
PRIMUL START OLIMPIC

FHOLBTĂRÎ DIN TOATE TÂHTLB, VN1TI-VÂI

Săptămîna aceasta, activitatea fotbalistică

vor definitiva pregătirea în turneulla Steaua îșideStefan cel Mare, iar cei

de Sud

Citiți în pag. a IIl-a reporta-

ASTĂZI, LA ZORICHjele realizate în tabâra cam

pionilor și la aeroportul inter-

național Otopeni, la plecarea

din America

A și-au început in corpore antrenamentele

NĂSTASE

Telefoto : A.P.-AGERPRES

„TMI PARE RĂU CA NU POT SA-MI 
APAR TITLUL DE CAMPION AL

EUROPEI, DAR..."

Dinamoviștii — pe terenul lor din șos.

„FESTIVALUL

a luat un start puternic. Divizionarele
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ÎSI SAVUREAZĂ

VICTORIA

BOBERII ROMANI
Al PLECAT IERI SPRE SAPPORO

ION PANȚURU și coechipierii săi vor fi, Pe miine, oaspeții satului olimpic, unde boburile ii așteaptă din decembrie
Cu cîteva excepții, boberii sînt 

prezenți în Capitală doar cînd plea
că (sau vin) spre pîrtiile celebre 
din lumea lor de... gheață. Coboară 
grăbiți din trenul de Sinaia și se 
îndreaptă spre avionul care-i poarta 
mai departe, spre alte zări. Pleca
rea spre Sapporo, prima a sporti
vilor noștri în acest an olimpic, nu 
a făcut excepție de la acest obicei 
al lor, decît prin faptul că a nece
sitat cîteva vizite anterioare la 
croitor, la cismar etc.

Ieri dimineață, echipați în ele
gantele costume de prezentare ale 
lotului nostru, cu căciuli de astra
han brumăriu, cei șase boberi, care 
duc în Extremul orient, speranțele 
noastre olimpice — cu toate că erau 
prinși în chingile unui program în
cărcat — au poposit cîteva clipe și 
în redacția noastră. Un prilej de a 
face cîteva fotografii, de a schimba 
cîteva vorbe înaintea zborului.

Ion Panțuru, conducătorul „echi
pajului de aur“ de la campionatele 
Europei din anul trecut și din 1967, 
prima noastră „medalie" olimpică 
la J.O. de iarnă (împreună cu N. 
Neagoe, în acest moment la St. Mo
ritz ca antrenor al speranțelor) este 
și acum, în febra plecării tot așa 
de calm ca atunci cînd ține în 
mină „fiselele" bobului. Fiindcă 
joi pe pîrtia de la Celerma, unde 
cu o săptămînă în urmă zbura și 
bobul său, vor începe campionatele 
Europei, nu ne-am putut opri să 
ițu-1 întrebăm dacă nu-i pare rău 
ca nu își poate apăra titlul cucerit 
anul trecut.

„Fără îndoială, îmi pare rău că 
nu pot să-mi apăr titlul de campion 
aH Europei, dar cred că este mai 
important să fim din timp pe pîr
tia olimpică, mai ales că ea a su
ferit modificări față de cum am 
cunoscut-o anul trecut. Și apoi, nu 
trebuie uitat că avem în fiecare an

Optimiști, boberii noștri ne-au părăsit cu zîmbetul pe buze și cu dorința de a fi — la Sapporo — in primul 
’ v țn primul rînd (de la dreapta): Ion Panțuru. prof H Pașovschi — antrenor, 

sus: V. Papadopol, Dragoș Panaitescu, D. Pascu și D. Focșeneanu
plan al „bătăliei" olimpice.

Ion Zangor. In rindul de

gătit în mod deosebit pentru Sap
poro. Și noi ne simțim însă bine și 
avem timp suficient să ne acomo
dăm cu pista. De altfel ea este o 
pîrtie care îmi convine, o pîrtie 
tehnică. Iar ambiția este mai mare 
ca niciodată. Sper să ne ținem pro
misiunile din primăvară...

Reamintim că la masa rotundă 
organizată de ziarul nostru, cu bo
berii în primăvară — la Sinaia — 
el au promis o altă medalie olim
pică. în acest moment al discuției, 
a intervenit, laconic, Dumitru Foc
șeneanu :

— Vreau să 
ta o bucurie 
Sportul.

facem și anul aces- 
cititorilor ziarului

Fotografii de 
T. MACARSCHI

— Și noi ne gîndim să venim „în 
primul pluton", ca să arătăm că 
bobul românesc are nu numai pe 
Panțuru, dar și resurse. Mă simt 
mai bine ca anul trecut și pîrtia — 
după cîte mi s-a spus — îmi 
conveni. Dacă vom avea ocazia 
Și 
ezităm.

