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ALE SPORTULUI!

In ciuda handicapului suportat din cauza stării sănătății sale, Ilie 
Năstase a terminat învingător primul turneu din circuitul american 
door“. Iată-l surprins de obiectiv în ' 
canul Jim Connors.

SA PREȚUIM Șl SĂ CULTIVAM

cuvînt străin, 
și frumusețe, 
și limpezime, 

A juca „fair"

■ .

Fiecare comună
cu un patinoar I

BALTIMORE, 10 (Agerpres). — 
Tenismanul român Ilie Năstase și-a 
înscris un nou succes în palmaresul 
său internațional cîștigînd turneul 
„indoor" de la Baltimore. Telegra
mele agențiilor internaționale de 
presă relevă că, deși a jucat bol
nav (răcit, dureri dorsale), Ilie Năs
tase a confirmat forma în care se 
află, învingind în finală cu 1—6,

„in- 
timpul finalei disputată cu ameri- 

Telefoto t AGERPRES |
6—1, 7—6 pe tînăml califcmian 
Jim Connors.

Ir semifinale. Hie Năstase ti eli
minase cu 6—3. 6—2 pe francezul 
Pierrp Barthes, în timp ce Connors 
ciștigase CU 7—6, 4—6. 6—4 în 
lui Clark Graebner (S.U.A.).

Turneul de la Baltimore a 
primul din seria circuitului 
door" american.

fața

fost 
,.in-
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... Scandalul, scandalul sportiv, 
produce senzație. E difuzat rapid, 
1 se consacră titluri cu litere groase, 
fotografii, emisiuni în direct. încă
ierările din tribună, jocul brutal, 
maltratarea unor arbitri, vilvătaia 
unor pasiuni cu totul disproporțio
nate față de motivul ce le-a iscat, 
ca și complacerea unora într-o stri
dentă existență de vedetă, toate a- 
cestea n-ar trebui însă să ne împie
dice să vedem, din pricina spumei 
lor tulburi, ceea ce mai la adîncime 
este curat, reavăn și limpede. 
Sportul a educat, și continuă să 
educe, o mare parte din tânăra ge
nerație. Iar astăzi, cînd problema 
unei educații foarte exigente se 
pune în chip atît de apăsat, ar tre
bui, poate, să reflectăm și la ma
rile, la indiscutabilele atuuri pe 
care în acest proces Ie poate oferi 
sportul. Căci sportul, înțeles bine 
și condus bine, creează importante 
deprinderi morale.

Una este deprinderea de a avea, 
mai întîi pe stadion și mai apoi în 
viață, o atitudine „fair", cu toată

Copiii harghiteni...
Se pot scrie multe și mult des

pre ei. Ca despre copiii din orica- 
ire altă parte. Despre pasiunile pe 
Care oriunde Ie întîlnești în ceat 
tnai pură expresie numai în lumea' 
de cristal a copilăriei. Dar dacă 
pe copiii harghiteni vrei s$-i cu
noști cu tot dinadinsul, nu o poți 
face mai bine decît acum, în aces
te zile geroase de iarnă. Cristal de 
puritate pe cristal de gheață...

I-am Văzut pe Oglinzile îngheța
te, acolo, în mijlocul orașului 
Miercurea Ciuc. Sau oriunde, peste 
lot. Lunecînd. Din primele ore ale 
dimineții, cînd ceașca cu cafea cu 
lapte rămăsese acasă, din grabă, 
pe jumătate plină. Seara tîrziu, 
frînți de oboseală și îmbujorați, cu 
șireturile ghetelor cu patine legă- 
nîndu-se pe umeri, la ceva maî 
mult de un metru distanță de pă- 
mînt. In grup, cu crosele, unele 
făcute de ei sau, poate, de vreun 
frate mai mare. Cred că Harghita este 
singurul loc unde, dacă, prin cine 
știe ce minune, pe aproape de sa
tul lor nu s-a făcut nici un pati
noar natural, copiii patinează pînă 
si pe apa înghețată a șanțuri
lor de pe marginea drumurilor.

Harghita este, fără îndoială, lo
cul unde copilăria se definește prin 
pasiunea patinajului...

★
Fiecare școală generală 

dețul Harhita, ca sâ nu 
bim de licee, posedă, în
hefericit caz, doar o suprafață sim
plă destinată patinajului. Dar orice 
asemenea unitate Care are o tradi
ție pe care dorește s-o îmbunătă
țească și să o extindă, caută și — 
lucru îmbucurător — reușește să-și 
creeze din patinoarele amenajate, 
adevărate baze sportive care să 
satisfacă din plin pasiunile ele- 
Vilor hocheiști din județ. Și nu 
este de mirare că, în marea lor 
majoritate, acestea sînt construite 
prin munca patriotică a înșiși be
neficiarilor lor. în toate planurile 
de construcții și amenajări ale ba
zelor sportive destinate sporturilor 
de iarnă, prestările voluntare de 
muncă sînt la loc de cinste. Dar,

Radu TIMOFTI ’
»

din Ju- 
mai vor- 
cel mal

(Continuare în pag. a 2-a)

In vederea „internaționalelor" de tenis de masă ale României
ir

REPUTAȚII JUCĂTORI CHINfZI AU SOSIT IA BIIGIIIlfȘTI
• Primele declarații • Antrenamente comune • Luni, in sala Floreasca 

intilnirile dintre reprezentativele celor două fări

O primă fotografie după sosirea Ta Bucurefti a reprezentativelor de tenie de masă ale R. P. Chineze
Foto: V. BAGEAC

De 
tenis 
mate ____._________ ..._____ _
despart două săptămîni, dar primii 
•participant! au si sosit. Ei sînt fai
moșii reprezentanți ai R.P. Chineze 
care, de duminică noaptea, sînt oas
peții noștri. După un turneu efectuat" 
in cinci țări: Suedia, Anglia, Irlanda, 
Danemarca și R F. a Germaniei unde 
au înscris numeroase victorii răsună
toare, echipele Chinei populare au 
poposit în Capitală. Au făcut depla-

in »

campionatele internaționale de 
de masă ale României, progra- 
la Cluj (23—25 ianuarie) ne mai

O

DUPĂ PRIMUL TUR AL DIVIZIEI DE BASCHET,

POLITEHNICA BUCUREȘTI TINDE
MAI SUS LOCUL 3,

IN TIMP CE UNIVERSITATEA CLUJ •••

cepere de Ia era 18. la sala Floreasca. 
vor avea loc partidele amicale dintre 
reprezentativele (feminină și mascu
lină) ale celor două țâri. Apoi, se-

Neîndoielnic, primul tur al ediției 
e. XXlII-a a diviziei masculine de 
baschet, încheiat duminică, a fost 
cel mai disputat dintre cele desfă
șurate în ultimii ani. Intra-devăr, 
săptămînal am avut prilejul să asis
tăm la întreceri spectaculoase care, 
chiar dacă nu s-au ridicat întotdea
una la un nivel' tehnic satisfăcător, 
au fost deosebit de atractive, multe 
dintre. eie constituind, în mod real, 
meciuri-propagandă pentru baschet 
în plus, faptul că numeroase par
tide S-au încheiat cu victorii la di
ferențe 
girf, a 
pentru 
toamnă 
Ultima 
firTnat.
a fost turul inaugural al diviziei. La 
Timișoara, de pildă, echipa Univer
sității din localitate și Politehnica 
București au furnizat o întrecere de 
mare Spectacol, cu răsturnări ului
toare de scor. Studenții bucureșteni 
și-au valorificat superioritatea sub 
panouri și precizia aruncărilor la 
coș de la semidistanță, învingînd o 
formație în formă bună, manifestată 
si cu cîteva zile în urmă (miercuri) 
la Cluj, unde învinseseră Pe Uni
versitatea.

Se pare e§, în sfîrșit, la Politeh
nica București treburile au pornit 
Pe un făgaș bun, ceea ce nu poate 
decît să ne bucure, deoarece în 
componența lotului Intră elementele 
considerate ca avînd cele, mal mari, 
perspective, baza actualei și viitoarei 
reprezentative a tării (Popa. Geor
gescu. Pîrșu, Cernat șa.). Ne-a sur
prins, în mod plăcut, mai ales splen
dida evoluție a juniorului Coste! 
Cemat, despre care sperăm că nu va 
tatîrzia prea mult «â confirme in-

mici sau Obținute în prelun- 
adăugat un plus de interes 
cele 11 etape programate din 
și pîna duminica trecufă. 

. zi a campionatului a Con
de altfel, cit de interesant

tegral speranțele de afirmare , pe 
plan internațional. Totul depinde, 
însă, de seriozitatea, de conștiincio
zitatea lui în pregătirea sportivă, dar 
și în cea școlară, despre care sîn- 
tem informați că, din păcate, cam 
șchi capătă.

Prin acest succes. Politehnica și-a 
consolidat locul trei în clasament 
și, ceea ce este foarte important, 
își menține șansa de a ataca. în 
turul al doilea, pozițiile superioare 
la care valorile individuale, capaci
tatea antrenorului (prof. Stela Rusu) 
și condițiile create de club Ii dau 
dreptul ba, putem spune, chiar o 
obligă.

A doua clasată, Dinamo București, 
a dispus, mai greu decît era de aș
teptat, de I.E.F.S., manifestînd o 
oarecare oboseală psihică. Dacă ne 
gîndim că majoritatea jucătorilor au 
fost angrenați în numeroase meciuri 
internaționale și că anul acesta ei 
nu au avut .practic, o vacantă com- 
petițională și de pregătire, scăderea 
potențialului moral apare ca nor
mală. Desigur. însă, pauza dintre 
cele două tururi va fi binevenită 
pentru dinamoviști, a căror ambiție 
nu-i va lăsa să se obișnuiască cu 
locul secund deținut acum.

Fruntașa clasamentului, Steaua, a 
cîștigat mult mai ușor dectt era de 
atșeptat derbyul cu Universitatea 
Cluj. Elevii profesorului Vasile 'Po
pescu s-au dovedit ascultători, mai 
bine zis au înțeles că doar actio-

sarea jucătorii: Liin Ko-lixn. Li Cin- 
kuan. Si En-tin (component! ai for
mației chineze, campioană mondială, 
ultimul fiind și semifinalist Ia ul
tima ediție a CAL de Ia Nagoya). 
Tian Ven-ien. Iu Cian-ci și jucătoa
rele : Li Li (semifinalistă la N'agoj 
Gîan Huai-in (cea care a elimina:
la C.M. pe fosta campioană a lumii, 
japoneza Kowada), Lin Mei-ciun. Ho 
Iu-lan și Huan Si-tin. Loturile siat 
însoțite de antrenorii Su In-sin (pen
tru băieți), Huan Gi-lian (pentru 
fete) și de CI IU-HUA — conducă
torul delegației și Huan Hui-guan — 
conducător adjunct.

Foarte amabili și prietenoși ca de 
fiecare dată, sportivii chinezi și-au 
manifestat bucuria de a fi din nou 
in compania jucătorilor noștri. Iată 
de altfel ce ne-a declarat tov. Ci 
Iu-hua:

„în rindorile echipelor R.P. Chi
neze aflate acum la dv. sînt cițiva 
sportivi care au mai vizitat Româ
nia. Ei ne-au vorbit mereu despre 
ospitalitatea cn care au fost încon
jurați în această țară prietenă ca ți 
despre spiritul insuflețitor cu care 
poporul român construiește societatea 
socialistă multilateral dezvoltată. Chiar 
de cînd ne-am urcat la Ziirich, in a- 
vionul românesc, am avut senzație ci 
ne-am reîntâlnit cu prieteni foarte 
buni. Acest simțămînt ne-a fost în
tărit și de primirea călduroasă care 
ni s-a făcut cu toate că era miezul 
nopții. Doresc să transmit, prin zia
rul „SPORTUL", salutul nostru spor
tivilor români. Urăm tovarășilor ro
mâni succese numeroase si sănăiale 
multă".

Oaspeții chinezi vor râmine la 
București cîteva zile cînd vor efectua 
antrenamente comune cu sportivii no- 

Iar luni după-amiaza, cu în-

ale celor două țări. Apoi, se
lecționatele R.P. Chineze vor pieca 
la Cuj.

Sntem convinși că prezența acestor 
străluciți ași ai paletei ca și intilni- 
rile Iar cu jucătorii români vor con
tribui și ele la stringerea și întări
rea legăturilor de prietenie dintre 
sportivii ambelor popoare. Publicul 
românesc așteaptă cu viu interes e- 
voluțiile din sala Floreasca și de Ia 
Cluj.

C. COMARN1SCHI

D. STANCULESCU

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

r

bogăția de nuanțe pe care o impli
că acest 
însemna 
deschisă, 
stitate.
juca cinstit, a accepta 
trecerii, a nu pizmui 
tor. Cine joacă „fair" se obișnuiește 
a fi așa și în viața de toate zilele. 
El nu va confunda abilitatea cu 
viclenia, subtilitatea cu înșelăciu
nea, fantezia cu minciuna.

Sportul este, apoi, un remediu 
excelent împotriva izolării, a indivi
dualismului excesiv, a închistării 
egoiste în propria carapace. Cine 
s-a deprins sâ lupte pentru victorie 
într-o echipă sportivă, se va adapta 
mai bine stilului de muncă, să zi
cem, al unei echipe științifice. 
Chiar în disciplinele In care re
cordurile au o semnificație indivi
duală, cum ar fi cele atletice, lo
tul sportiv, „selecționata" ți viața 
de echipă acționează în același sens 
al solidarității cu alții.

Dar, ceea ce ni se pare mai im
portant decît toate este faptul că 
sportul poate reprezenta și un 
„antrenament" remarcabil pentru 
vicisitudinile și întorsăturile ineren
te vieții. Este desigur o 
țelepciune să nu te lași 
peste măsură de succese, 
abătut peste măsură de 
Rar priveliște maî tonică 
ea a sportivului care, deși Infrînt, 
are noblețea să zîmbească ți să 
strîngă mina adversarului său. Nu 
vorbesc aid de „poze*. Vorbesc de 
zîmbetul sincer, care trădează ți 
puțină amărăciune, dar care tră
dează, mai ales, tăria de a te de
păși pe tine Însuți atunci cînd e 
vorba de rezultatul unul joc, ale 
cărui reguli le țocotești corecte ți 
pe care le-ai acceptat
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încet, încet, vacanfa a trecut!

care poate 
și culoare 
dar și one- 
înseamnă a 
riscul în- 

pe învingă-

mare în- 
fmbătat 

dar nici 
Infringed, 
decît ace-

NICOLAE VALMARU

(Continuare tn pag. a 2-a)
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ECHIPELE DE FOTBAL AU REAPĂRUT
LA PREGĂTIRI

Pregătirile pentru sezonul competi- 
tional de premăvară au început To
nul l-a dat Steaua, care azi. pleacă 
într-un lung turneu în America de 
Sud.

De cîteva zile, alte echipe au pus... 
punct vacanței. De pildă o diviziona
ră B, e vorba de F.C. Galați, are de 
pe acum o porție de două antrena
mente pe zi! De duminică Crișul, cu 
un nou (de fapt, vechi) cuplu de 
antrenori, Viad — Tomeș, încearcă să 
refacă terenul pierdut în toamnă.

Dar cele mai multe dintre forma
țiile noastre și-au planificat reluarea 
preparativelor pentru această săptă- 
mînă. Printre ele, desigur, se află 
toate divizionarele A.

