. Fiedor (Polonia) 1 : 32,04 
(8 min.); 7. Rozak (Polonia) 1:32,21 
(0 min.) ; S. Veștea (România) 
1 :33,32 (6 min.); 9. Țeposu (Ro
mânia) 1 :34,00 (6 min.); 10. Murd- 
zek (Polonia) 1 134,52 (9 min.) ;
11. Papuc (România) 1:37,21 (8
min.); 12. Tagscherer (Ungaria)
1 : 38,55 (8 min.).

Duminică au loo probele de șta
fetă.

ale competiției
• In cealaltă 

feminină de la 
s-a înregistrat 
echipa olandeză
trecut cu 3—1 (2, —2, 10, 8) for-, 
mația bulgară Levski—Spartak So
lia. Intr-o partidă derby, Lokomo
tiv Moscova a învins cu 3—2 
(—11, 8, 4, —5, 13) pe T at ran Pra- 
ga.

• La masculin, în grupa de la 
Amsterdam, formația belgiană 
Lierre a obținut o surprinzătoare 
victorie cu scorul de 3—1 (—11, 
9, 3, 10) în fața echipei Ț.S.K.A. 
Sofia. Intr-un alt joc, A.M.V.J, 
Amsterdam a dispus cu 3—0 (7, 3, 
2) de Dynamo Tirana!

• In grupa semifinală de la Fio-, 
renta s-au înregistrat rezultate 
scontate s Zbrojovka Zetor Brno- 
Galatasaray (Turcia) 3—0 (4, 7, 6) 1 
Ruini Florența-U.S.C. Miinster 
(R. F. a Germaniei) 3—0 (13, 9,10)-

• Echipa masculină de volei 
Slavia Nitra (Cehoslovacia) a evo
luat joi și vineri, la Galați, în 
compania formației Politehnica 
din localitate. în partida de joi 
seara, voleibaliștii gălățeni au ob
ținut victoria cu 3—2 (—14, 6 —3,

8), după 133 de minute de Joc. 
cea de a doua întîlnire, victor 

a revenit echipei cehoslovace 
același scor i 3—2 (14, 10, —7, 

Următorul meci al tur-*  
avea loc duminică la Ti-*  
în sala Olimpia, unde 

stu-

14, 
în 
ria 
cu
—11, 13). 
neului va 
mișoara, 
Slavia va întîlni formația
denților bănățeni Politehnica.

• Azi, la Sofia, începe turneul 
internațional de juniori și junioa
re. Echipele României întîlnese în ■ 
prima zi pe cele ale Bulgariei 
(fete) șl Cehoslovaciei (băieți).

La Bad Hofgastein

HAKER PE LOCUL I
CEGLINSKI

Foto: 
SPORTOWIEC- 

Varsovia

ăanusz 
se nu- 
printre 

re-

Jon WOJDYGA
„Przeglad Sportowy"

ASPIRAȚIA LUI

CROSA DE AUR

BAD HOFGASTEIN 8 (Ager- 
pres). — Proba masculină de sla
lom uriaș din cadrul concursului 
internațional de schi de la Bad 
Hofgastein (Austria) a fost cîștiga
tă de sportivul norvegian Erik Ha- 
ker cronometrat în 2:01,18. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
vest-germanul Alfred Hagn — 
2 : 01,83, italienii Erwin Stricker — 
— 2:02,54 și Helmut Schmalzl — 
2 :02,74.

Campionul polonez Andrej Bach- 
leda, cîștigătorul concursului de la 
Kranjska Gora, a ocupat locul 5 
în 2:03,02.

ducător 
bază în formația 
de prima 
Wybrzeze 
Gdansk, 
Ceglinski 
mără și 
componența 
prezentativei Po
loniei. Intr-un in
terviu acordat re
cent, Ceglinski a 
mărturisi că vi
sul sau este să-și 
reprezinte țara în 
turneul olimpic 
de baschet.

Pe terenul de fotbal al arenei din Caledonian Park, în nordul Lon
drei, tradiționalul gazon a fost înlocuit cu un imens covor de plastic. Lo
vitura de începere in meciul inaugural a fost dată de președintele consi
liului britanic al sportului, dr. Roger Bannister, primul alergător din 
lume care a parcurs distanța de o milă sub 4 minute. Meciul a 
opus două echipe studențești.