Antrenorul hoherilor noștri, prof. 
H. Pașovschi, cu ani în urmă co
echipier al lui Panțuru la primul 
său start olimpic, a ținut să ne 
asigure ;

— Pot afirma că boberii noștri 
sînt bine pregătiți și vom căuta să 
profităm cit mai bine de cele 20 de 
zile care ne-au mai rămas. Cred că 
timpul este suficient ca piioții 
se acomodeze cu pîrtia. Și aceasta 
este esențial, căci încredere în for
țele lor și ambiție au...

va 
să 

.evadăm din pluton", nu o să

UN AVION CARE 1NTTRZIE...

să

campionate ale Europei, dar cele 
olimpice sînt din patru în patru 
ani...".

— Acum, cînd zilele pînă la star
tul olimpic vor părea clipe, ce ne 
puteți spune despre această între
cere ?

— Este foarte grea. Concurența 
este mare și mi-am dat seama la 
St. Moritz că toți boberii s-au pre-

IN CAMPIONATUL
DE HOCHEI

Jocurile disputate ieri 
primei grupe a diviziei A _ 
au confirmat întrutotul opiniile con
turate încă de la etapa inaugurală 
consumată luni după-amiază. Steaua 
a ciștlgat iarăși la scor, dovedind în 
această reluare a întrecerii un sensi
bil progres valoric, In timp ce 
Agronomia Cluj — cealaltă prota
gonistă a meciului din deschidere — 
a arătat, fără tăgadă, că în ultimul 
timp • stat departe de gheață, tna- 
nifestînd serioase carențe. Totuși, 
partida Steaua — Agronomia Cluj * 
fost plăcută si interesantă In prime
le sale două reprize, prin acurate
țea ei rapiditatea fazelor create de 
bucureșteni. Dar hocheiștii de la 
Steaua s-au jucat, pur si simplu, cu

in cadrul 
la hochei.

înainte de pleca
rea spre Sap
poro, președintele 
C.N.E.F.S., tov. 
Anghel Alexe, a 
primit pe boberi, 
inminind maes
trului emerit al 
sportului Ion 
Panțuru cupa 
pentru cel mai 
bun sportiv al 
F.R.S.B. pe anul 
1971 și diploma 
pentru locul opt 
între cei mai 
buni sportivi ro
mâni ai anului 
trecut.

încrederea este însă 
boberi și antrenorul

Optimismul, 
generală, cei 6 
lor fiind hotărîți să facă totul pen
tru a reprezenta cu cinste sportul 
nostru la marea sărbătoare a iernii 
de la Sapporo.

Fostul ciclist, Dragoș Panaitescu, 
acum pilotul celui de al doilea echi
paj, ne-a spus, folosind limbajul 
primului său sport:

Graba dimineții șl febra acestui 
start aerian, s-a stins pe aeropor
tul Otopeni, unde avionul de Mos
cova s-a lăsat așteptat mai bine de 
două ore. Pînă la urmă, cei șase 
boberi ; Ion Panțuru, Ion Zangor, 
Dumitru Focșeneanu, Dumitru Pas- 
cu, Dragoș Panaitescu și Victor Pa- 
padopol, împreună cu antrenorul 
lor, prof. Hariton Pașovschi, au ur
cat scara avionului cu care au zbu
rat Ieri pînă la Moscova, prima e- 
tapă a drumului spre Sapporo. 
Astăzi după-amiază un avion IL 62, 
într-un zbor fără escală de 10 ore, 
îi va duce pînă la Tokio, de unde 
le mai rămîne o oră și jumătate de 
zbor pînă la Sapporo. De mîine, 
boberii români vor fi oaspeții sa
tului olimpic, unde boburile îi aș
teaptă încă de la 25 decembrie, 
aduse aici de marinarii noștri.

Joi, în prima zi a campionatelor 
europene de la St- Moritz, Panțuru 
și echipa sa vor zbura pe jgheabul 
pîrtiei olimpice...

Noi le-am urat din toată inima 
succes. Și în numele nostru, dar și 
al cititorilor ziarului, care, sîntem 
siguri, vor fi cu gîndul și speranțele 
alături de ei.