Ieri dimineață, la Arad. Petescu. 
Lereter, Pojoni, Broșovschi și colegii 
lor (inclusiv Vidac, refăcut complet 
după afecțiunea de rinichi avută în 
toamnă) s-au prezentat la controlul 
medical, iar după-amiază, la ora 15, 
au avut primul antrenament din suita 

■ celor ce se vor desfășura aici pînă 
Ia plecarea spre Herculane. e

Tot ieri, pe gazonul stadionului din 
Șos. Ștefan cel Mare și-a făcut apa
riția Iotul echipei campioane (de la 
antrenamentul căreia fotoreporterul 
nostru a surprins imaginea alăturată). 
Peste cîteva zile, dinamoviștii vor lua 
drumul Brașovului, unde iși vor sta
bili „cartierul general" al pregătirilor.

Pentru, jucătorii Petrolului, zilele 
de 10 și 11 ianuarie înseamnă susți
nerea unui riguros control medical, 
după care, miercuri, ploieștenii vor 
începe pregătirile, mai întîi acasă, iar 
de la 16 ianuarie, la Sinaia.

Acestea sînt doar citeva exemple 
din multele pe care le putem cita. 
De asemenea, trebuie să amintim că 
majoritatea formațiilor vor ține in 
aceste zile și. obișnuitele ședințe de 
analiză pe marginea comportării din 
turul campionatului, analize ce se cer 
la obiect pentru ca lipsurile depistate 
să poată fi remediate in perioada ca-e 
urmează. Cum vremea este extrem 
de favorabilă, să sperăm că zilete 
dinaintea reluării activității competi- 
ționale vor fi folosite din plin.

VALOROȘI

'Antrenorul GlițcS tn mijlocul 
elevilor

ȘCOALA SPORTIVĂ EXPERIMENTALĂ „VIITORUL

O PEPINIERA DE SCRIMERI
® Floretă fete ți sabia, „punctele forte" ale efectivului școlii
• Și totuși.» on singur antrenor la 50 trăgători? • Tinerele elemente 

au nevoie de aparatură corespunzătoare

Secț-a âe scrimă a Școlii sportive 
experimentale .Viitorul" din Bucu
rești s-a dovedit, in ultimii ani. o 
excelentă pepinieră de trăgători 
care fac. de regulă, figură onorabilă 
in competițiile de juniori si care au 

echipele di- 
din Capitală, 
la „Viitorul’ 
sub ..bagbe-

împrospătat, 
vizionare ale

Secția de 
și-a început 
ta" unui tri

Csipier și Chelaru și-au continuat 
activitatea în alte locuri ’ — primul 
la Olimpia Sapi Mare, cel de-al 
doilea ca antrenor federal. Lingă Tă- 
nase Mureșar. a venit sâ lucreze — 
Insă — un alt foarte tinăr antrenor. 
Lucian Glișcă.

Cum au lucrat, cu ce rezultate ? 
Faptele vorbesc de la sine: doi din
tre Coretiștii formați ia „Viitorul" 
sînt component) ai divizionarelor A.

Steaua (Constantin N icul eseu) 
Universitatea București (Alexandru 
lonescu). O floretistâ — Mihaela 
Ștefan — face și ea parte din echi
pa _ „U” București. în același timp, 
..Viitorul’ are două echipe proprii 
In sistemul ctxr.petițional — cea de 
floretă fete în divizia A (Mariana 
Ostafi. Magdalena Bartoș. Ruxandra 
Niculescu. Aurora Crișu; rezerve 
Carmen Budur și Haritina Cristescu). 
iar cea de sabie în divizia B (Cor- 
neliu Marin. Gheorghe Mocanu. 
Emanuel Oanrea. Siiviu Crișu ; re
zerve Marin Mustață și Marian Cos
tae he). Fioretistele se anunță aspi
rante la un loc 3 în clasament, în 
timp ce sabrerii concurează cu cei 
de la Olimpia Sa tu Mare pentru pri
mul loc în divizia B.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a S-a) -liiirimmiiiiiiiiHiiimiiiiiiș 
E In vînzare

IERI, ÎN DIVIZIA A LA HOCHEI

STEAUA ÎNVINGĂTOARE
Reîntâlnire, ieri după amiază, pe patinoarul -23 August" cu elita 

hocheiului nostru. Reintilnire așteptată cu interes, mai ales după ultimele 
evoluții. nu prea strălucite, ale echipei naționale. Și primul contact cu 
echipele noastre fruntașe a confirmat pasa neagră prin care trece 
sport unde, după cum am văzut în prima etapă a turului secund al 
zici A, necazurile reprezentativei au rădăcini la echipele de club. Dar, 
problema comportă o discuție mai amplă, iată rezultatele

DINAMO BUCUREȘTI — AGRONO
MIA CLUJ 4—1 (2—0, 0—0, 2—1)

de Ieri.

acest 
divi- 
cuin

tăți. la o distanță 
labilă. Este drept 
ei își dominau adversarii. înghesu- 
indu-i în propria treime, era faci
litat chiar de hocheiștii clujeni 
care — trebuie s-o spunem — s-au

de scor confor- 
că felul în care

ultimele exemplare
din

LA SCOR
prezentat la această competiție 
slab pregătiți. Ei au, însă, meritul 
că au rezistat în primele 17 minute, 
menținînd scorul alb. Abia în ulti
mele trei minute ale primei reprize, 
dinamoviștii au izbutit 
fringă pe excelentul 
Roth. După această 
agreabilă au urmat, 
prinderea noastră

să-l în- 
portar 

repriză 
spre sur- 

20 de minute

ALMANAHUL
SPORTUL ’72
o

de
de

(Continuare în pag. a 4-a) la

Dinamoviștii au început partida 
intr-o manieră excelentă, lăsînd im
presia că vor cîștiga fără dificul-

Colin ANTONESCU

r®to i y. iAQEAQfază din meciul Dinamo — Agronomia C'uj. Moment de atac al hocheiștilor bucuresteni.

■ ■■■■ ■

lectură inedită
posibilitatea
a viziona J. Q,

la Miinchen j
£ața locului

ALMANAHUL
SPORTUL ’72

oferă tuturor' 
prin tragere la 

sorți șansa unei 
excursii gratuite 

la Miinchen
COMPLETAT!

CUPONUL DE PARTICIPARE 
la tragerea la sorți 

de la pagina 287 
și trimiteți-] la redacția 

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

iilflYiiliiiitiiiiiiiiiiu?

•<w
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ LA UZINA „VULCAN"

EMERIȚI

(Urmare din pag. 1)

lu- 
nu- 

de

că, 
s-a

a dovedit că sa
in special tineretul, mani- 
vizibilă dorință de a-și pe- 
parte din timpul liber ne 
de sport. Pornind de aici,
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NOI ANTRENORI

ÎNVINGĂTOARE IN TURUL CAMPIONATULUI DE JUNIORI

Cupa speranțelor

INAUGURAREA SEZONULUI

PE SEMENIC

CONCURS DE DESCHIDERE
A SEZONULUI LA PĂLTINIȘ

(urmare 
din pag. li

schi 
Schi- 

s-a 
start

SALARIAT!, DAR NUMAI 630 DE PARTICIPANT!

0. POPtSCU-COUBAȘI NICOL At MURAFA
(handbal)

Nu peste multă vreme, „nea 
Pic“, așa cum îi spunem toți 
cei ce-1 cunoaștem pe harni
cul antrenor emerit Dumitru 
Popescu-Colibașl. va împlini 
60 de ani. Mai precis la 16 

.martie, cînd — sîntem siguri 
— mulți antrenori de azi, 
foști handbaliști feri Bau 

4nulte dintre jucătoarele 
noastre fruntașe vor trimite 
fostului lor dascăl, celui care 
le-a îndrumat primii pași în 
sport ei care le-a aprins fla
căra dragostei pentru hand
bal. un gind bun, o urare 
caldă pornită din inimă.

Antrenorul Dumitru Popes- 
cu-Colibași și-a început ac
tivitatea modest, într-un sat 
din Oltenia, ’reușind o minu
ne pe vremea aceea și anume 
să aducă pînă în finala unei 
competiții pe țară o echipă 
formată din tinere țărănci. 
După perioada anilor 1948— 
1950, el s-a stabilit la Bra
șov și prezența lui în acest 
oraș s-a făcut imediat sim
țită. Echipele antrenate de el 
au câștigat titlul național și 
an de an, generație de ge
nerație, handbalul nostru fe
minin a primit talente au
tentice, jucătoare de mare 
valoare ajunse azi sportive 
emerite : Ana Stark-Stănișel, 
Mora Windt, Maria Constan- 
tinescu. Gerlinde Oprea. Edel- 
traut Franz, Rodica Floroia- 
nu, Livia Olaru.

Anul trecut. D. Popescu- 
Colibași a cîstigat cu forma
ția Liceului nr. 2 Brașov tit
lul național la junioare.

(box) (volei)
Ca mai toți antrenorii noș

tri care se respectă, Ion Sto- 
îanovici a vrut și a reușit să 
fie ceea ce se cheamă un om 
stabil. In 23 de ani de acti
vitate neîntreruptă, îl întîl- 
nim la Dinamo (din 1948 pînă 
în 1956) și Îa Metalul. Ca
riera sa de sportiv activ a 
început în 1933 și s-a înche
iat în 1948, după ce susți
nuse 240 de meciuri.

în 1948. Sloianovicj se de
dică meseriei de antrenor. 
El începe cu entuziasm o mun
că grea, plină de răspundere, 
dar și de satisfacții, după 
cum se va veaea. Spre deo
sebire de altl tehnicieni, care 
preferă să Se ocupe de pu- 
giliști gata formați, 

.ianovici îi place să 
nească prin școlile 
nale, prin uzine, să 
re viitoare talente, 
depusă în muncă, 
priceperea, îl ajută din plin. 
Să ne amintim de cîțiva din
tre elevii săi de marcă : Dă- 
nilă Done (campion al țării 
în 1954 si 1957), Virgil Ba
dea (campion național în 1961, 
medalii de bronz la C.E. din 
1901 și 1963). Andrei Olteanu 
(campion republican în 1961 
și 1962, medalie de bronz la 
C.E. de Ia Moscova). Horst 
Stump (campion în 1970 și 
medaliat cu bronz la C.E, de 
la Madrid). Petre Cimpeanu 
(campion în- 1970).

La 54- de ani, maestrul 
Ion Stoianovici se uită cu 
mîndrie în urmă și este, în 
același timp, încrezător în 
posibilitățile boxerilor meta- 
lurgiști, actualii săi elevi.

lui Sto- 
scormo- 

profesio- 
descppe- 
Pasiunea 

precum și

Născut în 1921, NicolaeMu- 
rafa. conferențiar universitar 
la i.E.F.S-, are o lungă și 
susținută activitate în vole
iul românesc. Fost sportiv, el 
a abandonat activitatea ofi
cială în 1946, la un an după 
ce obținuse diploma de pro
fesor de educație fizică. Din 
1950 este membru în Biroul 
F. R. Volei. A funcționat, de 
asemenea, cu excepția peri
oadei cit a pregătit echipa na
țională a Turciei, ca preșe
dinte al Colegiului central al 
antrenorilor, funcție pe care 
o deține și astăzi. Ca antre
nor, a activat la cluburile 
Steaua, cucerind titlul națio
nal masculin în anii 1951 și 
1952. și la I.E.F.S., cu a că
rui echipă de fete a izbutit 
să cîștige singurul titlu obți
nut de voleibalistele acestui 
club de la înființare și pînă 
astăzi' (1954). A fost, de ase
menea, antrenor la echipele 
naționale de băieți (1951—54, 
1958—59 și 1961—62) și fete 
(1950—51 și 1963—64). Prin
tre performanțele ’ înregistra
te cu reprezentativele țării se 
numără medaliile de argint 
cucerite de echipa masculină 
la campionatul european din 
1958, medaliile de bronz ob
ținute de echipa feminină la 
„europenele" din 1963. califi
carea acesteia la Olimpiadă și 
ocuparea locului 4 în turneul 
olimpic de la Tokio (1964). 
Concomitent, a desfășurat și 
desfășoară o rodnică activi
tate teoretică la catedra 
l.E.FJS. și la secția tie volei 
a clubului.

Consideram, înainte de a trece 
pragul Uzinei „Vulcan" din Capi
tală — bine cunoscută datorită 
produselor sale atît în țară cît și 
peste hotare — că vom găsi o ac
tivitate sportivă de masă care an
grenează un însemnat număr de 
salariați. Ne bazam raționamentul 
pe faptul că aici activează echipa 
de rubgy care se află pe locul I 
în campionatul diviziei B, cu mari 
șanse de a promova în prima ca
tegorie, că pe același loc I se gă
sesc și fotbaliștii din cadrul cam
pionatului promoție, că voleibaliștii 
ocupă poziția a doua în campiona
tul orășenesc — exemple suficien
te și elocvente, după părerea noas
tră, ca sportul să aibă foarte mulți 
adepți, nu numai în calitate tie 
spectatori, ci și ca practicanți.

Nu vrem să spunem că la uzina 
Vulcan activitatea sportivă de 
masă ar fi neglijată. Preocupări e- 
xistă. Un sondaj făcut de către 
asociația sportivă împreună cu or
ganizația U.T.C. 
lariații, 
festă o 
trece o 
terenul 
în funcție de preferințele expri
mate. s-au organizat campionate de 
casă la fotbal, volei și handbal în 
care sînt angrenate 35 de echipe. 
Acestor competiții tradiționale, or
ganizația U.T.C. le-a mai adăugat

„Cupa tineretului" la fotbal și vo
lei. precum șl excursii cu autoca-- 
rul la care au participat peste 1 000 
tie tineri. Un calcul sumar — făcut 
împreună cu tov. DUMITRU ZA- 
IIARIA, secretarul asociației — 
ne-a dus însă, la concluzia că din 
cei cîteva mii de salariați ai uzinei 
doar 630 sînt angrenați în activi
tatea sportivă de masă.

Firește, cifra totală a sportivilor 
(să ținem seama că este vorba de 
persoane fizice) nu are darul să 
mulțumească pe nimeni. Desigur, 
baza sportivă în refacere a împie
dicat într-o mare măsură activita
tea, dar ni se pare că în această 
perioadă nici nu a existat o coor
donare suficientă a activitățif tu
turor factorilor cu atribuții în a- 
cest domeniu, apelindu-se prea des 
la : „Nu avem cu ce face față so
licitărilor". Elocventă în acest sens 
este și afirmația secretarului aso
ciației, Dumitru Zaharia : „Activi
tatea sportivă de masă este slabă, 
pentru că mi-am pierdut trei sfer
turi din timp pentru a urmări 
crările la baza sportivă". Oare- 
mai asociația era interesată 
realizarea terenului ?

Se cuvine să arătăm acum 
deși există posibilități (chiar
încheiat și o minută cu CENTRO- 
COOP) tie a avea apă caldă Ia du
șuri. aceasta nu curge încă. S-au 
propus mai multe soluții. Poate că

in acest sens conducerea uzinei 
(care pînă acum nu a dezbătut în 
nici o ședință a comitetului de di
recție activitatea sportivă, deși ar 
fi fost necesar) ar putea sprijini 
mai substanțial decît pînă acum pe 
amatorii de sport (mal ales că e- 
xistă și prevederi legale), pentru că 
apa caldă la teren nu este un lux, 
ci o necesitate. Tot în legătură cu 
terenul să amintim și faptul că el, 
lucru foarte lăudabil, stă în fiecare 
duminică și la dispoziția tinerilor 
din cartier.