Intr-unui din meciurile pentru 
„Cupa Franței", disputat între echi
pele Lorient și Caen s-a petrecut 
un accident cu urmări destul de 
grave. In timp ce atacantul Guy 
Lunel demara pe tușă urmărind un 
balon, arbitrul de linie semnalînd 
poziția de ofsaid 
lovit lăsîndu-1 în 
portat la spital, 
jucătorul s-a ales 
de retină.

Dacă în privința jocului pericu
los ne bizuim pe arbitri, cine îi 
va apăra pe jucători împotriva tu- 
șierilor ? Noroc că asemenea acci
dente sînt rare!

Corespondență speciala pentru „SPORTUL"

SĂPTĂMlNA INTERNAȚIONALĂ A FONDULUIEstudiantes 
record puțin

Echipa argentiniană 
Bona are 
obișnuit. Din opt lovituri de Ia 
11 m de care a beneficiat în cam
pionat, nu a obținut nici un gol. 
Și totuși, de cîte ori obține o ast
fel de lovitură, întreaga echipă se 
precipită spre fundașul Alonso, ru- 
gîndu-1 să o execute. Alonso trage, 
și mingea zboară invariabil afară!

la activ un
a jucătorului l-a 
nesimțire. Trans- 
s-a constatat că 
cu o desprindere

UN TEST PREOLIMPIC AL SCHIORILOR EUROPENI

SHANE GOULD 58,5 PE 100 m LIBER!
Ieri, in cadrul campionatelor de na- 

tatie ale Noii Galii de sud (Australia) 
la Sydney, tînăra înotătoare Shane 
Gould a stabilit un nou record mon-

dial pe 100 m liber, cu rezultatul ex
cepțional de 58,5 (v. r. Shane Gould 
și Dawn Fraser 58,9).

în zona cea mai nordică a Ita
liei, Trentino—Alto Adige, la poa
lele faimoșilor și frumoșilor munți 
Dolomiți, se desfășoară, începînd 
de duminică (N. R. azi), cea de 
a 6-a ediție a „Săptămînii interna
ționale a schiului de fond“. în 
numai cîțiva ani, această manifes
tare sportivă a sezonului alb s-a 
impus în ‘lumea schiului, atît prin

varietatea traseelor pe care le 
oferă admirabila regiune cit și 
prin participarea din ce în ce mai 
numeroasă și mai prestigioasă a 
țărilor unde se practică fondul.

In cele cinci ediții precedente 
au fost prezenți la startul acestor 
întreceri sportivi din 
Finlanda, Cehoslovacia, 
R. F. a Germaniei,

(Urmare din pag. 1)

succes din EuropaDupă triplul

LA SAPPORO!KASAYA CADE

cu ceilalți sportivi 
japoneze pentru a par- 
un concurs preolimpic

Se știe că săritorul cu schiurile 
Yukio Kasaya (Japonia) care a 
cîștigat primele trei concursuri din 
„Turneul celor patru trambuline" 
(desfășurat în mari stațiuni de

* ■ ....... — ■

sporturi de iarnă din R.F.G. 
Austria), nu a mai luat parte 
la cea de a 4-a confruntare 
specialiștii europeni ai trambuli
nelor albe. El a părăsit Europa

împreuna 
delegației 
ticipa la 
de selecție programat la Sapporo.

Pe trambulina de la Sapporo, 
Kasaya a executat o primă să
ritură de 70 m, dar la aterizare 
(a se vedea fotografia) s-a deze
chilibrat și astfel sportivul nipon 
a înregistrat prima lui căzătură 
într-un concurs oficial.

Telefoto i AP. — AGERPRES

Norvegia, 
U.R.S.S., 

Iugoslavia, 
Franța, Polonia, Elveția, Austria, 
Spania ș.a. Anul acesta, numărul 
țărilor participante va fi și mai 
mare, deoarece apropierea J. O. 
de iarnă de la Sapporo le deter
mină să verifice posibilitățile 
sportivilor ce urmează să concu
reze, luna viitoare, pe pîrtiile din 
Japonia. Prezența cea mai remar
cabilă este a sportivilor din R. D. 
Germană care au anunțat o echipă 
puternică și care se vor întrece 
pentru prima oară pe pîrtiile de 
lîngă Trento cu cei mai buni fon- 
diști din majoritatea țărilor 
pene.