Gh. EPURAN

ocaziile, rattnd copilărește chiar *1 
cînd poarta era goală 1

în ultima repriză ne-a fost dat să 
asistăm la un gest total nesportiv i 
deși Tamaș (Agronomia Cluj) fusese 
eliminat pentru o „presare1* prea dură 
la mantinelă, Ioniță (Steaua) s-a re
pezit la el tncercînd să-1 molesteze, 
iar din spate, K6U6 (Agronomia Cluj) 
l-a dat lui Ioniță o lovitură cu crosa 
In cap, rănlndu-11... Și ne mai 
pllngem de arbitri...

în partida vedetă, Dlnamo Bucu
rești a obținut o victorie destul de 
muncită. Edificator, In acest sens, 
este faptul că după două reprize, 
scorul era de-abla 3—2 în favoarea 
bucureștenilor.

STEAUA -----------
10—0 (5—0, 3—0, 2—0). 
Gheorghiu (2), Iordan

(2), Ștefanov. Bucur, Varga și Scheau ; 
au arbitrat bine s A. Balint și Gh. 
Tașnadi (ambii din Miercurea Ciuc).

DINAMO BUCUREȘTI — AVÎNTUL 
MIERCUREA CIUC 6—a (2—1, 1—1, 
3—0). Au marcat: Tone, Axinte, Tu- 
reanu, Fiorescu, Boidescu, Gh. Hu- 
fanu — pentru Dinamo, respectiv, 
Jero și Oswath. Au condus cu greșeli: 
O. Bănică gi B. Oprea (București).

Călin ANTONESCU

Iată-l pe Ilie Năstase — într-o lma^ 
gine telefoto transmisă din Balti
more — în momentul cînd primește 
trofeul de învingător, în primul tur
neu al circuitului internațional „in
door" de tenis. Finala cîștigată la 
Baltimore (1—6, 6—4, 7—6 cu ameri
canul Jim Connors) îl așează din nou 
pe excelentul nostru tenisman în cen
trul atenției lumii sportive.

Anul trecut, Năstase domina seria 
de competiții pe teren acoperit tri- 
umfînd în trei turnee (Omacha, Rich
mond, Hampton). Startul luat săptă- 
mîna trecută este de bun augur, pen
tru participarea sa la ediția 1972 a 
seriei de turnee „indoor". Circuitul 
reunește pe toți așii rachetei, de sub 
egida federației internaționale de te
nis (F.I.L.T.).

Viitoarea apariție a lui Ilie Năstase 
este prevăzută pentru zilele de 12—16 
ianuarie, la Jacksonville (Florida). 
Acj este programat al doilea turneu 
internațional din circuit, în care se 
așteaptă reintrarea tuturor vedetelor.

Să-i urăm succes — și pe mai de
parte — celui mai bun sportiv ro
mân !

FOTBALUL DIN NOU IN ACTUALITATE

SORȚILOR"
echipei Steaua.

CONCLUZIILE ANCHETEI ÎN RÎNDURILE CÎTORVA TEHNICIENI

LICEUL DE ÎNOT
SINGURA SOLUȚIE

esfășurarea recentelor campionate naționale de juniori ne-a pusr-J în 
față o altă problemă a înotului românesc : rărirea rîndurilor celor 
ce alcătuiesc grupul sportivilor de performanță. Cei prezenți în 

acele zile pe marginea bazjnului „23 August” au fost martori la desfășu
rarea unor probe ce Jduetau pe blocstarturi cîte unul sau doi concu- 
renți I O asemenea situație nu am mai întîlnit în ultimele două decenii 
nici măcar în concursurile de casă, desfășurate în piscinele bucureștene. 
A trata cu ușurință o asemenea problemă (vezi titlurile și medaliile atri
buite în concurs unor înotători ce s-au întrecut doar cu acele cronometre- 
lor) ni se pare a însemna lipsă de responsabilitate.

Ce determină acest regres ? Pentru a depista cauzele și pentru a găsi 
— în același timp — soluțiile ieșirii din impas, ne-am adresat cîtorva din
tre cei mai buni tehnicieni ai țării. Iată opiniile lor :