în uzină activează o echipă de 
rugby cu aspirații majore. Dar, 
ne-a mirat faptul că nu există a- 
matori de rugby și în afara „pro
fesioniștilor", în așa fel încît. să 
se poată organiza și un campionat 
la această disciplină. Explicația 
ne-a oferit-o tov. ȘTEFAN BUCUR, 
secretarul comitetului U.T.C. : „Ne- 
existind profesor cu specialitatea 
rugby la școala profesională, prin
cipala furnizoare de cadre a uzi
nei, firește că nici în momentul 
încadrării în producție a elevilor 
aceștia nu își manifestă vreo pre
ferință pentru rubgy". Ne raliem 
dorințelor gazdelor noastre pentru 
a propune Ministerului Învățămân
tului să repartizeze la această școală 
un cadru de -specialitate, pentru că 
fără crearea unei pepiniere proprii 
— și condiții există — echipa se-

niorilor nu poate supraviețui multă 
vreme.

O mai intensă muncă de propa
gandă — educația fizică fiind parte 
integrantă a educației comuniste —. 
de explicare a necesității practică
rii sportului (și aici ziarul d® uzină 
ar putea avea un mai mare rol 
tiecît în prezent), o mai mare va
rietate de manifestații cu caracter 
sporțiv, o mai rapidă rezolvare a 
unor probleme de spațiu (spre e- 
xemplu o masă de tenis stă nefo- 
losită pentru că nu are unde să 
fie amplasată) o corelare mai efi
cientă a eforturilor ar conduce, 
credem, spre o intensificare a acti
vității sportive de masă. Anotimpul 
în care ne aflăm nu permite, într- 
adevăr, folosirea intensivă a tere
nului. Dar cu aceasta datele pro
blemei în discuție nu se schimbă 
cu nimic. Dimpotrivă. Se cere ca 
acum activitatea. în special cea de 
propagandă, să se întărească pentru 
ca în primăvară sportul să se ma
nifeste din plin.

Avem nevoie de oameni robuști, 
sănătoși, capabili să facă față unor 
solicitări intense. Or, sportul oferă 
excelente posibilități de tonifiere, 
de reconfortare a organismului. Să 
recunoaștem, deci, că pentru uzina 
Vulcan procentul de participant! Ia 
acțiunile sportive tie masă este 
încă insuficient.

Emanuel FANTANEANU

FIECARE (OMINA Cil IN PATINOAR!

COPIII AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE 
băieți, n. 1958—59 : 1. G. Olaru 
(Predeal)/ 2? I. G4aru (Predeal),’ 3. 
FI. Ardeleanu (Sinaia).

PROBE FOND : Fete. n. 195(5—58 
(1,5 km): 1. Dobila Cristescu (A- 
zuga), 2—3. Cornelia Cheboianu și 
Elena Teleanu (Azuga) ; băieți, n. 
1956—58 (3 km) ; 1. C. Patronache 
(Azuga) ; 2. V. Apostu (Azuga) ; 3. 
I Păunescu (Sinaia) ; fete, n. 
1959—1960 (1 km) : 1. Rodica Stan- 
ciu (Azuga), 2. Adriana Tudor (A- 
zuga), 3. Rodica Buharu (Sinaia) ; 
băieți, n. 1959—60 (1,50 km) : 1. 
Gh. Tom (Azuga), 2. I. Mușat (Si
naia), 3. R. Deleanu (Azuga).

Deasupra Sinaiei, în Poiana Stî- 
rili. s-a dispwtat-tiuminieă prima e- 
tapă a „Cupei speranțelor", compe
tiție rezervată copiilor (cuprinde 
probe alpine și de fond). Organiza
tă de comisia județeană de 
Prahova, în colaborare cu 
bob-club Sinaia. întrecerea 
bucurat de mare succes, la 
fiind prezenți 120 de copii din Si
naia. Bușteni, Azuga și Predeal. în
trecerile au beneficiat și âe condi
ții bune de zăpadă soldindu-se cu 
următoarele rezultate :

PROBE ALPINE. Băieți născuți 
în 1962 : 1. C. Bucur (S.B.C. Si
naia), 2. D. Dumitrescu (Bușteni). 
3. N. Hoitov (S.B.C. Sinaia) ; fete, 
n. 1960—1961 : 1. Dafiiela FrăȚilă 
(Predeal), 2. Cornelia Ungureanu 
(S.B.C. Sinaia), 3. Cornelia Negu- 
țescu (Sinaia) ; băieți n. 1960—61 : 
1. A. Tudor (Sinaia). 2. C. Enache 
(Sinaia), 3. C. Enache (Bușteni), 
fele, n. 1958—59 : 1. Cornelia Bar
na (Sinaia),' 2. Gabriela Neagu (Si
naia). 3. Aurelia Nițu (Predeal)

SIBIU. 10 (prin telefon, tie la co
respondentul nostru). Platoul On- 
cești. din stațiunea Păltiniș, a găz
duit sîmbătă și duminică primul 
concurs de schi fond al sezonului 
organizat de școala sportivă Șoimii, 
în colaborare cu comisia județeană 
de specialitate. Deși condițiile de 

’ concurs au fost dintre cele mai bune, 
la startul întrecerilor au fost pre
zenți doar sportivii de la Șoimii. 
Iată rezultatele înregistrate: 2 km (fi, 
1 Wanda Blotar, 2. Lucia Boboc. 3. 
Mariana Banciu; 3 km (f) 1. Ana- 
maria Munteanu, 2. Maria Engleiter; 
3 km (b) 1. Aurel Trîmbiț-aș, 2. Du
mitru Demian, 3. Dan Zileanu: 5 km 
(b) 1. Mihai Trlmbițaș, 2. Georgel
S 'deanu, 3. Cornel Larion; 5 km (ju
nioare I) Edith Liptak. 10 km (ju
niori I) Mircea Damian.

Duminică, 
comoetitiohal. 
deschidere la

conform calendarului 
are loc concursul de 

probele alpine.
Hie IONESCU

Duminică a avut loc pe muntele 
Semenic concursul de deschidere 
a noului sezon de schi, o reușită în
trecere organizată de comisia ju
dețeană Caraș-Severin. La cele 
două probe — slalom și fond — 
au fost prezenți 97 de concurenți 
(seniori, juniori și copii) din trei 
secții reșițene : C.S.M., Școala spor
tivă și Olimpia. Cea mai bună com
portare au avut-o schiorii de la 
Olimpia (la fond) și reprezentanții 
școlii sportive (la slalom).

Iată cîștigătorii probelor : FOND 
(10 KM) SENIORI : H. Fett 52:07: 
SENIOARE (5 KM) ; Aurora Io- 
niță 28:46 ; JUNIORI I (5 KM) : 
V. Colcea 26:53 ; JUNIOARE I : So
rina Rădulicea 31:37; JUNIORI II 
(3 KM): R. Benczik 17:29; JU
NIOARE II : Ildico Kussy 19:49 ; 
BĂIEȚI (1.5 KM) : I. Busuioc 8:52 
(toți de la Olimpia Reșița) ; FETIȚE: 
Dan» Modor (C.S.M.) 13:52. SLA
LOM (34 porți) SENIORI : C. 
Ruzsicska (Șc. sp.) ; SENIOARE: 
Lucia Die (C.S.M.) ; JUNIORI I : 
I. Bot (Șc. sp.); JUNIOARE I: 
Geta Ivănescu (Șc. sp.) ; JUNI
ORI II : Șt. Filip (Șc. sp.); JUNI
OARE II : Monica Weber (Șc. sp.) ; 
BĂIEȚI (18 porți) : W. Jendl (Șc. 
sp.) ; FETIȚE : Mariana Micu 
(C.S.MJ.

D. GLAVAN, coresp. județean

PROGRESUL BUCUREȘTI [băieți] Șl C. S. M. CLUJ [fete]

HUNEDOARA. 10 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). Tn salo de 
sport din orașul nostru s-au Încheiat 
întrecerile de tenis de masă ale tu
rului campionatelor republicane pen
tru echipele de juniori. Pe primul 
Ioc s'-au clasat formațiile Progresul 
București — băieți și C.S.M.I. Cluj — 
fete.

Nivelul competiției a fost satisfăcă
tor, remarcindu-se junioarele Maria 
Sinteoan, Ligia Lupu, Lidia Hie. Eva 
Ferenczi, Camelia Filimon si juniorii 
Naftali. Bustescu. Popovici, Cauri și 
Romanescu.

Clasamente si rezultate: echipe bă
ieți: 1. PROGRESUL BUCUREȘTI 
(20 p) cu C.S.M. Iași 5—0, Comerțul 
Tg. Mureș 5—3, Rovine Craiova 5-4). 
Prefabricate Buc. 5—1. politehnica 
Bile. 5—1, Sănătatea T. Severin 5—1. 
Constructorul Hunedoara 5—1, C.S M. 
Cluj 5—2, Universitatea Craiova 5—1, 
Cutezătorii Buzău 5—4: 2. POLITEH
NICA BUCUREȘTI (19 p) cu C.S.M.

ACTUALITAT1

Iași 5—0. Comerțul 5—1, Rovine 5—2, 
Prefabricate 5—3, Sănatatea 5—2, Con
structorul 5—2, C.S.M. Cluj 5—1, U- 
niversitatea 5—1. Cutezătorii 5—3; 3. 
UNIVERSITATEA CRAIOVA (18 p) cu 
C.S.M. Iași 5—0. Comerțul 5—2. Ro
vine 5—2, Prefabricate 5—0, Sănăta
tea 5—1, Constructorul 5—4. C.S.M. 
Cluj 5—0, Cutezătorii ^—3; 4. CON
STRUCTORUL HUNEDOARA (17 n) 
cu C.S.M. Iași 5—4, Comerțul 5—1, 
Rovine 5—0, Prefabricate 5—2, Să
nătatea 5—2 C.S.M. Cluj 5—3. Cute
zătorii 5—0 (neprezentare); 5. CUTE
ZĂTORII BUZĂU (15 p. meciaveraj: 
40:27) cu C.S.M. Iași 5—0. Comerțul 
5—3. Rovine 5—0 Prefabricate 5—3, 
Sănătatea 5—0, C.S.M. Cluj 5—1; 6. 
CS.M. CLUJ (15 p. 31:33) cu C.S.M. 
Iași 5—1. Comerțul 5—3, Rovine 5—0, 
P-c-fabricate 5—3. Sănătatea 5—1; 7. 
S^NATATEA T. SEVERIN (14 p) co 
C.S.M. Iași 5—1, Comerțul 5—3, Ro
vine 5—2, Prefabricate 5—3; 8. CO
MERȚUL TG. MUREȘ (13 p) cu 
C.S.M. Iași 5—1, Rovine 5—4. Pre
fabricate 5—3: 9. ROVINE CRAIOVA 
(12 p> cu C.S.M. Iași 5—3, Prefabri
cai 5—3: 10. PREFABRICATE BUCU
REȘTI (11 p) cu C.S.M. lași (locul 
11 cu 10 p) 5—2 .•

Fete : 1. C.S.M.I CLUJ (14 p) cu 
Șc. sp. Petroșani 5—1. Șc. sp. Pi
tești 5—0, Șc. sp Buzău 5—3, Voința 
Buc. 5—4. C.S.M. II Cluj 5—0, Voința 
Arad 5—3. Spartac Buc. 5—2: 2. 
SPARTAC BUCUREȘTI (13 p) cu Șc. 
sp. Petroșani 5—1 Șc. sp. Pitești 
5—0, Șc. sp Buzău 5—4, Voința Buc. 
5—3. C.S.M. II 5—0. Voința Arad. 
5-1 ; 3. ȘC. SP. BUZ.AU (12 p) cu Șc. 
sp. Petroșani 5—1. Șc. sp. Pitești 
5—0 Țoința Buc. 5—4, C.S.M. H 
5-2, Voința Arad 5—3; 4. VOINȚA 
ARAD (11 p) cu Șc. sp. Petroșani 
5—1. Șc. sp. Pitești 5—0, Voința Buc. 
5—4.C.S.M. II 5-1; 5. VOINȚA
BUCUREȘTI (10 p) cu Șc. sp. Pe- 
torsani 5—3, Sc. sp. Pitești 
5-0, CS.M. II 5—2; 6.
C.S.M. II CLUJ (9 p) cu Șc. sp. 
Petroșani 5—î, Șc. sp. Pitești 5—1; 
7. ȘC. SP. PETROȘANI (8 p) cu Șc. 
sp. Pitești (locui 8 cu 7 p) 5—3.

Mircea IOANID

cum hocheiul este o activitate pen
tru orice vîrstă, fie doar și în pos
tura de spectator și cum orice om 
din Harghita este un fost hochejst, 
cjne vrea să construiască un pati
noar găsește sprijin oriunde s-ar 
adresa. Alexandru Kiraly este pre
ședintele Consiliului popular al 
comunei Ciumani. Prin largul său 
concurs, directorul școlii din loca 
litate, prof. Geza Borsos, și pasio
nați) săi elevi au reușit să-și con
struiască un patinoar eu mantine
lă și tribună acoperită cu patru 
trepte în lungime de 59 de metri. 
Valoarea muncii efectuate aici se 
ridică la suma de 90.000 lei. în alte 
cazuri, pretențiile tinerilor hoche- 
iști au crescut într-o asemenea mă
suță. încît trebuie făcute noi ame
najări, pe lingă recondiționarea 
celor vechi. Acesta este cazul liceu
lui din comuna Joseni unde a fost 
terminat la 1 decembrie 1971 un 
nou teren de hochei (al doilea din 
localitate) bituminizat, cu manti
nelă și nocturnă asigurată de 9 re
flectoare. Și tot în această direcție 
s-au orientat și forurile locale din 
comunele Dănești (tribună cu o ca
pacitate de 200 de locuri, mese și 
bănci pentru oficiali, nocturnă, sis
tem îmbunătățit de alimentare <0 
apă) și Mădăraș (complex de ilu
minare nocturnă cu stilpi de be
ton, plasă de protecție în spatele 
porților, mantinelă reparată și vop
sită). In comuna Sinsimion există 
două patinoare, unul al asociației 
sportive Amilemn Flacăra roșie, 
care și-a completat de curînd in
stalația de nocturnă, a bitumini
zat terenul și a montat bănci pen
tru 120 de spectatori și cel al Șco
lii generale, cu mantinelă înaltă 
de un metru ți 3 reflectoare. Fără 
îndoială că, în aceste condiții, ho
cheiul nu este pentru copiii har- 
gluteni numai o simplă satisfacere 
a unei adînci pasiuni, o activitate 
mai mult sau mai puțin accidenta
lă. Organele sportive locale, 
C.J.E.F.S., consiliile județene,

organizației U.T.C. și al Organiza
ției Pionierilor organizează în mod 
regulat competiții la care micii ho- 
cheiști participă cu multă pasiu
ne. Și din focul acestor dispute, 
cum e și normal, nu .arareori țiș- 
nesc la lumină talente ee sînt în 
puțină vreme cunoscute întreoii 
țări și care urmează cu succes dru
mul sportului de performanță.

★
Sînt numai cîteva exemple din 

multele care se pot da, un simplu 
tur de orizont, cînd este vorba de 
hocheiul și modalitățile lui de 
practicare pe o scară atît de lăr
gită — calitativ și cantitativ — în 
mediul școlar sătesc din județul 
Harghita. Ceea ce probează însă, 
din plin, fără alte argumente, va
labilitatea proverbului popular pe 
care l-am dori cît mai des întîlnit 
în timpul vizitelor noastre prin 
județele țării t acela că omul sfin
țește locul.