Săptămîna internațională a 
ului de fond se va desfășura 
următorul program i

duminică 9 ianuarie (la Castel-

rotto) cursa de fond pe 30 km (pe 
un traseu de 7,5 km ce va fi par
curs de 4 ori);

marți 11 ianuarie (la Ronzone) i 
cursă de fond pe 15 km ;

joi 13 ianuarie (la Dimaro Fol- 
garida): cursa de ștafetă 3x10 km.

Printre numeroșii schiori de va
loare mondială se află norvegianul 
Harviken, ștafeta U.R.S.S., care a 
cîștigat anul trecut, ca și schiorul 
sovietic Akentiev. Mai menționez, 
apoi, din rîndul echipei R. D. Ger
mane pe Klause (campionul actual 
în proba de 50 km al R. D. Ger
mane), Grimmer, Lesser, Hassler, 
iar din echipa Italiei, pe campio
nul olimpic de la Grenoble, Nones, 
pe Favre, Biondini, pe schiorii ce
hoslovaci ~ 
Urban, 
Hauser, 
Wachter, 
Gehring,

Cervinka, Jary, 
Feichter, 
Scheiber,

Beran,
pe austriecii
Moosg ruber,
pe vestgermanii Demel, 

Eckert, Blieber etc
euro-

schi-' 
după

Luigi SCARRAMBONE
Trento, Ianuarie

COMPETIȚIA
UN MILION

CELOR
DE COPII
față se desfă-

din

TROFEUL CARPATI"
LA PATINAJ

Echipa de fotbal Wiener Sport Club ș!-a 
Început turneul tn Camerun, tntflnind 
la Yaounde reprezentativa țării gazdă. 
Juctnd excelent fotbaliștii din Camerun 
au obținut o victorie clară cu scorul de 
4—0 (1—0).

16 ani) lupta pentru primul loc se dă 
intre Doina Mitricică și maghiara 
Kristina Homolya. La băieți, unde 
concursul se reduce la un Simplu 
duel între concurenții bucureșteni, ta
lentatul O. Goga s-a distanțat fără 
dificultate.

Rezultatele tehnice, copii (pînă la 
14 ani), băieți: 1. Leonard Azzola
167.6 p; 2. Cristian Neagu 160,1 p, 
3. Bogdan Kruti 149,9 p; fete: 1. Ga
briela Voica 204,3 p, 2. Agnes Eros 
(Ungaria) 192,6 p, 3. Silvana Suciu
169.6 p, 4. Evelina Panova (Bulgaria) 
153,5. JUNIORI (pînă la 16 ani) : 1. 
O. Goga 270,6 j 2. Adrian Georgescu
178.6 ; JUNIOARE (pînă la 16 ani) :
1. Doina Mitricică 298,2 ; 2. Kristina 
Homolya (Ungaria) 293,4 : 3. Anca
Tănase 275,0.

Concursul din Poiana Brașov se 
încheie duminică prin desfășurarea 
programului de figuri libere, pentru 
toate categoriile, cu începere de la 
ora 10.

Turneul Internațional de tenis de la Syd
ney a continuat cu partidele din sfertu
rile de finală ale probelor de simplu. La 
masculin, campionul sovietic Aleksandr 
Metreveli l-a învins cu 2—6, 6—3, 6—3
6—2 pe australianul R o s s Case, 
Iar australianul Andersson a dispus 
cu 6—2, 4—6, 7—6. 6—3 de francezul P. 
Proisy. tntr-o altă partidă, australianul 
Colin IMbley l-a întrecut cu 6—3, 6—2, 
4—6, 6—1 pe compatriotul său Syd Ball. 
In concursul femtoln,, principalele favo
rite au obținut victorii sdăntate : Evonne 
Goolagong (Australia) — Janet Young 
(Australia) 6—3, 6—1 ; Virginia Wade 
(Anglia) — Mărylin Tesch (Australia) 
6-3 6—3.

La Bad Nauheim au luat sflrșit campio. 
natele de patinaj artistic ale B.F.G. Pro
ba de dansuri a fost clștlgată pentru a 
ctncea oară consecutiv de perechea An
gelika și Erich Buch. Evoluția lor remar- 
oablll H anunță printre favorițll probei 
la apropiatele campionate europene de 
la Goeteborg. în proba de perechi, pe 
primul loc s-a clasat cuplul Almut Leh
mann — Herbert Wlesinger.