Gh. DIMECA (antrenor la clubul 
Steaua): „Anul trecut au fost fi
nale (chiar și în campionatele se
niorilor) cu cîte 4—5 concurenți.
De data aceasta am avut și curse 
solitare, iar în sezonul viitor — 
mergînd într-un ritm asemănător — 
nu ar fi exclus să constatăm chiar 
absența din program a unor probe, 
din lipsă de participanțî I Mulți 
dintre tinerii talentați care au re
nunțat în acest an la înot au vîrste 
între 14 și 17 ani, ideale pentru 
obținerea celor mai bune perfor
manțe. Acestea, însă, nu pot fi rea
lizate fără un efort continuu, cu 
5—6 ore zilnic petrecute în bazin. 
Cum însă la aceste vîrste solicită
rile școlii sînt de asemenea maxi
me, urmările mi se par greu de e- 
vitat. Iată de ce crearea Liceu
lui înotătorilor (la început unul ex
perimental, în Capitală sau într-un 
alt oraș, acolo unde baza materială 
permite o activitate neîntreruptă 
de-a 
pare 
mai 
mai 
cu deosebite perspective, grupați la 
același liceu, în preajma unui ba
zin, s-ar putea îmbina în mod per
fect activitatea școlară cu cea de 
pregătire, care necesită un număr 
de ore aproximativ egal. Federația 
de specialitate s-ar putea inspira 
din exemplele existente în Bulgaria, 
Ungaria, R D. Germană sau R. F. 
a Germaniei (țări care au dăt, în 
ultimele două sezoane, cîțiva dintre 
cei mai buni performeri ai conti
nentului) șl, cu sprijinul Ministeru
lui Educației și Invățămîntului, ar 
putea da viață acestui proiect".

Cr. VLADUTA (antrenor la clu
bul Dinamo) : „Și din grupa

Adrian VASILIU

lungul întregului an) mi 
o soluție a cărei adoptare 
poate întîrzia. Avînd pe 
buni înotători, alături de

Astăzi la ora prînzului, în ho
lul principal al hotelului „Atlantis" 
din Zilrich, marile uși de cristal se 
vor deschide, spre a lăsa să intre, 
în splendida sală căptușită cu 
lemn de trandafir, o armată gă
lăgioasă de comentatori, de radio- 
foto și tele-reporteri; cele 11 re
flectoare reci — amplasate după 
minuțioase probe în diferite col
țuri ale sălii, spre a nu-i jena pe 
membrii juriului și pentru a nu 
mări emoțiile personajului prin
cipal al reuniunii, atleta cea mai 
celebră a Elveției, Meta Antenen 
— se vor aprinde. Personaje de 
vază ale 
podiumul 
celor opt 
ajuns cu 
de finală ale 
ropei", își vor scoate, nervoși, bloc
notesurile din buzunare spre a 
nota întreaga operațiune a compe
tiției care îi interesează ; același 
gest îl vor face și reprezentanții 
cluburilor supraviețuitoare în cele 
trei cupe europene. Și, pentru a- 
proape o oră, urnele și bilețelele vor 
magnetiza atenția.

Niciodată asemenea concen-

trare pentru stabilirea de destine, 
prin decizia oarbă a sorților n-a 
intrat în obiceiurile U.E.F.A. Mă

I

Astă-seară, pe micul ecran

ASPECTE

TRAGEREA

DE LA

LA SORTI
va prezenta

fotbalului vor înainta pe 
special instalat; delegații 

fericite federații, care au 
echipele lor în sferturile 

„Campionatul Eu-

Televiziunea 
astă-seară, la ora 19,55, O inte
resantă secvență sportivă. Iubi
torii fotbalului vor putea ur
mări pe micul ecran aspecte 
de la tragerea la sorti a noilor 
meciuri din competițiile euro
pene, care are loc 
Zilrich.

gîndesc însă 
fotbalului 
inspirat, mai

astăzi, la

diriguitor al 
s-a dovedit

că forul 
european
cu seamă că această

AGRONOMIA CLUJ
Au marcat:
(2), Fodorea

(Continuare tn pag. a 3-a)

Hocheiștii de ta Steaua au evoluat și ieri excelent. Iată o fază din partida 
lor cu Agronomia Cluj. < Foto i M. THEO

Gh. Mureșan, s-a 
să sancționeze totul 
lase nepedepsit nici 
abate de la regulile 
ale hocheiului. Con-

f- e. o.
■MMMMaa

Discuții aprinse, în ultimele zile, 
pe patinoar. Unul dintre arbitrii 
noștri, In speță 
pornit, deodată,- 
cu asprime, să nu 
un gest care se 
soriseși nescrise____________ ____
seclnța t In meciul I.P.G.G. — Du
nărea Galați au fost dictata S2 de 
minute de eliminară pentru prima 
formație șl 10 pentru cea da a doua. 
La alt med, mal recent, Dlnamo 
București — Agronomia cluj, același 
cavaler al fluierului a dovedit că 
cele ptrecute la jocul anterior nu au 
fost întâmplătoare jl. ea atare, a tri
mis pe... banca penalităților orie* 
jucător cars a încercat lă eludeze 
regulamentul.