«

VITEZIȘTH
/

IN PROGRES

Luptătorii de Ia Rapid București se pregătesc și ei asiduu pentru între
cerile campionatului, care vor începe luna viitoare. în sala de lupte de 
sub tribuna stadionului Giulești, fotoreporterul nostru, Vasile Bageac, l-a 
surprins pe rapidistul Dumitru Cran tea (din echipa de lupte libere — 
62 kg) exersind cu manechinul o aruncare peste spate, in prezența antre- 

G. Carasnorului

PBEGATIRI pentru noul 
CAMPIONAT PE ECHIPE

Formațiile participante la cam
pionatele naționale pe echipe, divi
zia A de greco-romane și libere, 
au trecut la preparativele în ve
derea noului campionat care în-

SA PREȚUIM SI SA CULTIVAM
MARILE VIRTUȚI EDUCATIVE ALE SPORTULUI!

cepe luna viitoare. Formula de dis
putare 
cu cea 
cite 18
părțile _ _ _ _ . .
valorice în două serii. Tragerea la 
sorți (întocmirea programului) și 
împărțirea „combatantelor" pe serii 
se va face de către comisia de 
competiții a F.R.L. săptămîna vi
itoare.

Dintre echipele care au și intrat 
în febra pregătirilor amintim’ pe 
cele din Capitală ; Steaua, Dinamo, 
Rapid, Progresul, iar dintre noile 
promovate pe Dinamo Brașov, Alu
miniul Slatina și Autosport Sf. 
Gheorghe.

a competiției este identică 
de anul trecut, adică vor fi 
echipe la fiecare stil, îm- 
după criterii geografice și

nînd ca un colectiv, ca o echipă, își 
pot domina adversarii. în plus, un 
fapt destul de rar întîlnit la echi
pele noastre fruntașe: uimitoarea 
precizie a aruncărilor Ia coș, execu
tate de la semidistanțâ si distantă. 
Cît de bine ar fi ca acest element 
de bază (si determinant) al basche
tului să nu mai fie o excepție, ci să 
devină o regulă pentru toate frun
tașele noastre divizionare.

Cîteva cuvinte despre învinsă. 
Universitatea Cluj. Departe de a 
răspunde speranțelor numeroșilor 
lor simpatizanți, clujenii s-au com
portat submediocru, cedînd inițiativa 
încă din primele minute și evoluînd 
rareori la nivelul pretins unei for
mații fruntașe. Be pare, însă, că la 
Universitatea Cluj persista atmos
fera baschetului romantic, mai pre
cis impresia că numărul, volumul 
și intensitatea antrenamentelor nu 
au prea mare importantă în obține
rea performanțelor. Cert este că 
echipa masculină este pe tobogan și nu 
se află departe de precedentul creat 
de teamui feminin al aceluiași club 
care, cp ani în urmă, se afla prin
tre fruntașele clasamentului diviziei 
A. iar acum se zbate în coada, ierar
hiei diviziei B. Iată de ce considerăm 
că o analiză profundă, a acestei secții 
este absolut iiecesară, în felul acesta 
putîndu-se evita căderea în conti
nuare a celei ce a fost cîndva mîn- 
dria studenților de pe malul Some
șului. Și. tn acest sens, nu este lip
sit de interes să amintim că Școala 
sportivă din Cluj a produs în fiecare 
an jucători cu certe perspective, dar 
care au ales drumul altor echipe. 
Oare Universitatea Cluj nu are ne
voie de o împrospătare a forțelor ? 
Comportarea actualilor component! 
ai lotului universitar. în acest tur 
al diviziei, a demonstrat cu prisosin
ță că da. Deci...

In sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
Politehnica Cluj și I.E.F.S.. două 
formații care au confirmat din nou 
vastele posibilități ale tinerilor lor 
jucători. Clujenii au învins pe Mu
reșul. după o evoluție frumoasă care 
le dă dreptul să spere la ocuparea 
unei poziții mai bune decît cea de
ținută acum (locul șapte) în clasa
ment; studenții de la I.E.F.S. au ce
dat mai greu decît era de așteptat 
in fața campionilor și au lăsat im
presia (ca si în alte partide, de 
altfel) că în al doilea tur, pînă eînd 
șe vor mai suda, vor obține succe
sele salvatoare de la retrogradare.

• Trei dintre cei mai buni pati
natori de viteză ai țării. Victor Sd- 
tirescu. Alexandru Boer și Mihai 
Bărbulescu sînt prezent) în acerte 
zile pe pistele europene în vederea 
participării la mai multe concursuri 
internaționale. Dintre acestea s-au 
și desfășurat două, și anume la In
zell (R. F. a Germaniei) și Inns
bruck* (Austria). în reuniunea da 
la Inzell o bună comportare a 
avut maestrul sportului Victor So* 
tirescu, care a doborît patru re
corduri republicane, cel mai va
loros fiind cel de la proba de 1500 
m. Cu timpul de 2:16,4 (v.r, 2:19,0) 
el și-a îndeplinit și norma olimpi
că pentru anul 1972. în condițiile 
unui antrenament mai îndelungat 
pe gheață și cu o tehnică (startul 
și parcurgerea turnantelor) îmbu
nătățită, vitezistul nostru poate a- 
duce, cu ușurință, acest record la 
2:11,0. Azi și miine, cei trei pati
natori români vor participa ia 
„Trofeul Doria“, găzduit la Cortina 
d'Ampezzo, iar în zilele de 15 și 
16 ianuarie vor evolua Ia Madonna 
tii Campiglio, într-un concurs dotat 
cu „Trofeul Alberto Nicolodi".

• în această lună patinajul ar
tistic va fi prezent pe calendarul 
competițional cu etapa județeană a 
campionatului republican de copii 
și juniori care va avea loc la ju
mătatea lunii (15—16 ianuarie).

Dumitru NEGREA

10 ianuarie’72* 12februarie’72

(Utmare din pag 1}

Exemplul marilor sportivi, al 
marilor campioni, este întotdeauna 
educativ, cu condiția să fie bine și 
just înțeles. Dacă se ia numai as
pectul spectaculos, și mai ales dacă 
se insistă pe elementul „șansă", 
există riscul de a se oferi tînăru- 
iui avid de afirmare sportivă o 
falsă imagine. Dar cine are răbdare 
să povestească istoria adevărată a 
antrenamentului, istorie plină de 
momente încordate și al cărei erou 
principal este voința, acela mi se 
pare că .va fi un bun pedagog. 
Sportivul se călește și se formează 
în timpul lungilor luni de antrena
ment.

De multe ori, însă, numai antre
norul său cunoaște această frumoa-

să epopee a depășirii de sine. Este 
păcat. De eîte ori știe publicul cită 
trudă cotidiană, cite renunțări și 
cite abnegații au pregătit clipa 
triumfului ?

Fără nici o pledoarie pentru ri
gorile unei vieți spartane, care ar 
putea să ne pară absurdă și cenu
șie, trebuie însă să mai notăm încă 
o trăsătură remarcabilă a sporti
vului ce își merită acest nume. Este 
vorba de gustul său pentru o viață 
mai austeră. Nu poate exista ma
riaj fericit între sportivitate și 
ghiftuială. Nici unul dintre „păcatele 
capitale1* nu ar trebui să pună stă- 
pînire pe sportivul adevărat. “ 
dacă orgoliul sau invidia se 
cuibăresc cîteodată în 
mari campioni, nu e 
ca lenea sau lăcomia

Dar 
mai 

inimile unor 
de conceput 

Să poată tn-

robi un sportiv, iar acesta să con
tinue a mai avea cele mai mici 
șanse de sport.

O trăsătură dintre cele mai atră
gătoare ale sportivului este dragos
tea sa adîncă pentru natură. în 

\ lumea de astăzi, cînd se vorbește 
atît de mult de primejdiile poluă
rii, sportivii pot să fie, și de mul
te ori și sînt, partizani activi ai pro
tejării mediului ambiant. Partizani 
activi, adică dintre cei care „pun 
rnîna", cînd e vorba de făcut ceva 
treabă. Și ce-ar fi dacă s-ar intro
duce practica unor rămășaguri, mai 
simpatice și mai utile decît cele 
care se fac cîteodată ? De pildă, 
admiratorii lui Dobrin să-și ia an
gajamentul de a sădi cîte un pom 
pentru fiecare gol pe care idolul 
lo» îl marchează ?.

PRIMUL TURNEU 
INTERNAȚIONAL AL ANULUI

Ca în fiecare an și acum sezonul 
internațional se inaugurează la 
lupte greco-romane cu „Turneul 
Klipan" din Suedia. Clubul spor
tiv din micul oraș suedez Klipan 
a invitat și la ediția din acest an 
Pe sportivii români, care de cîțiva 
ani sînt nelipsiți de la competiția 
scandinavă. La întrecerile care vor 
avea loc 
rie vor 
luptători din numeroase țări, prin
tre care Bulgaria, Danemarca, Fin
landa. R. D. Germană, R. F. a Ger
maniei. Polonia și U.R.S.S. Țara 
noastră va fi reprezentată de un lot 
puternic (probabil la 8—9 categorii) 
format din sportivi din lotul națio
nal. Printre cei ce se vor deplasa în 
Suedia se află ; I. Baciu, S. Po
pescu, N. Martinescu și, posibil, Gh. 
Berceanu. (T.R.).

în zilele de 28—30 ianua- 
participa cei mai buni

NITRASLAVIA
TIMIȘOARA 3-0POLITEHNICA

ÎN ACEST INTERVAL _ _ _ _ _ _ _ _
. PUTEȚI CUMPĂRĂ_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ LA PRETURI AVANTAJOASE_ _ _ _ _ _  
PRODUSE DE ÎMBRĂCĂMINTE Șl ÎNCĂLȚĂMINTE 

0E SEZON __ _ _ _ _ _ - _

în meci amical

Echipa» masculină de volei Sla
via Nitra a susținut o nouă parti
dă în tara noastră, întîlnind du
minică, la Timișoara, pe Politeh
nica. Oaspeții, care au practicat 
un joc foarte bun, au obținut vie 
toria cu 3—0 (9. 11, 6). A arbitrat 
bine G. Borghida.

C. CREȚU — coresp.



TRAGEREA LA SORȚI
DE LA ZURICH

DELEGAȚI ROMÂNI LA

MARIA SA

16-imilor CUPEI ROMÂNIEICEA MAI MARE MEDIE
DE SPECTATORI - CRAIOVA

PUBLICUL LA ORA RETROSPECTIVEI

K'

INTiMPLÂRI CARE NU ȘI-AU GĂSIT LOC
IN „CRONICA PARTIDEIu • • •

1

Dimensiune indispensabilă „dualului 
fotbalistic", publicul se află el însuși 
tn întrecere, in disputa pentru auto- 
clepășire contințiă în materie de fair- 
play, competență și atașament. Pre- 
l izînd din capul locului că' toți para
metrii privind numărul șl comporta
rea spectatorilor etapă de etapă 
poartă și un coeficient de relativi
tate, vom încerca să analizăm succint 
„verticala și orizontala „publicului în 
turul actualului campionat,

După cum am mai anunțat, mii- 
ne va avea loc la Zurich tragerea 
la sorți pentru sferturile de finală 
în Campionatul european, la care 
participă echipele naționale, precum 
și in cupele europene rezervate for
mațiilor de club : „Cupa campioni
lor*. „Cupa cupelor" ji „Cupa 
U.E.F.A.'.

La acest important eveniment 
fotbalistic vor fi prezenți Iov. Ion 
Balaș, reprezentant al F. R. Fotbal, 
și tov. Gheorghe Popescu, membru 
al comisiei campionatului european-

VARA, ClMPV- 
LUNG MOLDOVE
NESC. Ștefan Onisie 
coboară din tren ca 
să-și ia în primire 
noua echipă, „U“ 
Cluj. E marcat vizi
bil de emoție și, în- 
vîrtindu-și umbrela, 
de care nu se des
parte aproape nicio
dată, ne spune pe 
peron ;

— Depinde de fe-

Iul cum mă voi în
țelege cu băieții azi, 
cînd ne vedem pri
ma oară. Dacă nu 
găsim un limbaj co
mun, mă șui în tren 
diseară și plec la 
București, căci n-am 
semnat încă 
contract!

„Onisie a 
iar „U" Cluj 
acum pe locul trei 
in clasament.

nici un

rămas, 
se află

Lim-

bajul comun despre 
care vorbea „Totoș* 
se concretiza în ur
mătoarele cuvinte I 
disciplină, seriozi
tate, muncă intensă 
șt curaj (Vezi „re
lansarea' lui Lit'ă |i 
Munteanu și înca
drarea perfectă în 
angrenajul echipei a 
lui Fanea Lăzăr, re
venit de 
Cluj...).

la C.F.R.

★ ★ ★

LA CON-

într-un clasament numeric pe orașe, 
conduce publicul Craiovei. Media de 
17.142 spectatori pe etapă relevă pa
siunea pentru fotbal a spectatorului 
craiovean, ejar și atașamentul său 
pentru propria echipă, care, să re
cunoaștem, n-a avut un sezon tocmai 
roz. Dar publicul craiovean se re
marcă și prin constanță. Pentru că 
și, în turul campionatului trecut, in 
clasamentul mediei numărului de 
spectatori, tot Craiova s-a aflat pe 
locui intii.

în această direcție, a constanței, 
merită atenție și persistența Bueu- 
reștiului, aflat și în turul campiona
tului trecut și acum pe locul doi. 
Dar, dacă în campionatul trecut în 
cele 30 de meciuri ale turului, media 
de etapă a fost de 12 733 spectatori, 
în actualul campionat, deși nu mai 
participă Progresul la alcătuirea cla
samentului, media a crescut (14 380 
spectatori). Și, totuși, numărul de 
spectatori înregistrat la meciurile dis
putate în Capitală (302 000 in acest 
tur) ni se pare mic față de „resur
sele" Bucureștiulul. Să fie — așa 
cum pretind unii — numai Tele
viziunea de vină? Credem că și pro- 
gramarea unor partide oarecari ca in- 

>Xeres pe stadioane îndepărtate, ca 23 
August. Ia concurentă sau la or» ne
potrivite explică vectorul încă mic

Petroliștii fac
vizita medicală

Jucătorii de la Petrolul Ploiești 
s-au reîntîlnit ieri la sediul clubu
lui. în programul întocmit de antre
norul emerit Ilie Oană figurează ca 
în primele două zile (luni și marți) 
să se efectueze un riguros control 
medical, iar miercuri să albă loc 
primul antrenament. începînd cu 
ziua de 16 ianuarie, • petroliștii se 
vor antrena la Sinaia. Apoi, din 
ziua de 3 februarie, Petrolul va 
participa, alături de Farul și F. C. 
Argeș, la Constanța, la competiția 
de mini-fotbal ce va fi organizată 
de clubul eonstănțean.

V. ALBU, coresp. județean

LA F.C GALATI
DOUĂ ANTRENAMENTE

ÎN FIECARE ZI!
săptămînii trecute, for-în cursul

nația F. C. Galați și-a început pre
gătirile în vederea returului.
■ Noul antrenor, Constantin Teaș- 
că, a planificat cile două antrena
mente zilnic în aer liber. Pregăti
rile viitoare vor alterna în sală, la 
bazin și în aer liber. La ele vor 
participa toți jucătorii lotului, plus 
patru juniori din pepiniera proprie.

G. ARSENIE — coresp.

din graficul spectatorilor bucureșteni. 
Pe locul trei, publicul din Tg. Mu
reș (media 11 857), iar pe locul șase 
publicul celeilalte promovate. Oradea 
cu o medie de 9 000 spectatori de 
meci.