In momentul de 
șoară în mai multe orașe 
Uniunea Sovietică fazele prelimi
nare ale celei mai populare com
petiții de hochei pe gheață, „Crosa 
de aur" rezervată echipelor de 
copii. Aflată la cea de a 7-a edi 
ție, această competiție se dispută 
pe două grupe de vîrstă (de la 11 
la 13 ani și de la 14 la 15 ani). Ea 
va lua sfîrșit în luna martie cînd 
se vor disputa, în orașele Per
vouralsk și Ijevsk, finalele celor 
două grupe ale „Crosei de aur". 
Actuala ediție se desfășoară într-un 
cadru festiv fiind inclusă printre 
marile manifestări sportive desfă
șurate sub egida organizației de 
pionieri din U.R.S.S. care sărbă
torește 50 ani de existență.

Organizatorii acestei competiții 
au comandat 50 000 de echipamen
te speciale care au fost distribuite 
echipelor de copii din localitățile,' 
mai mici. Foarte multe echipe au 
fost dotate cu echipament și crose 
prin grija întreprinderilor sau or
ganizațiilor de pionieri din car
tiere sau din diferite localități. 
Numărul copiilor angrenați în a- 
ceastă competiție care, va da ho
cheiului sovietic noi cadre de 
perspectivă se ridică la aproape 
un milion.

PRIMUL CAMPION AL ANULU11972
A FOST CUNOSCUT ÎNCĂ DIN 1971...

In programul campionatelor de 
schi-fond pe «nul 1972 ale R.D. 
Germane figurează o curiozitate I 
proba de 50 km a avut ca dată 
de disputare ultima duminică a 
anului... 1971. Acest veritabil ma
raton al schiorilor s-a desfășurat 
pe pîrtiile din jurul stațiunii 
Oberwiesenthal și, cu toate că a- 
cestea erau situate la o altitudine 
de 1100 metri, organizatorii au 
trebuit să depună eforturi serioase 
pentru a asigura zăpada necesară. 
O vreme primăvăratică a subțiat 
simțitor stratul de nea și a fost

nevoie să se aducă zăpadă din văi 
și locuri ferite de soare pentru a 
fi așezată pe pista de concurs.

Victoria a revenit lui Gert-Diet*  
mar Klause în timp ce marele fa, 
vorit al întrecerii, Gerhard Grim- j 
mer, s-a clasat pe locul al III-lea. “ 
El a avut, însă, neșansa să se 
lupte pe ultima partea a parcursu
lui cu o persistentă crampă muscu
lară la unul din picioare. El a 
suferit de așa ceva șl Ia campio
natele mondiale disputate în Ce
hoslovacia la Strbske Pleso și a 
mărturisit că își dorește foarte 
mult să înlăture, cu ajutorul me
dicilor. această deficiență pentru 
a putea concura cu succes la 
Sapporo.

INDUSTRIA CUBANEZĂ
DE ECHIPAMENT SPORTIV

In cartierul Santa Catalina yi 
Primelies din Havana se înalță 
combinatul industrial care furni
zează sportului cubanez materiale 
și echipament sportiv. In cadrul 
acestui combinat funcționează mai 
multe secții în care lucrează peste 
800 de muncitori specializați în 
prelucrarea pielei, a lemnului, me
talului, a materialelor plastice -și 
cauciucului precum și în confecții.

Secția de produse din pielărie 
confecționează mingi și încălță
minte sportivă atît pentru sporti
vii maturi cit și pentru copii. Tot 
aici se fabrică aproape un sfert 
de milion de mingi de base-ball 
pe an.

Secția de produse din lemn rea
lizează ambarcațiuni sportive, pie
se de șah, aparate de gimnastică și 
„bates“, bețele utilizate de jucă
torii de base-ball la bătaia min
gii. Sectorul produselor de m»- 
tal asigură inelele pentru panouri
le de baschet, stîlpi pentru susți
nut plasa de volei sau tenis, iar 
— în timpul din urmă — stîlpi 
pentru reflectoare, precum și tro
fee sportive.

In secția de confecții și prelu
crarea maselor plastice se reali
zează, echipament sportiv necesar 
în diferite discipline și căști pro
tectoare pentru jucătorii de base
ball.
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