UnU apun că exagerează. Dar nu 
au dreptate. Pentru că a luaa hochei 
tare, ta forță, utUIzind din plin ar
mele fizice pe care aoeat aport le 
îngăduie, nu înseamnă a juca bru
tal, obstructionist, uneori de-a drep-

tul periculos pentru Integritatea cor
porală a adversarului. Vă imaginați 
la ce s-ar ajunge dacă ;,presatul" 
la mantinelă ar fi îngăduit oricum, 
dacă atacul cu corpul ar fi permis 
prin .folosirea cu precădere a brațelor, 
a piedicilor sau a croselor. Există, 
bineînțeles, niște reguli. Șj aceste re
guli sînt uitate des în focul dispu
tei. Pericolul este că, ulttndu-le me
reu, le uităm de tot. Șl tocmai din 
acest motiv noi credem că arbitrul 
Gh. Mureșan prooedează bine ți că 
nu ar fi de loc rău dacă șl alți co
legi de a! tăi l-ar urma exemplul. 
Readudndu-i la jocul ta limitele 
regulamentului pe cel ce trec frec
vent peste aceste bariera fj tmpdedl- 
ctad ca hocheiul aă devină o... cio
măgeală organizată, arbitrul în cau
ză face un lucru bun. Ajută, de fapt, 
oa hocheiul nostru să fia modem, 
adică jucat ta forță, dar corect.

(Continuare în pag. a 4-a)
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NOI ANTRENORI REVENIRI LA „TROFEUL CARPAȚI“’72

I NIMIC NOU PE PATINOAR?

CONSTANTIN PANESCU■-t

I

(scrima)
I

ANGELO PELEGRINI
(scrimă)

Tîtlul acordat antrenorului 
Constantin Panescu încunu
nează o activitate de cinci de
cenii în slujba scrimei. La 18 
ani, cel ce avea să îndrume, 
mai tîrziu. primii pași ai a- 
tîtor trăgători, făcea el în
suși cunoștință cu fandarea, 
cu paradele și ripostele, tre- 
cînd cu o pasiune nestăvili
tă de la floretă la spadă și 
apoi la sabie. Trimis la per
fecționare în Franța, tînărul 
scrimer român se impune și 
pe plan competițional, clașîn- 
du-se al II-lea în campiona
tele militare ale Franței 
(1931).

Reîntors în țară, el conti
nuă să promoveze acest sport 
pe toate căile : organizînd 
cursuri gratuite pentru elevi, 
tipărind un manual, „Scrima 
modernă cu floreta, spada și 
sabia" (1935). In primii ani 
după eliberarea patriei, Con
stantin Panescu formează o 
serie de" antrenori valoroșii 
V. Chelaru, A. Vîlcea, N. Puf- 
nei, C. Ciocîrlie ș.a., pentru 
ca în perioada 1948-1956 să-i 
îndrumeze pe scrimerii clu
bului Steaua care au cucerit 
în acest timp 15 tiluri indivi
duale și 7 titluri de campioni 
ai țării pe echipe la floretă 
și sabie. Fost președinte al 
F. R. Scrimă (1948) și, apoi 
pînă în 1958, președintele co
legiului de antrenori, C. Pa
nescu și-a consacrat ultimii 
11 ani de activitate ridicării 
de elemente tinere (M. Țiu. 
Cr. Costescu ș.a.) ca profesor 
la Clubul sportiv școlar.

* „r

Fiu al unui ilustru maes
tru de scrimă din Timișoa
ra. Angelo Pelegrini și-a fă
cut debutul pe planșă la vîrs- 
ta de 8 ani în cadrul unei 
demonstrații organizată în a- 
cest oraș. Pînă în anul 1939, 
Angelo Pelegrini activează în 
secțiile de scrimă ale clubu
rilor timișorene C.F.R. și E- 
lectrica. însușindu-și tainele 
tuturor armelor.

După ce se stabilește în 
Capitală, A. Pelegrini își des
fășoară activitatea la Cercul 
militar, colaborînd cu antre
norul Panescu la răspindirea 
scrimei în rîndul elevilor. în 
anul 1947, îl găsim pe scri- 
merul venit de pe malul Be- 
găi la clubul sportiv Finanțe- 
Bănci și. în continuare, la 
Progresul unde va forma o 
serie de trăgători valoroși, 
deveniți ei înșiși. în ultimii 
ani. antrenori cu frumoase re
zultate. Amintim dintre aceș
tia Pe C. Stelian. D. Musta
ță. I. Tudor, C. Pelmuș. E. 
Beian.