Clasamentul acesta prezintă, însă, 
și constatări negative. E vorba, în 
primul rind, de... constanța publicu
lui din Petroșani și in acest tur 
și în turul campionatului trecut pc 
ultimul loc cu cea mai scăzută me
die (4 285 în cele 7 etape din turul 
actualului campionat; 3 675 la cele 
8 meciuri din turul campionatului 
trecut). Nici situația Clujului nu e 
prea fericită, pentru orașul cu 2 fe- 
chipe, orașul care în campionatul tre
cut a cîștigat „Trofeul Petschovschi* 
(118 500 spectatori la meciurile din 
tur) a ajuns acum pe penultimul, cu 
88 000 de spectatori însumați în tur. 
Se pare că la această medie, meciu
rile C.F.R.-uluî atîrnă foarte greu, 
pentru că la partidele susținute de 
„lanternă" pe Someș, tribunele au 
fost supărător de goale. Cum adevă
ratul suporter la nevoie se cunoaște, 
credem că această cădere a Clujului 
și în clasamentul „Trofeului Petschov- 
schi“ tocmai pe locul 9, nu-i o simplă 
întimplare. Unii explică numărul re
dus de spectatori prin evoluția ștear
să, slabă, a echipei respective. Si, în 
această categorie de circumstanțe, ar 
putea fi amintite orașele Petroșani. 
Ploiești, Constanța. Dar — și există 
acest dar — intervine cazul Craiovei 
și contrazice explicația de mai sus. 
Intervin și spectatorii Brașovului 
(7 500 media, antepenultimul loc în 
clasamentul numărului de spectatori) 
și ai Bacăului (70 000 oameni la opt 
meciuri), suporterii unor echipe cu o 
evoluție * ' *
pionat...

Să ne 
general 
rit partidele în turul acestui campio
nat ; 1207.000. El este inferior celui 
înregistrat în turul campionatului tre
cut (1223 400), dar să nu uităm câ 
în ultimul sezon, prin forța împre
jurărilor, campionatul s-a prelungit 
pînă tirziu in iarnă, eă uneia partide 
s-au jucat miercurea. în zi de lucru, 
la ore incomode. Dar ceea ce intere
sează în primul rind este latura cali
tativă a acestui fenomen...

foarte bună în acest cam-

referim puțin și Ia numărul 
de spectatori care au urmă-

MUTATII PE VERTICALĂ

MĂSURA DISCIPLINARA

De la bun început să reținem me
dia generală a sportivității publicului 
în turul acestui campionat: 8,09. Me
die superioară celei înregistrate in 
primele 15 etape ale campionatului 
trecut 8,05. Dincolo de această medie 
care vrea să simbolizeze participarea 
activă, civilizată a spectatorilor Ia jo
cul de fotbal, încurajarea echipei fa
vorite în momentele cheie, dar și

o atitudine sportivă față de oaspeți, 
dincolo de toate aceste imperative 
care nu întotdeauna s-au realizat, 
vom urmări „verticala" Trofeului 
Petschovschi, unde s-au petrecut im
portante mutații față 
turului trecut.

De astă dată, In 
publicul Ploieștiului 
notelor de 8,75, public pe locul se
cund în toamna trecută. Ploieștcnii 
reprezintă singura „echipă" constan
tă, și lucrul este cu atit mai sem
nificativ cu cit teamul lui Oană și 
Dridea a avut un sezon destul de 
slab.

Spuneam că numai publicul ploieș
tean s-a remarcat prin constanță. In 
rest, numai mutații. In sus și în jos. 
Mutații plăcute și neplăcute. Printre 
schimbările plăcute, semnalăm ascen
siunea publicului brașovean pe ver
ticala sportivității. De unde, la sfir- 
șitul toamnei trecute publicul de sub 
Timpa se afla pe ultimul Ioc in 
„Trofeul Petschovschi** cu o medie 
jenantă (5,28), după ce a avut tere
nul suspendat o etapă (a 13-a), acum 
acest public a urcat 
o medie foarte bună 
iova, primul ciștigător al Trofeului a 
urcat, de ps poziția 6—8 la egalitate 
de medie (8,14) cu Timișoara și Ba
cău, a ajuns pe poziția secundă (me
dia 8,57).

O altă ascensiune care ne bucură 
este cea a publicului ieșean. Toamna 
trecută cînd Politehnica, „mergea*, su
porterii săi se aflau pe antepenulți- 
mul loc (media 7,12). In toamna a- 
ceasta, cînd echipa lui Mărdărescu a 
trecut prin chinuri mari, suporterii 
ieșeni au urcat pe locul 5 cu media 
de 8,37. Piteștiul a săltat și el, de pe lo
cul 11 (media 7,00) pe locul 7 (me
dia 8,28). Toate aceste metamorfoze 
dovedesc că în orașele respective 
munca educativă a fost mal susținută 
decit la începutul campionatului tre
cut. că majoritatea spectatorilor au 
înțeles rolul adevărat pe care ei tre
buie să il aibă in spectacolul fotba
listic

Au fost. Insă, și mutații neplăcute. 
Ciștigătorul din campionatul tiecut ai 
Trofeului Petschovschi. publicul clu
jean, a coborit, cum sclinteam, pe 
locul 9 și se poate... mindri cu o e- 
tapâ suspendare (C.F.R. Cluj a sus
ținut partida din etapa a 5-a cu Ra
pidul Ia Sibiu): suporterii Jiului au 
ajuns de pe locul 4—5 (medie 8,50) pe 
ultimul loc cu media 7,28 (să nu ui
tăm că al doilea trofeu a fost cîști- 
gat de publicul din Petroșani!); Con
stanța a ajuns de pe locul 4—5 pe 
locul 10 (medie 8.00); Bacăul se află 
pe locul 11 (media 7,62, in campio
natul trecut media 8,14); Bucureștiul 
a pierdut procente la medie (azi 8,30, 
în toamna trecută 6.53) fi a pierdut și 
locuri (a trecut de pe poziția a 3-a pe 
a 6-a). Un cuvint și despre publicul

de clasamentul
frunte se află 
cu o medie a

pe locui 3 cu 
(8,50). Și Cra-

” LA C S. M, REȘIȚA
Liderul seriei a Il-a a diviziei

B, C.S.M. Reșița, și-a reluat ieri 
pregătirile în vederea noului sezon 
competițtonal, sub conducerea an
trenorului I, Reinhard. în această 
săptămînă, antrenamentele se vor 
desfășura în localitate, după care 
echipa va pleca la Borsec.

Zilele trecute, conducerea tehnică 
a formației a propus biroului sec
ției să ia o măsură disciplinară : 
suspendarea portarului Așa, care a 
lipsit nemotivat de la turneul
C. S.lL-ului în Iugoslavia.

DORU GLĂVAN, coresp, județean

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
SE REUNEȘTE LA 31 IANUARIE

O dată cu alcătuirea lotului re
prezentativ care va efectua depla
sarea în turneul în America Cen
trală și America de Sud, antreno
rul Angelo Niculescu a fixat, în li
nii mari, și programul selecționabi- 
litor pînă la plecarea acestora din 
țară, după cum urmează : luni 31 
ianuarie — convocarea la Bucu
rești î 1 și 2 februarie — control 
medical; 3 februarie —- joc-test în 
compania unei echipe bucureștene.

în tot cursul lunii ianuarie, com- 
ponenții lotului reprezentativ vor 
fi urmăriți de către tehnicieni ai

Federației române de fotbal la an
trenamentele pe care le vor face în 
cadrul echipelor lor de club.

Așa de exemplu, săptâmîna acea
sta antrenorul echipei naționale, 
Angelo Niculescu va asista la pre
gătirile formației Rapid, uimind ca 
săptămînă viitoare să-i viziteze pe 
fotbaliștii dinamoviști.

întruciț primul joc din cadrul 
turneului va avea loc, după toate 
probabilitățile, în ziua de 8 februa
rie, în Mexic, fotbaliștii lotului 
nostru național vor părăsi țara vi
neri 4 februarie

echipelor debutante: spectatorii din 
Tg, Mureș se află pe locul 4 cu me
dia 8,42, iar cei din Oradea pe penul
timul loc cu media 7,50 și o etapă 
suspendare (a 9-a).
Dincolo de aceste note, relative cum 

am mai spus, s-a observat o creștere 
valorică a participării publicului la 
partidele de fotbal. Proba de matu
ritate a publicului nostru a reprezen
tat-o partida cu Cehoslovacia. Meciul 
acela poate fi un exemplu pentru 
publicul fiecărui oraș, al fiecărei e- 
chipe. $i etorurile generale de îmbu
nătățire a muncii educative trebuie să 
prindă în sfera lor șl pe spectatorii 
de fotbal — un public activ, civili
zat, competent și sportiv, așa cum 
îl vrem și cum poate fi.

Lg sediul Federației române de 
fotbal va avea loc mîine, de la ora 
13, tragerea ța soni a „16“-imilor 
Cupei României.

La tragere vor participa delegații 
echipelor calificate din etapele an
terioare și ai divizionarelor A. în 
această fază a „Cupei* s-au califi
cat formațiile: Petrolul Moinești, 
Dunărea Calafat, Cimentul Medgi
dia, Olimpia Rm. Sărat, Petrolistul 
Boldești, Unirea Drăgășani, Minaur 
Zlatna. Textila Odorhel. Tractorul 
Brașov — din divizia C. Metalul 
Plopeni. F. C. Galați, Politehnica 
Timișoara, C-F.R. Timișoara. Mine
rul Baia Mare, Olimpia Satu Mare 
și Metalul București — din divi
zia B.

ZI DE TOAMNA
STANȚA, O duminică mohorîtă 
ca-n poeziile lui Bacovia. Ploaie, 
frig și ceață... Balonul nu se mai 
zărește din tribună fi în repriza 
a doua coborîm în teren ca să 
urmărim fazele mai de-aproa- 

' pe,„ Mai sînt cîteva minute pînă 
la sfirșitul partidei. De .pe tușă 
antrenorul R, Coșmoc, înghețat, 
tți freacă palmele fi strigă la 
jucătorii săi, ce.rîndu-le să inten- 

■ - - lui
Ci- 
din

stflce presiunea Za poarta 
Suciu Dar golul nu cade... 
neva îi strigă lut Cosmoc 
apropiere:

★

că mai existfi mi

ultimul mi
să trimită

— Noroc 
autul.,, 901

,..Șl intr-adevăr, în 
nut. Tănase reușește 
balonul in plasa porții lui Su
cin, care mușcă de ciudă gazo
nul din fața porții!

E al doilea gol marcat de Fa
rul în ultimul minut, (Cu o slip- 
t amină înainte, dlnamoviftn 
bucureșteni ftighjțiseră aceeași 
pilulă amară tot în aceșt fall 
die minut 90),

Cvsmoc răsuflă ușurat și stri
gă „proorocului":

— Al avut gură aurită-

★ ★

Mircea BATRÎNU 
Adrian VASILESCU

14 BUZĂU AII FOST
RELUATE PREGĂTIRILE

Luni dimineața, sub conducerea 
antrenorului P. Dragomir, au fost 
reluata antrenamentele echipei C.S.M 
Gloria Buzău, fruntașă a seriei 
a V-a a diviziei C. La prima lecție 
au răspuns, însă, prezent — din di
ferite motive — doar 12 din cei 21 
de fotbaliști ai lotului : Ioniță, Ar- 
ghîr, Nan, Bunăziua, Bâdin. Perianu, 
Stan, Toma, Badea, Mănescu, Bodes- 
cu, Nggoescu.

P. VRABIESCU coresp.

OCTOMBRIE, LA 
PETROȘANI. Jiul 
pierde trei puncte pe 
teren propriu și con
ducătorii echipei în
cep să se lamente
ze, Doar Eugen Ior- 
dache îșj păstrează 
cumpătul I

— Nu disperăm, 
încă... în curind „ro
tițele" echipei se

tor invirti cum tre
buie fi atunci nu 
vom mai pierde 
puncte. Jneă puțin
tică răbdare

Șl, înlr-adevăr, în 
partidele următoare, 
Dinamo, „U“ Cluj și 
Universitatea Cra
iova „lasă1* cîte două 
puncte pe terenul 
din Valea Jiului.

— Nu v-am spus 
eu! 7 — exclamă
Eugen lordache. Ro
tițele au început să 
se-nvtrțească 
„rotițele 
ril 
Și 
să 
nu

„ (n.n. 
șînt tine-

MuRescu. Făgaș 
Stoian). Totul e 
veghez acum să 
ruginească (roti 

țele) la iarnă l...

★ ★ *

LA CLUJDE IARNA,
a terminat turul în „coa- 

C

Zf
C.FR. 
da" clasamentului, dar dr.
Rădulescu este încă optimist, își 
convoacă jucătorii la antrena
ment imediat după sosirea de la 
Constanța. „Cuvîntul de ordine" 
este următorul:

— In retur vom munci dublu.

Speranțele nu sînt pierdute... Am 
avut și un ghinion fantastic... 
Poate în primăvară, mai ..pa
săm** ghinioanele și altor echipe. 
Pînă
seze 
tri I

una alta, trebuie să pa- 
mai bine... ataeanții noș-

George MIHALACHE

7

FOTBALUL RĂMÎ NE SPORTUL ACESTUI SECOL
O repriză cu „omul de la microfon", Szepesi Gyorgy

Deși era prima zi după Anul Nou, 
deși stadioanele ori sălile de sport din 
Întreaga Ungarie intraseră in obișnuita 
vacanța de Carnaval, n-a fost chiar 
atit de simplu să dâo de urmele atit 
de popularului crainic de sport Sze
pesi. L-am „prins** de abia atunci cînd 
punea la punct, cu tehnicieni! Radiodi
fuziunii, amănuntele unei apropiate 
transmisii directe din Spania. Cu nedez
mințitul său umor, a făcut remarca că 
atit el cit și noi am pornit-o In grabă 
ca șl colindătorii !..

I-am explicat că acest interviu, so
licitant in exclusivitate pentru ziarul 
„Sportul», continuă intr-un anume fel 
pe acela acordat in iulie trecut Televi
ziunii Române.

— Da, imi aduc bine amint» că discu
tam printre altele de situația naționalei 
române inainte de partida cu Cehoslova
cia. Ați ciștigat merituos. Publicul ma
ghiar a avut chiar prilejul să vadă acest 
meci la televizor. Ne-a fost mai greu 
să înțelegem eliminarea categorică (ce 
s-a intimplat cu scorurile ? ?) a echi
pelor Rapid și Dinamo, despre care În
cepuse să se vorbească mult mai bine... 
In schimb, U.T.A. demonstrează o 
constanță surprinzătoare. Fiind o 
echipă tehnică, mi-ar place foarte mult 
să o văd juclnd cu Ferencvaros. Sint 
nerăbdător să văd ce se va intimpla 
peste clteva zile cu tragerea la sorți 
in cupele europene.

— Ce ați zice de un mec! România — 
Ungaria in campionatul continental ? 
Mai ales că acum cîteva luni pledați 
conviagfrior pentru înmulțirea partidelor 
dintre echipele noastre reprezentative...

— El, vedeți, spuse Szepesi, zimbind, 
prefer să jucăm cu Belgia, Iugoslavia 
sau Uniunea Sovietică. Sint convins că 
oricare din aceste trei va pierde cu 
siguranță cel puțin la Budapesta. Am 
Încheiat trecutul sezon internațional cu 
un bilanț promițător, din luna iunie și 
penâ in decembrie s-au jucat șase me
ciuri, soldate cu cinci victorii și un 
scor rgal. Golaverajul ml se pare edi
ficator — 12:1 ! La ora actuala, cred că 
antrenorul ilovski are un lot serios și 
Că — datorită priceperii șt talentului 
său — va aduce fotbalul maghiar din 
nou pe primul plan.

— La prima noastră intilnlre ați sub
liniat câ de-a lungul carierei de crainic 
sportiv ați ajuns la concluzia câ în 
România au existat mari jucători, chiar 
de talie mondială, dar că o echipă re
prezentativă r.j s-a făcut deeit de puține 
ori remarcată. Ce spuneți azi ?

— Aproape ceea ce am spus și ieri : 
după război — jucători ca Petschovschi, 
V'oinescu, Ozon și alții, puteau să facă 
parte din orice mare echipă. S-a făcut 
insa marea greșeală că reprezentativa 
n-a avut decit foarte puține meciuri in
ternaționale, 
cu căre poți 
cind nu ești 
Păcat. Nu 
Pftschovschi, 
admirație ani

n-a acumulat experiența 
învinge chiar și atunci 

in cea mal bună formă, 
l-am uitat pe marele 
pe care l-am urmărit cu 
de zile. Azi cred cu toată

U
■ ■ «

• „Românii au astăzi o echipă" • „Mi-ar place un meci

U.T.A.-Ferencvaros" • „Nu l-am uitat pe marele Petschovschi"

• „Cine a zis că Bene e bătrin?" • „De ce America de Sud

e un miraj de iarnă..." • „La Miinchen văd un singur pretendent

serios" • „Să lăsăm bocitoarele să plingă,
românii au o ăchipă. 
timp Împreună, eompo-

convingerea că 
lucind mai mult__. .
nenții ei au ajuns să se cunoască, să 
»e Împrietenească chiar. Iar acest lucru 
este extrem de important :

— Despre vedetele noastre de azi am 
mai discutat. Noi credem In posibili
tățile ce le au de a se afirma puternic 
în arena fotbalului. Avem însă destul 
jucători de talent intrați prea timpuriu 
in eclipsă. Cum se prezintă lucrurile cu 
fotbalul «naghlar î

— Val, doamne, prea adeseori vorbim 
de „fcittinețea” fotbaliștilor !

— Pe multi dintre noi i-a cam mirat 
a doua tinerele a Iu! Bene...

— Vedeți, aici cred că e vorba de un 
capriciu al publicului. Urmărind un ju
cător ani la rind, uitlnd insă că acesta 
șl-a Începu» cariera foarte de timpuriu, 
vin unii care decretează că X sau V e 
„bătrin». Știți ciți ani are Bene? Numai 
27! E adevărat, eă lumea tl știe de mult, 
ața incit nu mai ține cont de vîrsta iui 
reală .De fapt, cred că In fotbal con
tează nu virsta cronologică, ci vîrsta 
biologică.

— tn România, la anchetele efectuate 
de reviste ș! ziare cei mai populari fot
baliști ai anului 1971 au fost desem
nați Dobrin și Dumitru.,..

— ...La noi, in Ungaria — spune Sze- 
pesf — ziariștii sportivi l-au ales pe 
Zambo, iar antrenorii pe Suez. Intere
sant că Bene n-a figurat niei măcar 
printre primii zece, deși, colegii de la 
„France Football" i-au dat o clasificare 
foarte bună. Explicația e simplă totuși : 
ungurii au făcut clasificarea după me
ciurile de campionat mal ales, in 
ce francezii au avut în vedere 
partidele internaționale.

— Pînă ia începutul sezonului 
ee face reprezentativa Ungariei ?

— Se pregătește acum in Spania, iar 
la 12 ianuarie va juca sub denumirea 
de echipa Budapestei cu selecționata 
Madridului. Chiar urmează să plec pentru 
a comenta acest meci. Urmează un lung 
turneu in 
Centrală.

— După 
europeni 
vreme cu

vreme 
numai

oficial,

America de Sud ff America

cum știți, mulț! comentatori 
stat cam sceptic! In ulttma 
turneele din America.

dacă adrer- 
_______ ... ____ _________înaltă clasă, 
clima ne dă ocazia să avem o continui
tate a pregătirilor. Iar pentru un sportiv 
așa ceva este extrem de important.

— Va fi selecționat șl Albert T între
băm, cunoscînd, firește, situația cu totul 
specială a acestui talentat atacant ma
ghiar.

— Desigur. Pot să vi spun că au 
avut ioc la noi adevărate bătălii care 
au sftrșit cu reintroducerea lui In lotul 
maghiar. Stnt sigur eâ Albert nu este 
o stea apusă ! De altfel făcând parte 
dintre cei 40 de jucători selecționați 
pentru echipa A șl cea olimpică, el va

— Să fim realiști. Chiar 
sării nu vor fi de cea mai

putea fi foiostt oriunde. Nu este exclus 
să devină căpitanul nostru ia turaeul de 
Ia MUnchen,

— Un favorit pentru Olimpiadă ?
— Cele mal multe șanse le acord 

echipei R. F, a Germaniei.
— Crede Szepesl în criza mondială a 

fotbalului? Va da acest aspect anului 
1972?

— NU ! ! Fotbalul rămine sportul ace
stui secol. Deci și al anului 1972. Lâ- 
sați bocitoarele să „plingă"...

Aristide BUHOIU si 
Bojin SÎR3OBRAN

CONTINUĂ ATRIBUIREA ALTOI UPIS*ltIOR

LA PRONOEXPRES, LOTO ȘI PRONOSPORT
In continuare și în luna ianua

rie 1972, la toate tragerile și con
cursurile obișnuite LOTO, PRONO- 
EXPRES și PRONOSPORT se atri
buie — săptămînal — autoturisme 
la alegerea câștigătorilor.

Autoturismele se atribuie în ca
drul valorii unitare a cîștigurilor 
în numerar, indiferent categoria la 
care a fost obținut cîștigul de o 
valoare cel puțin egală cu aceea a 
autoturismului ales, felul biletului 
pe care a fost obținut cîștigul res
pectiv, sau taxa de participare achi
tată per variantă (3 sau 6 lei la 
Pronoexpres ; 2 sau 5 iei la Loto).

Reamintim că, deoarece la Pro
nosport există o taxă unică de par
ticipare (3 lei per variantă) i la a- 
cest sistem autoturismele se acordă 
în cazul cînd valoarea unitar* a

unui premiu obținut pe o variantă 
cîștigătoare, indiferent categoria, 
felul biletului sau buletinului ju
cat, este egală sau superioară con
travalorii unuia dintre autoturis
mele anunțate.

Iată în continuare lista autotu
rismelor oferite pe luna ianuarie 
1972 : DACIA 1300 (70.000 lei) ;
DACIA 1100 (55.000 lei) i SKODA 
S 100 (53-000 lei).

Partîcipînd la tragerea Pronoex
pres de mîine aveți posibilitatea ca
— în afara cîștigurilor în numerar
— să obțineți și un autoturism. 
Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor.

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

ȘCOALA SPORTIVĂ EXPERIMENTALĂ „VIITORUL
(Urmare din pag. I)

Valoarea Individuală a tinerilor 
scrimeri de la „Viitorul” constituie 
cel de-al doilea aspect pe care do
rim să-l abordăm. Trei dintre flo- 
retiste (Ostafi, Bartoș și Crișu) sînt 

^^■“'/lOmi’.ializate pentru lotul național 
de tineret din care mai face parte 
o scrimeră a Școlii sportive nr. 1, 
Viorica Draga. Dintre acestea patru 
urmează să se aleagă floretisțele 
care ne vor reprezenta la proxima 
ediție a C.M. de la Madrid. In ace
lași timp, patru sabreri al scolii — 
Marin, Oancea, Crișu si Mocanu — 
fac parte din lotul național de tine
ret pentru C.M.

Așadar, poziții dominante pe plan 
național. Cu floretistele și sabrerii, 
Școala sportivă experimentală „Vii
torul" ar putea avea satisfacția obți
nerii unor medalii la apropiata 
competiție a speranțelor scrimei mon
diale.

într-o perspectivă care ar putea 
să însemne chiar toamna anului 
1972, sabrerul Cornel Marin vizează 
un loc în lotul național de seniori, 

y* După J.O., se va simți probabil ne
voia unui aflux de tinerețe în lo
turi, astfel că o asemenea perspecti
vă are toate tențeiurile să devină 
realitate.

La atîtea constatări pozitive, școa
la ne oferă o... curiozitate: grupa 
de floretisti, din care au făcut parte 
cîteva valori, cel puțin pe plan 
bucureștean (Logan și Taran). este 
acum reprezefițstă prLntrxWn singur

trăgător, Adrian Vasilescu. Ni s-a 
spus că lotul de floretă este în li
chidare (!?). Termenul poate să sune 
cam straniu, dar el exprimă, din 
păcate, realitatea. Există și explica
ții, evident obiective: secția de scri
mă beneficiază în mod practic 
doar de un antrenor, Lucian Gllșcă, 
întrucît Tănase Mureșan este supra
solicitat în cadrul Institutului de 
Educație Fizică șl Sport, în calitate 
de asistent. Este foarte adevărat. în 
pasiunea sa pentru munca de antre
nor (la fel ca și pentru cea de fio- 
retist, în care continuă <? activitate 
extrem de laborioasă, tn lotul națio
nal) Tănase Mureșan conduce vo
luntar. de 2—3 ori pe săptămînă, cî
teva grupe ale secției. Se impune, 
însă, titularizarea unui al doilea an
trenor, care să fie legat efectiv de 
secție, de școală. S-ar putea apela, 
de exemplu, ia antrenorul Sorin Poe- 
naru, actualmente disponibil. Oricum, 
un antrenor la aproape 50 de scri
meri nu poate însemna o situație 
normală. Sintem convinși — de altfel
— că si conducerea scolii (directoare: 
prof. Rodica Șiclovan), sensibilă întot
deauna La nevoile secției de scrimă, 
va găsi o rezolvare convenabilă si ra
pidă acestei cerințe. De asemenea, fe
derația dg resort, care are în „Viito
rul" o serioasă pepinieră de trăgători, 
ny ar trebui. să întîrze de a înzestra 
școala cu un aparat electric, curmînd 
astfel actuala situație — paradoxală
— cînd sportive, de Iot, lucrează cu
lame „uscate”. Viitoarelor valori ale 
scrimei trebuie să li se asigure con
diții ««țsriale ,!4w.

PERIOADA HANDBALULUI - SPECTACOL A APUS!
De o bună bucată de timp, cam 

de prin toamna anului trecut, 
și-a făcut simțită din ce în ce mai 
acut prezența în lumea handba
lului nostru o problemă tactică, de 
principiu, care a produs și con
tinuă să producă multe și aprige 
discuții. Ba mai mult. Preocupă
rile în această direcție au ieșit 
din limitele terenului de joc și au 
pătruns în tribune, angrenînd în 
dispută pe cei ce au îndrăgit acest 
dinamic joc sportiv și care, asis- 
tind cu regularitate la confruntă
rile mari sau mici, interne sau 
internaționale din handbal, își văd 
diminuate serios satisfacțiile de 
ordin estetic.

Este vorba, așadar, despre o 
simțitoare scădere a nivelului 
spectacular al întrecerilor, cu atît 
mai evidentă la noi în țară, cu cît 
jucătorii și jucătoarele noastre au 
fost mult timp purtătorii pe plan 
internațional ai făcliei handbalu-

Eforturile acestui subtil handbalist 
care este Cristian Gațu sint — 
după cum se vede în fotografia 
noastră — inutile. Apărarea aten
tă și agresivă a anulat fenta lui și 
Samungi, bine marcat pe semicerc, 
nu poate primi mingea. Fază din. 
jocul România — R. D. Germană, 

disputat în 1971 la Cluj

lui agreabil, cu accente de finețe 
tehnică, abundent în combinații 
subtile. Cine nu-și amintește cum 
cu ani în urmă selecționata mas
culină a țării sau formațiile de 
club Dinamo București și în ulti
mii ani Steaua realizau cu faci
litate faze uimitoare, în care min
gea căpăta traiectorii nebănuite, 
păcălind adversarii și poposind în 
plasa porții lor atunci cînd te aș
teptai mai puțin ? Era — o tem- 
pora ! — epoca jocurilor-spectacol, 
în care nu de puține ori scorul 
nu mai interesa (superioritatea 
handbaliștilor români lăsa foarte 
rar loc surprizelor...) dar în care, 
cu toții, așteptam nerăbdători de
clanșarea acelui resort ce punea 
în mișcarea angrenajul excelent 
pus la punct al echipei. Și satis
facțiile estetice, ee se succedau în 
cascadă, nu se mai măsurau în go
luri. Nici nu mai avea rost...

Anii au trecut, însă, nu fără a in
fluența, într-Un,,fel, din fericire încă 
nu prea mult, și handbalul. în 
primul rînd pe măsură ce 
își mărea aria geografică în 
lume și o dată cu creșterea intere
sului pentru marile competiții în 
handbal, victoriile au început să 
fie plătite mai scump. S-a schim
bat raportul de forțe pe plan in
ternațional. Au apărut noi forma
ții puternice, eu un grad de pre
gătire incomparabil mai ridicat ca 
în anii trecuți, cu posibilități teh
nice, tactice și fizice năbănuit de 
mari. A te impune, pe teren pro
priu sau în deplasare, a devenit

din ce în ce mai greu, deoarece 
greșelile, facilitățile și chiar cele 
mai mici inexactități in joc sînt azi 
prompt speculate de orice adver
sar. în al doilea rînd, regulamentul 
— cu toate lăudabilele intenții și 
eforturi ale Comisiei tehnice a 
F.I.H. — rămîne încă foarte labil, 
lăsînd o prea mare poartă des
chisă interpretărilor, contribuției 
directe și de moment a cavalerilor 
fluierului și în special jocului dur, 
obstructionist.

Supus acestor două tendințe pu
ternice, handbalul a devenit din 
ce în ce mai mult un joc în care 
predomină siguranța acțiunilor, 
fructificarea în cît mai mare pro
porție a momentelor de posesie a 
mingii, lăsînd tot mai puțin loc 
imponderabilului, contribuției per
sonale a jucătorilor. Ne aflăm, 
deci, în plină perioadă a handha- 
Iului-productiv, în care a primi 
cît mai puține goluri și- a înscrie 
cu unul mai mult decit adversarul 
constituie legea de bază. La acea
stă „modă" își ajustează în pre
zent și echipa noastră reprezen
tativă armele tactice, Nu-i ușor, 
Nu-i ușor pentru câ, temperamen
tal, Iiandbaliștii români sînt croiți 
pentru celălalt stil. De aci discuții, 
opinii contradictorii. Dar, dacă 

vrem Ca la J.O. reprezentativa Ro
mâniei să se numere printre frun
tașe, așa cum s-au petrecut lucru
rile în ultimul deceniu. treh"ir ă 
acceptăm această schimbare. Ori- 
cîte sacrificii ar cere ea !
*'*-**“'* *- A, CALIN

C.FR


în turneul internațional de volei de la Sofia
v

Doua din mo
dernele baze de 
la Macomanai, 
Sapporo, care iți 
așteaptă oaspeții: 
In primul plan 
inelul patinoaru
lui de viteză și 
in planul doi pa
tinoarul acoperit.

ATLEȚI ROMANI
BELGRAD, 10 (Agerpres) — 

'Atleți din România, Sp'ania, B. F. 
a Germaniei, Polonia și Iugoslavia 
se pregătesc în comun, participând 
la cîteva concursuri de verificare 
care au loc în localitatea Rijeka. 
Delegația sportivă a României este 
formată din Carol Corbu (17.12 m 
la triplu salt) și Alina Popescu 
(6,30 m la lungime) fiind însoțită de 
antrenorul emerit Ellias Baruch. Nu 
a putut face deplasarea săritoarea 
în înălțime Cornelia Popescu, acci
dentata Ia un genunchi. Din forma
ția spaniolă se remarcă Filipo Ca

IN IUGOSLAVIA
reta (triplu salt). Antrenamentele în 
comun ale aruncătorilor de suliță 
sînt conduse de vest-germanul 
Wolfgang Bergmann.