Curînd, Angelo Pelegrini 
este chemat să contribuie la 
pregătirea scrimerilor din lo
turile reprezentative sarcină 
pe care o va îndeplini pină 
în anul 1963. In aceeași pe
rioadă. a făcut parte din bi
roul federal și din colegiul 
de antrenori. O parte din bo
gata Sa experiență pedagogi
că a fost cuprinsă în manua
lul publicat în 1963 : „Scrima 
cu floreta".

Urmărind, timp de două zile, în- 
trcerile „Trofeului Carpați" de la 
Poiana Brașov, am avut deseori 
senzația că asistăm Ia derularea ți
nui film de cinematecă, vechi de 
ani. Doar actorii, în parte, sînt al
ții, acțiunea rămîne mereu aceea
și... *'

Aceleași speranțe într-o evoluție 
la nivel corespunzător a tinerilor 
noștri patinatori, în care sînt in
vestite atîtea ore de muncă, rămî- 
nînd adesea neîmplinite. Aceeași 
luptă cu intemperiile (cînd n-ai par
te de acoperiș...) care face imposi
bilă aprecierea desenelor pe gheață. 
Aceleași ratări în programele 
figuri libere, demonstrînd că 
undeva se greșește, nu numai 
către patinatori, în concurs, ci 
de către antrenorii lor. la pregă
tiri. Același interes scăzut din par
tea spectatorilor (vreo 20—30, cu 
totul). In fine---poate cel mai ne
plăcut aspect — aceeași strădanie 
penibilă a unora dintre arbitri de 
a se încadra, la acordarea notelor, 
într-o ieraHlle stabilită dinainte, 
binecunoscută pentru toți cei aflați 
pe elteață. sau la mantinelă.

Nimic nou, deci, pe patinoar ? 
Poate, dar n-am vrea să lăsăm im
presia, scriind aceste rînduri. că 
avem de reproșat ceva deosebit ce
lor' care au pus pe picioare întrece
rile de la Poiana, sau acelora care 
au evoluat pe gheață. De fapt, or
ganizatorii au încercat să-și facă 
din plin datoria și (în limitele po
sibilului) au reușit. Concursul, afa
ră de anumite lungimi tradiționale 
sau voite, s-a desfășurat în condi
ții onorabile. Mulți dintre patina
tori au dovedit, din nou, resurse 
de talent demne de luat în seamă. 
Ne vom opri la cîțiva doar, cu a- 
ceastă ocazie. Tînărul Bogdan Kru- 
ti (10 ani) pare să fie capabil de 
progrese rapide, mai ales îndru
mat 
ența 
man 
șov. 
tehnic cît pe acela al 
sine, ni s-a părut bucureșteanca 
Gabriela Voica. Ea poate deveni o 
foarte bună patinatoare, dacă cei 
din jur (forurile de resort inclusiv, 
bineînțeles) o ajută cum tebuie. 
în fine, O. Goga, cu talentul său 
cunoscut, rămîne pe o linie ascen
dentă, pe care am dori-o însă acce
lerată acum, cînd, foarte curînd, îi 
va veni rîndul să dea piept 
marile competiții. A avea „dublele" 
Lutz și Axei în repertoriu este 
bine; a Ie stăpîni definitiv este și 
mai bine!

de 
pe 
de
Și

fiind de priceperea și experi- 
unui antrenor de 
Turușanco, de la
In progres, nu

talia lui Ro- 
Dinamo Bra- 
atît pe plan 
încrederii în

CU

Patinatorii noștri, adică cei 'bucu
reșteni, dar și cu ajutorul aprecia
bil al 
(bravo 
drept de apel 
concurenții oaspeți. Trofeul și feli
citările cuvenite rămîn în custodia 
noastră. Nu fără a le asocia, însă, 
cu rezervele exprimate la începutul 
acestui articol, la care mai adău
găm una. esențială : de ce facem 
concurs numai cu adversari pe care 
știm dinainte că-i vom bate ?

Ln întrebară,. ar#jtrebuj ne răs
pundă federația de specialitate, 
care este îndrumătorul tehnic nr. 1 
al activității de patinaj. Iar răspun
sul îl cunoaștem dinainte : nu s-a 
putut.. Parcă, mă rog, cineva ne-ar 
împiedica, realmente, ga pe lingă 
juniorii din Bulgaria, Ungaria, Iu
goslavia (absentă), să invităm la 
Brașov și p? cei din țări cu valoare 
recunoscută în această ramură 
sportivă. O teamă, fundamental,, 
falsă. Nimeni — sîntem convinși — 
nu poate fi împotrivă ca tinerii 
noștri patinatori să intre în concu-

celor brașoveni și clujeni 
Azola!) au cîștigat fără 

confruntarea cu

rență cu cei din adevărata elită eu
ropeană, (U.R S.S., Cehoslovacia, 
R. D. Germană etc.) pentru un 
schimb de experiență util și rodnic.