¥
Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat la Melbourne, Tony Ben
son a realizat O bună performanță 
în proba de 5000 m plat. El a par
curs această distanță în 13:37,6. 
Juddy Pollok a câștigat proba femi
nină de 800 m plat în 2:04,3, iar 
Raeline Boyle s-a clasat pe primul 
loc în proba de 100 m Obțintnd 11,3.

După cum am anunțat, in semifinalele „Cupei campionilor europeni", la 
tenis de masă formația Start Praga a dispus de Progresul București cu 
5—2. In imagine, Doina Zaharia în partida cu valoroasa jucătoare ceho
slovacă Vostova (căreia i-a cedat, dar după ce a luptat, curajos in primul 

sett 0—2 (19, 11)
Telefoto ! C.T.K.-AGERPRES

JUNIORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI/
JUNIOARELE DIN NOU ÎNVINSE

SOFIA, 10 (prin telefon, de Ia co
respondentul nostru). In cea de a 
doua zi a turneului internațional de 
juniori din localitate reprezentativa 
masculină a României a repurtat o 
frumoasă victorie, în fața formației 
R.D. Germane, cu scorul de.3—1 (—8, 
4. 5. 7). Spre deosebire de jocul des
fășurat duminică, voleibaliștii români 
au evoluat la un nivel superior și. 
deșî au pierdut primul set, au găsit 
resursele necesare pentru a se im
pune detașat și autoritai- în celelalte 
trei, Oteedați de înfrângerea din 
ziua precedentă juniorii români nu 
și-au găsit cadența în primul set. 
pe care l-au pierdut. înlocuirea lui 
G. Enescu șl Jelea cu Rebedea, 
respectiv Macavel s-a dovedit bine 
inspirată. Ineepînd din setul secund 
echipa română s-a comportat mult 
mai bine, a condus în permanență, 
impunîndu-se ușor. Succesul echipei 
antrenată de Marcel Șerban și Traian

Căldare a fost decis de funcționarea 
aproape ireproșabilă a blocajului, de 
forța de atac a trăgătorilor, precum 
și de jocul mai sigur in linia a doua. 
Cu toate că a beneficia de apor
tul unor jucători înalți, echi
pa R.D. Germană nu a izbutit «ă 
fructifice acest avantaj.

In meciul cu Cehoslovacia, repre
zentativa feminină a Românie; a de- 
cepționat din noU arătînd numeroase 
deficiențe, atit în atac cit și in apă-' 
rare. E suficient să menționez că 
tot timpul meciului blocajul român a 
reușit să respingă doar două atacuri 
ale adversarilor. Ca urmare, român
cele au părăsit terenul învinse : 0—3 
(—7, —14, —12). într-un alt meci, ju
nioarele Bulgariei au învins pe cele 
ale R.D.G. cu 3—2 (—3, 12, —8. 0, 
10). în ultima zi, junioarele românce 
întîlnesc pe cele ale R.D.G.. iar bă
ieții echipa Bulgariei.

Toma HR1STOV

t

CALIIICARI PUȚIN SCONTATE IM TURNEUL FINAl
Al C. C. f. IA VOLEI MASCULIN

Au luat sfirșit întrecerile grupe
lor semifinale ale „Cupelor campio
nilor europeni" la volei. Pentru tur
neele finale ale competițiilor s-au 
calificat echipele Dinamo Moscova, 
Start Lodz, Lokomotiv Moscova, 
Tatran Praga (la feminin) și Zetor 
Brno, Ruini Florența, Dynamo Ti
rana și AMVJ Amsterdam (1a mas
culin).

în ultimele partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
feminin : Ia Haarlem : Lokomotiv 
Moscova — Bekkerveld (Olanda) 
3—0 (15—11, 15—3, 15—9); Tatran

Fraga — Levski Sofia 3—0 (15—11, 
1?—5, 15—5); masculin : la Floren
ța : Zetor Brao — Ruini Florența 
3—1 (15—11, 15—13, 13—15. 15—7); 
Miinster (R. F. a Germaniei) — Ga- 
latasaray (Turcia) 3—0 (15—7, 
15—7, 15—13); la Amsterdam : Dy
namo Tirana — Lierre (Belgia) 3—1 
(15—11, 14—16, 15—13, T5—11).

TURNEUL DE TENIS
DE LA SYDNEY A REVENIT

Retrospectivă atletică ’71 [v] LUI METREVELI

Cele doua alergări de fond ale cam
pionatelor europene de la Helsinki au 
făcut dintr-un atlet po care-1 știam 
bun — recorduri personale 13:43,2 pe 
5 000 m si 28:14 pe 10 000 m înainte 
de C.E. — erotil Unei întregi națiuni 
și după anchetele cîtorva agenții de 
presă, chiar sportivul numărul 1 al 
lumii în anul 1971. La 30 de ant Juha 
Vaatainen intră în istoria atletismu
lui .reușind ceea ce numai Zatopek și 
Krzykowiak au mai putut realiza:

5 000 M
13:22,2 D. Bedford
13:24,6 E. Puttem&ns 
13:25,8 K. Kelno
13:28,4 J. Alvarez-Salgado 
13:29,8 L. vtren
13:30.4 J. Wadoux 
13:30,4 S. Prefontaine 
13:31,2 D Korica 
13:32,2 G. Young
13:32,6 J. Vaatainen

Anglia 
Belgia 
Kenia 
Spania 
Finlanda 
Franța 
S.U.A. 
Iugoslavia 
S.U.A, 
Finlanda

Media primelor 10 rezultate : 13:28,76
(ta 1070 — 13:29,72).

furnizat în sezonul atletic 1971 cele 
mai frumoase clipe, cursa 10 000 m a 
„europenelor” de la Helsinki fiind o 
adevărată bijuterie a acestui gen de 
alergări.

După ce, pînă anul trecut, un singur 
atlet, Ron Clarke, alergase 25 de tu
re. de stadion în mai puțin de 28 de 
minute, iată, tabelul alăturat arată o 
medie de 27:59.9 a primilor 10 perfor
meri din 1971 ! Este un salt uriaș, 
pentru care, se cuvin laude nu nu
mai lui Vaatainen, Haase. Sarafutdi- 
tiov, Korica sau Haro, dar parcă mai 
ales, englezului David Bedford.

Ca Si Clarke, Bedford s-a dovedit 
un motor al progresului probelor de 
fond. La 21 de ani — mulți au uitat 
prea repede virsta Iui — Bedford s-a 
supus unui program de antre
nament nemauntîlnit ca duritate, 
înspâimîntîndu-i pe medici cu cei 
320 de kilometri alergați săptămînă de 
săptămînă. La 21 de ani. vîrstă de

Iui european. — Jurgen Haase, care 
s-a aflat la un pas de ce de-al treilea 
titlu european consecutiv la 10 000 m, 
Jean Wadoux, Harald Norpoth, etc. 
— fiind capabil să acopere, de fie
care dată, ultimul tur de pistă în 
mai puțin de 54 secunde. Am zăbovit 
mai mult asupra Iui Bedford pentru 
că atletismul are nevoie de aseme
nea alergători care îi trag Pe cei
lalți după ei- silindu-i să tacă apel 
la toate resursele lor. Bedford a dat 
un impui» necesar unor probe care 
amenințau să devină „alergări de 
sănătate” în grup, cu sprint pe ulti
mii metri, a redescoperit gustul re
cordului în probele de fond. în sfîr- 
șit a readus Ia dimensiuni umane 
recordurile considerate tabu ale aus
tralianului Ron Clarke.

Nu putem încheia înainte de a 
menționa progresele remarcabile rea
lizate de alți cîțiva alergători. Bel
gianul Emile Puitemans, destul de

MELBOURNE, 10 (Agerpres). — 
Cunoscutul tenisman sovietic Alek
sandr Metreveli a terminat învin
gător în proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional 
de la Sydney. în finală. Metreveli 
a dispus în patru seturi cu 6—4, 
6—4, 4—6. 6—1 de'francezei Patrice 
Dominquez. ,

Concursul feminin s-a încheiat cu 
victoria scontată a campioanei aus- 
tralience Evonne Goolagong. învin
gătoare în finală cu 6—1. 7—6 
în fața jucătoarei engleze Virginia 
Wade.

CURSĂ AUTOMOBILISTICĂ Df

„eventul” 5 000 — 10 000 m tn cam
pionatele continentului.

Eterna problemă a atletismului „re
cordman sau campion” a fost repusă 
în discuție de evenimentele consumate 
în 1971 în probele de fond. Deși a 
plecat Ron Clarke, cel mai mare fon- 
dist al ultimelor 2—3 decenii, deși a 
absentat de la concursuri recordmanul 
— la Începutul anului — și campio
nul european pe 5 000 m din 1969, Ian 
Stewart, fondiștii au fost cei ce au

IERI IN DIVIZIA A
LA HOCHEI

(Urmare din pag. 1)

La Buenos Aires s-a disputat tra
diționala cursă automobilistică de 
1000 km (contând pentru campio
natul mondial). Au luat startul 20 
comcurențl. Pe primul loc s-a cla
sat echipajul Ronnie Peterson (Sue
dia) — Tim Schenken (Australia) 
pe mașină Ferrari în 5h 45:58.22. 
Au urmat: 2. C. Regazzoni (Elve
ția) — B. Redman (Anglia) pe Fer
rari ; 3. G. Alberti — C. Facetti 
(Italia) pe Alfa Romeo i

de joc încîicif, cu accente dure, 
abundent în întreruperi și elimi
nări, ceea ce. lesne de închipuit, a 
fost mai mult în folosul formației 
Agronomia. Abia în ultima repriză, 
și numai după ce clujenii au redus 
din handicap (min. 46, 2—1), ho- 
cheiștii dinamoviști și-au regăsit 
calmul, au început să lege din nou 
jocul și au putut, în cele din urmă, 
să se detașeze onorabil. Vom men
ționa, însă, că diferența de scor 
nu reflectă raportul de forțe de pe 
gheață, care, în prima și a treia re-

Helsinki, 10 august 1971. Bedford mal conduce încă, dar știe că nu va 
învinge. Peste citeva secunde, Vataainen va țîșni ți va cîțtiga cea mai 

frumoasă cursă de 10 000 m, alergată vreodată

PROGRAMUL DE AZI:

Ora 16,30 : Steaua — Agronomia; 
ora 19 : Dinamo — Avîntul 
Miercurea Ciuc.

priză, adică atunci cînd bucureț- 
tenii au înțeles să joace hochei, a 
fost net favorabil acestora. înainte 
de a anunța pe autorii golurilor, 
considerăm că nu este lipsit de 
interes să subliniem și pe „recoid- 
manii" eliminărilor din acest rheei f 
Tureanu (Dinamo) 20 de minute, 
Tamas (Agronomia) 15 minute.

Au marcat Mihăilescu 2, Turea
nu. Pană pentru Dinamo, respectiv 
Texe. Au arbitrat ’ corect și auto
ritar C. Sgîncă și Gh. Mureșan.
STEAUA — AV1NTUL MIERCUREA 

CIUC 8—0 (3—0, 3—0, 2—0)

Victorie netă la o diferență de 
scor puțin scontată. Bucureștenii au 
meritat însă acest succes prin serio
zitatea și luciditatea cu care au 
acționat tot timpul. Meciul, spre 
deosebire de primul a fost disputat 
într-o deplină notă de sportivitate, 
dictîndu-se doar 6 minute de eli
minare. Au marcat Iordan (2), 
Hergelegiu, Caiaman, Gheorghiu, 
Bucur, Fodorea și Varga. Au condus 
Florian GubernU și M. Presneanu.

junior pentru proba de 10 000. Bedford 
reușește 27:47,0, pulverizînd recordul 
european si devenind al doilea atlet 
care aleargă distanța în mai puțin de 
28 de minute. Tot la 21 de ani, el de
vine recordman continental și pe 5 000 
m realizînd 1322,2 în condiții atmos
ferice defavorabile (ploaie, vînt, 7—8 
grade temperatură). Bine, bine, veți 
spune, dar Ia Helsinki... La Helsinki, 
Bedford — ol cărui teribilism ce l-a 
făcut antipatic unora se explică tot 
prin cei 21 de ani ai săi — era. cum 
spun francezii, „< 
cum se întîmpîa 
cursă importantă 
La Helsinki, toți 
sus au alergat 24 
lui, ripostînd cu ______ .. _ ___
tentativă a sa de a se 'detașa. în con
dițiile adestej coaliții tacite — și ex
plicabile — care a adus, la clopotul 
ultimului tur, 6 atleți pe aceeași li
nie, victoria a revenit în mod nor
mai celui mai bun sprinter. Fără Bed
ford, ctttsa s-ar fi cîștigat cu un timp 
peste 28 de minute, iar victoria lui 
yaatainen n-ar mai fi părut atit de

• strălucită. Exemplul ni-1 oferă proba 
de 5 000 m în care nimeni nu și-a 
asumat — sau n-a putut I — o trenă 
rapidă, iar rezultatele (cu excepția 
ceiui obținut de Vaatainen) nu apar 
în primele 10 performanțe ale anului.

Repetăm, nu avem intenția de a 
micșora importanța dublei victorii a 
Iui Juha Vaatainen. Atletul finlandez 
a cîștigat de o manieră strălucită două 
probe în care a depășit elita fondu-

,omul de bătut”, așa 
i cu Clarke în price 

la care participa, 
atleții numiți mai 
de ture In spatele 
schimbul la orice

SURPRIZĂ ÎN CUPA
La Berchtesgaden (R.F.G.) s-a 

disputat,' luni, proba de slalom u- 
riaș (bărbați) din cadrul Cupei 
Mondiale. Victoria a revenit sur
prinzător francezului Roger Ros- 
sard-Mignor în 2:07,65. Pe locurile

cuminte la Helsinki, e avut un final 
de sezon 
realizat: 
le), unul 
cum și

extrem de tare. In care a 
tin record mondial 1a 2 mi-
european (la 2 000 ml, pre- 

două recorduri belgiene 
13:25,4 pe 5 000 m și 28:01,4 pe 10 000 
m. De asemenea, s-au 
spaniolii Javier Alvarez 
Mariano Haro, iugoslavul

lo ooo M
27:47,0 D.
27:52,8 J.
27:53,4 J.
27:56,4 R.
27:58.4 D.
27:59,4 M.____
28:01,4 J. Alvarez-Salgado
28:01,4 E. Puttexnans
28:14.0 E» Eesso
28îM,8 M. Tagg

Bedford 
Vaatainen 
Haase 
Sarafutdlnov 
Korlca 
Haro

mai impus 
Salgado $i 
Dane Ro

Anglia 
Finlanda 
R.D.G.
U.R.S.S. 
Iugoslavi* 
Spania 
Spania 
Belgia 
R.D.G. 
Anglia

Media primelor 1# rezultate : Î7:5939
(ta 1970 — 28:18,6),

ritte. La, un ridicat nivel se mențin 
Jean Wadoux, Rașid Șarafutdinov, 
Harald Norpoth, Jurgen Haase, toți 
valori certă pe plan mondial.

în afara Europei, nu au interve
nit prea multe noutăți. Singurii 
atleți din afara continentului nostru 
cuprinși în clasamentele celor mai 
bune 10 rezultate sînt africanul 
Kîpchoge Kelno, — puternic ca în
totdeauna — și americanii Steve 
Prefontaine si George Young.