La primele sale două ediții, „Tro
feul Carpați" crease o emulație ac
tivă între cluburile noastre, fiind 
un punct din calendarul competi- 
ționaj intern urmărit cu deosebită 
atenție. Acum, concursul de la Po
iana Brașov a luat caracter inter
național, dar 
mediocru. Cui

ȘOIMII

DIN PĂDUREA MANASIA
procedează 
„apetitul"

Cum se
stîmi

, adolescenților, 
maturilor, de

pentru 
copii- 
chiar

—

la un nivel cu totul 
folosește ?

Radu VOIA
9 ianuarie — dar în 
să ne reamintească

P.S. Tot la 
1883 — caută 
ultimul număr din „Contempora
nul", avea loc primul concurs de 
patinaj', c-i Cișmigiu, care a atras 
„peste a», ă mii de spectatori, din
tre care mai bine de trei sferturi 
erau cu bilete plătite". Pentru cei 
care am fost, acum, la Poiana Bra
șov. cifra ni se pare utopică. Dar, 
știm prea bine, pe atunci nu se 
inventaseră încă discotecile și ba
rurile de zi...

„PATINA FERMECATĂ»

un reușit concurs al pionierilor din Brașov
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

in una din ultimele zile de vacan
ță, patinoarul artificial din fru
moasa stațiune Poiana Brașov a 
fost gazda unui concurs pionieresc. 
In organizarea Consiliului munici
pal al pionierilor — Brașov a avut 
loc un reușit concurs dotat cu tro
feul „Patina fermecată". întrecerea 
a constat dintr-o probă de viteză 
și îndemînare pe categorii de vîrs
tă și s-a bucurat de participarea a

89 pionieri și pioniere din diferite 
școli ale orașului de la poalele Tîm- 
pei.

Iată 
FETE. 
Stancu 
ani, 200 m : Ana Finichiu (Șc. gen. 
13) 51 sec ; BĂIEȚI, 9—10 ani, 150 
m : Zoltan Csik (Șc. gen. 8) 24 sec, 
11 — 14 ani, 200 m : Dan Chirilă
(Licmil rip muzică) 47 sec.

C. GRUIA coresp. județean

ordinea primilor
9—10 ani, 150 m : 
(Șc. gen. 4) 26 sec,

clasați i 
Simona

11—14

SE
Este puțin probabil că activita

tea pugilistică bucurcșteană îi va 
satisface, cei puțin în această 
lună, pe numeroșii susținători ai 
sportului cu mănuși. Ne referim, 
bineînțeles, la organizarea unor 
gale de atracție, în care să apară 
în fața publicului și boxeri de va
loare. Dar aceștia (mai cu seamă 
cei de Ia Dinamo și Steaua) își 
petrec vacanța de iarnă la munte, 
în sălile respective nerămînînd 
decît sportivi mai puțin cunos- 
cuți, depășiți ca vîrstă și posibi
lități, și care, byieînțeles, nu se 
mai află în vizorul antrenorilor 
federali. „Cu toate acestea ne 
spune tov. Gh. Stănescu, preșe» 
dintele Comisiei municipale, ga
lele bucureștene s-ar înviora sim

DIN VIAȚA CLUBURILOR SPORTIVE STUDENȚEȘTI

CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ - FACTOR DETERMINANT AL SUCCESELOR
DE LA POLITEHNICA BUCUREȘTI

® Fotbaliștii țintesc prima divizie a țării ® Baschet-

balistele au obligația de a reveni in fruntea plutonului

Clubul sportiv Politehnica 
București este considerat prin- 
tre cele mai puternice unități 
de acest gen din țară. Mărturie stă 

marele număr de studenți sportivi 
cuprinși în activitate, precum și va
loarea echipelor de Ia - --- - 
București, formații ce se află 
eșalonul fruntaș aț 
respective.

Trebuie subliniat 
lirobleme ce au fost 
tmul trecut au cerut din partea spor
tivilor. antrenorilor, cadrelor didac
tice și activiștilor voluntari o mun
că susținută, iar pe lingă experien
ța cîsti gată, 
clubului a 
pas înainte.