Vladimir MORARU

MONDIALĂ LA SCHI
următoare: 2. G. Thoeni (Italia) 
2:07,93; 3. W. Tresch (Austria) 
2 :08,49 ; 4. A. Fagn (Elveția)
2 :08.80 ; 5. A. Bachleda (Polonia) 
2 :09,01 etc. In acest concurs P. 
Russel a suferit o dublă fractură 
de tibie și peroneu în prima manșă.

oumpicBREVIAR
A fost definitivat lotul schiorilor 

finlandezi care vor participa la în
trecerile Jocurilor Olimpice de iar
nă de la Sapporo. Pentru probele 
de fond au fost selecționați Teuvo 
Hatuncn, Osmo Karjalainen, Raimo 
Lchtinen, Juha Mieto, Kalevi Oika- 
rainen, Juhani Repo (la masculin) 
și Marjatta Kajosmaa, Hilkka Kun-

O PROPUNERE
CURIOASĂ

Deși de cîteva săptămînj nu 
se mai spune nimic, persistă 
încă amenințarea ca fruntașii 
schiului alpin să fie excluși 
de la J.O. de la Sapporo, O 
dovedește de altfel și ultima 
propunere pe care a făcut-o 
Avery Brundage. Președintele 
C.I.O. a propus pur și simplu 
ca probele de schi (alpin și 
nordic) să nu se dispute la 
Sapporo ca probe olimpice, ci 
în cadrul unui campionat mon
dial. Este drept că F.I.S. con
sideră de ani de zile probele 
de schi de Ia J.O. și campio
nate mondiale, alcătuind un 
clasament în plus (combinata 
alpină) și aeordînd medaliile 
tespective. Acceptarea propu
nerii d. Brundage ar însemna, 
însă, în mod practic elimina
rea schiului dintre sporturile 
olimpice. Ceea ce nici F.I.S., 
nici schiorii nu doresc. Tată de 
ce propunerea președintelui 
C.I.O. a stîrnit multe nemul
țumiri în lumea schiului.

tola. Marjatta Muttilainen, Senja 
Pusula, Liisa Suihkonen și Helena 
Takalo (la feminin).

în concursul de sărituri cu sc’nlu- 
rile, finlanda va fi reprezentată de 
Tatrno Kayhkoe și Esko Rautiona- 
ho, iar la combinata nordică de 
Erkki Kilpinen și Rauno Miettenin.

După cum se poate remarca, „ve
teranul" Eero Mentyranta fondis- 
tul care a cucerit medalii la cele 
trei ediții anterioare ale J. O., nu 
a reușit să se impună selecționeri
lor pentru a patra olimpiadă.

★
Federația de bob din S.U.A. a se

lecționat 15 sportivi din care vor fi

S-AU DAT PRIMELE STARTURI
V*

ROMA. 10 (Agerpres). — La Cas- 
telrotto (Italia) a început cea de-a 
6-a ediție a „Săptămînii internațio
nale a schiului de fond", prilej de 
verificare a posibilităților sportivi
lor care vor lua startul la Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Sapporo.

Prima probă desfășurată — cursa 
masculină de 15 km — a fost cîști- 
gată de schiorul vest-german Wal
ter Demel cronometrat cu timpul 
de 47:1^,81. Pe locurile următoare

»
s-au clasat Gerhard Grimmer (R.D. 
Germană) — 47:35,08, Iuri Braghin 
(U.R.S.S.) — 48:11,15, Vasili Roscin 
(U.R.S.S.) — 48:19,50, Eberhard
Klaussen (R.D. Germană) —48:39,32 
etc.

Cursa de 10 km, rezervată junio
rilor, s-a încheiat cu victoria vest- 
germanului Franz Betz — 31:45,0, 
urmat de compatriotul său Georg 
Zipfel — 32:02,45 și sovieticul Ana
toli Smlghinjr- 32:19,41.

alcătuite echipajele ce vor concura 
la Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Sapporo. Pentru posturile de pi- 
loți candidează Paul Lamey, Harry 
Peterson și William Hali. Ca frînari 
au fost selecționați Tom Becker, 
Philip Lupray și Howard Siler.

★
Așezați în scaune adaptate per

fect formei corpului, cei 75 000 de 
spectatori ai stadionului olimpic din 
Miinchen vor putea urmări comod 
competițiile sportive. Materialul fo
losit pentru scaune (lipsite de col
țuri și de muchii dure) este fabri
cat printr-.un procedeu de turnare 
prin aspersiune și se numește Du- 
retan. Acest material sintetic per
mite construirea unei forme adecva
te corpului și este caracterizat prin- 
tr-o suprafață rezistentă și flexi
bilă. Deoarece scaunele de pe sta
dion sînt adeseori folosite de spec
tatorii cu mult temperament, ele 
trebuie să fie insensibile la lovi
turi. în plus, Duretanul rezistă la 
intemperii, Ia eroziune și poate fi 
curățit cu preparatele obișnuite din 
comerț. Acest material nu necesită 
o lăcuire a suprafeței.

★
în cursul probelor de selecție 

ale echipei de patinaj viteză a 
S.U.A., care s-au disputat la West 
AUis, o patinatoare în vîrstă de 42

de ani, Jeanne Omelenchuk a reu
șit să obțină selecția pentru Sappo
ro în cursa de 500 m. Interesant 
este faptul că ea va concura alături 
de cea mai tînără recordmană a 
lumii la patinaj, compatrioata sa, 
Ann Henning, de 17 ani.

★
Avery Brundage, președintele 

C.I.O-, a anunțat că Comitetul O- 
limpic Internațional va lua în sar
cina sa diferența de cheltuieli pro
vocată prin devalorizarea dolarului 
pentru toate delegațiile țărilor care 
vor fi prezente la Sapporo. Aceasta, 
deoarece estimarea cheltuielilor a 
fost efectuată de la început în do^ 
lari și cîteva mici state pot să aiby 
dificultăți financiare prin sporirea 
sumelor prevăzute inițiat

★
Din inițiativa unui comitet elve

țian, peste 800 de sportivi (dintre 
care 110 femei) vor pomi pe jos 
spre Munchen. Toți participanții 
sînt posesori de bilete de intrare și 
doresc să aducă un omagiu marelui 
eveniment săvîrșind o ispravă spor
tivă ieșită din comun și destinată 
să le rămînă în amintire. Distanța 
de 240 km care Separă punctul de 
plecare, localitatea St. Margrethen 
din Elveția, de orașul Munchen va 
fi Străbătută în șase zile. Toți par
ticipanții vor primi cîte o medalie.

f

In concursul internațional de schi de la 
Garmisch partenkirchen, proba feminină 
de slalom special a fost dominată de 
sportivele franceze. Victoria a revenit 
lui Odile Ctoalvin care a totalizat în 
cele două manșe timpul de 58,33 fiind 
urmată de Christiane Ray (Franța). în 
58.52. Pe locul in s-a clasat austriaca 
Anneliese Leibetseder cu 59.41. Au luat 
startul 60 sportive.

In urma rezultatelor Înregistrate tn pro
ba masculină de slalom special de la 
Berchtesgaden (în oare victoria a reve- 
rtit lui Henri Duvillard), în clasamentul 
individual al „Cupei Mondiale" pe pri
mul loc se află H. DuvUlard (Franța) cu 
49 p, urmat de Messner (Austria). Jean 
Noel Augert (Franța) — ambii cu cîte 
40 p Schranz (Austria) — 33 p, Russl 
(Elveția) și Bachleda (Polonia) — cu 
cîte 29 p etc. Tn clasamentul general pe 
națiuni (masculin și feminin) conduce 
echipa Franței cu 424 p, urmată de Aus
tria — 287 p. Elveția — 133 p, R.F. a 
Germaniei — 95 p. S.U.A. — 76 p. Ca
nada — 38 p. Norvegia — 33 p, Polonia 
— 29 p. Italia — 22 p etc.

Cea de-a 6-a ediție a concursului inter
național universitar de schi de la Notro 
Dame de Bellcombe a programat pro
bele de coborfre. La masculin, pe pri
mul loc s-a clasat italianul Silvio Ro
lando cronometrat în 1:27,90, urmat de 
elvețianul Pierre Poncet — l:29.0S si 
francezul Georges Hottegindre — 1:29,26. 
Cursa feminină a revenit schioare! fran
ceze Caroline Rebattu — 1:27,80, secunda
tă de austriaca Babei Edels-Brunner 
— 1:29,19.
■
Echipa sovietică de hochei pe gheață 
Traktor Celiabinslc și-a continuat tur
neul ta Cehoslovacia jucînd cu formația 
TE Gotwaldow. caro, activează în prima 
divizie a campionatului. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 8—4 (3—1,
2—1. 3—2) prin punctele înscrise de Pri- 
rodi’n (2), Arobin (2), Kataev (2), 
Valeski și Suhanov Pentru gazde au 
marcat Kralik (2), Vodak și Kepak

La Copenhaga s-a disputat tatilnirea d» 
hochej dintre selecționatele Danemarcei 
șl Franței victoria a revenit cu scorul 
de 6—2 (O— 1, 4—0, 2—1) jucătorilor fran
cezi.
■

Tn prima zi a turneului masculin de 
handbal de la SIngen (B.F. a Germaniei), 
renrezentativa URSS a tntnnlt selecțio- 
n»a Tunisiei, pe care a învins-o cu 
scorul de 11—3. Intr-un alt joc. echipa 
Danemarcei a dispus cu 10—7 de formația 
Elveției.

Fostul campion mondial de patinai artis
tic, francezul Alain Calmat, de profesie 
medic, cu toate că a abandonat activi
tatea competițională nu s-a îndepărtat 
de sportul care l-a consacrat pe arena 
internațională. Alain Calmat a devenit 
arbitru șl la campionatele europene de 
Ia Goteborg, va face parte din juriu! 
internațional.

Tn cadrul concursului de natație de la 
Long Beach (California), la startul căruia 
au fost prezenți înotători și înotătoare 
din lotul S.U.A., au fost înregistrate 
cîteva performanțe de valoare. Astfel. 
Franck Heekl a cîștigat două probe : 
100 yarzi fluture in 52,1 și 200 yarzl mixt 
în 1:58.2. Tn ambele curse el a fost 
secundat de Robin Backhaus cu 52,2 șl, 
respectiv, 1:38,6. Multipla recordmană 
Sue Atwood s-a clasat pe primul loc în 
proba feminină de 400 yarzi mixt cu 
timpul de 4:40,4, urmată de Joan Hub- 
bartin — 4:40,9. Sue Atwood a ocupat 
locul doi la 200 yarzi mixt cu 2 Si,2, 
probă în care victoria a revenit Caro- 
lynel Woods, în 2:13,7.

tn cursa cicliști de șase zile de Ia Bre
men continuă să conducă perechea vest- 
germană Schulze — Renz cu 149 p. ur
mată de cuplurile Sercu (Belgia) — Post 
(Olanda) — 84 p și Bugdahi — Kemper 
(R.F? a Germaniei) — 69 p. Ii urmează, 
la un tur, australianul Gilmore și fran

cezul Van Lancker.

In dreapta. Gerd 
Milller (Bayern 
Miinchen) tn lup
tă cu un adver-

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE

BA TERN MUNCHEN A CIȘTIGAIȘTIRI, REZULTATE

cu 20 de puncte, urma- 
Zeiss Jena. — 18 puncte

(etapa a 15-a): Panațhi- 
Paok 1—0 ; Egaleo

R. D. GERMANA (etapa a 14-a): 
F. C. Magdeburg — Djmamo Dres- 
da 2—1) Vorwărts Frankfurt.'Oder- 
—■ Lokomotiv Leipzig 2—1; Sach
senring Zwickau —- Dynamo Berlin 
0—1 ; Vorwărts Stralsund — F. C. 
Carl Zeiss Jena 1—0 ; F. C. Union 
Berlin —• F. C. Karl Marx Stadt 
1—2 ; Stahl Riesa '— IVismut Aue 
1—0; Hansa Rostock — Chemte 
Halle 3—1.

în clasament conduce echipa F.C. 
Magdeburg 
tă de Carl 
etc.

FRANȚA (etapa a 20-a) : Rennes
— Lyon 0—0; Angers — Monaco 
4—1 ; Bordeaux — St. Germain Pa
ris 2—0; Red Star — Reims 2—2 ; 
Nice — Angouleme 3—0 I Bastia — 
Nîmes I—0 ; Marseille — Ajaccio 
1—1 | Lille — Metz 3—0 ; Nancy
— Sochaux 0—0 ; St. Etienne — 
Nantes 2—1.

în clasament conduce echipa 
Marseille cu 30 de puncte, urmată 
de Nimes și Rennes cu cite 25 p, 
Sochaux — 24 p etc.

PORTUGALIA: în campionatul, 
portughez s-a disputat un singur 
joc: Tirsense — F. C. Porto, înche
iat la egalitate ; 3—3.

GRECIA
naikos — Paok 1—0 ; Egaleo — Ve- 
ria 1—Ol Apollon — Ethriîkos 2—1; 
Fostir — Panathmaikos r- o—0 ; O- 
lyțnpiakos Pireu — Pierikos 2—0 , 
Aris — Pantonis 0—0 ; A.E.K.—Ni- 
kosia 3—1 ; Olimpiakos Voios — 
Heraklis 1—0. Kavala — Trikala 
1—1.

Pe primul loc în clasament se 
află echipa Olympiakos Pireu cu 
38 puncte, secondată de Panathînai- 
kos Atena cu 35 p (un joc mai pu
țin i disputat) etc.

OLANDA (meciuri în cadrul „Cu
pei Olandei") D.W.S. Amsterdam — 
Vitesse 1—0; Gronningen — F. C. 
den Bosch 1—0; Feyenoord Rot
terdam — Blauw Wit Amsterdam 
3—0; Weendam — Volendam 0—I ; 
Fortuna Sittardia — Twente En
schede 1—0 ; Ajax Amsterdam — 
Pec Zwole 8—3 ; Telstar — Wa- 
geningen 0—1; Haarlem — F. C. 
Utrecht 2—0, Hetrenveen — Sparta 
Rotterdam 0—1.

• Meciul retur 
West Ham United 
din cadrul „Cupei 
fotbal, va avea loc Ia 26 ianuarie Ia 
Londra. Primul joc s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 0—0. Echi
pa învingătoare 
întîlni în finală 
Meciul final se 
martie.

• Cunoscutul 
George Best urmează să fie suspen
dat din nou de echipa sa Manches
ter United. în decurs de o săptă- 
mînă. Best nu s-a prezentat Ia nici 
un antrenament al echipei sale !

• Mîine se va desfășura la Ma
drid întîlnirea amicală dintre se-

dintre echipele 
și Stoke City, 
ligii engleze" la

din acest joc va 
formația Chelsea, 

va desfășura la 4

fotbalist englez

orașelor Madrid 
în fond, selecționatele 
țări. în vederea acestei 

partide, selecționerul 
spaniole, L. Ku- 

alcătuit Următorul lot 
Reina, Sol, 

Benito, Tonono, Pirri,

lecționatele 
Budapesta, 
celor două 
interesante 
reprezentativei 
bala, a 
de jucători: Iribar, 
Gallego,
Lora, Verdugo, Costas, Luis, Velas
quez, Claramunt. Amancio, Quino, 
Arieta, Rojo și Rexach.

• O selecționată din Noua Zee- 
landă, care întreprinde în prezent 
un turneu în R. F. a Germaniei, a 
susținut un meci amical cu formația 
Hertha Zehlendorf. Fotbaliștii vest- 
germani au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0).

TURNEUL OE LA CASABLANCA
Turneul internațional de la Casa

blanca s-a încheiat cu victoria for
mației vest-germane Bayem Mun
chen, care. în finală, a întrecut cu 
scorul de 3—2 (1—1) echipa Parti
zan Belgrad. Golurile învingătorilor 
au fost marcate de Muller. Schroe
der și Schwarzenbeck. Pentru echi-'V 
pa iugoslavă au înscris Grohici șT 
Katici.

în partida pentru locurile 
Espanol Barcelona a întrecut 
scorul de 5—2 (2—0) formația 
tat, campioana Marocului.

3—»
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