Politehnica 
in 

clasamentelor

că multiplele 
rezolvate în

întreaga 
înregistrat

activitate a 
un Însemnat

★

In anul 1971, Pe 
rului competițional al C.N.E.F.S., 
echipele clubului au participat, 
Ia campionatele republicane, cu un 

număr de 439 de st u den ti șl studente, 
dintre care maeștri ai sportului 5 b 
4- 8 f. cat. I 53. cat. a 11-a 43 etc.

Un fapt demn de relevat îl con
stituie marea pondere ce s-a acor
dat activității, sportive de masă, un 
merit deosebit în această direcție 
revenind catedrei de educație fizică 
și soort. Calendarul campetițional bi
ne întocmit, buna organizare și folo
sirea rațională e bazelor, au permis 
ca întrtecerile sportive de masă să 
crească simțitor, iar numărul stu
denților și studentelor angrenați în 

,'întreceri să fie remarcabil pe toată 
'durata anului școlar. La nivelul fa
cultăților s-au organizat cupe, între
ceri între cămine, crosuri, cupe ale 

^semicentenarului, excursii la care 
au participat 5.507 studenti. S-au în
trecut 316 echipe în care au fost cu
prinse 1 317 studente ! Trebuie sub- 

, liniat că la handbal și baschet, orga
nizarea disputelor s-a făcut sistem 
turneu, dînd astfel posibilitate spor
tivilor să fie angrenați într-o între
cere ritmică, sâptămînală. Partici- 

jpări masive s-au înregistrat la atle- 
îtism (1516 b și 591 f). la baschet (776), 
,jla gimnastică (1445 b și 567 f) etc. 
iii toate acestea se adaugă acțiunile 
: initiate de catedra de specialitate 
"a Politehnicii la nivelul căminelor. 
«La Complexul Regie au fost amena
jate pentru studente 3 încăperi în 
care, sub îndrumarea și conducerea 

'cadrelor didactice, ele practică zil
nic exercițiul fizic. Repartizarea în 
căminele de la Regie și str. Ștefan 
Furtună a unei cantități mai mari da 
materiala sportive (gantere, exten- 
soare) va face ca în acest an nu
mărul celor dornici de a practica 
exercițiile fizice să crească simțitor.

Studenții și studentele de la Po
litehnica au participat la competi
țiile organizate de centrul universi
tar în 8 ramuri sportive, cu un nu
măr de 367 sportivi. însumarea re
zultatelor obținute la sfîrsitul anului 
1971 în activitatea sportivă de masă 
au situat Institutul Politehnic Bucu
rești pe primul loc în clasamentul 
alcătuit pe centrul universitar al Ca
pitalei. La toate aceste realizări, un 
aport substantial l-a dat catedra de 
educație fizică și sport, căreia îi re
vine meritul principal în clasarea 
institutului pe treapta cea mai înaltă 
a activității sportive de masă.

baza calenda-

Sportul de performantă tși des
fășoară activitatea în cele 12 
secții, iar dintre acestea 4 sînt 
nominalizate și se Întrec In competiții 

de nivel republican. Trecerea în re
vistă a tuturor secțiilor ar necesita 
un spațiu prea mare și de aceea 
sîntem nevoiți să ne limităm In a 
analiza doar echipele de baschet 
(fete și băieți) participante în divi
zia A, precum și pe tea de fotbal 
din divizia E, dar care are mari șan
se de a se număra printre cele mai 
bune formații ale tării.

Baschetul feminin s-a bucurat la 
Politehnica de atenția cuvenită din 
partea conducerii clubului. Rezulta
tele înregistrate au făcut din echipa 
de fete o candidată permanentă la 
primul loc al clasamentului. Baschet
balistele au cucerit de 5 ori cam
pionatul național. în actuala ediție 
a întrecerii interne, formația nu s-a 
mai prezentat la valoarea cunoscu
tă din anii trecuți. Deși în compo
nența echipei sînt 7 maestre ale 
sportului și membre ale lotului re
prezentativ. echipa a înregistrat cî
teva insuccese, ceea ce a determi
nat conducerea C.N.E.F.S. să nu o mai 
înscrie hi actuala ediție a C.C.E. De
sigur, actuala stare de lucruri a fost 
generată de o mulțumire nejustifi
cată, față de ceea ce s-a făcut în 
anii trecuți, o parte dintre baschet
baliste nedepunînd. în continuare, un 
interes major în efectuarea pregă
tirii. L® aceasta s-a adăugat și o delă
sare din partea antrenorului Grigore 
Costescu, care a crezut că pe haza 
acumulărilor înregistrate în trecut, 
echipa se poate menține In primul 
eșalon al / performantei. Că s-a în
șelat. o demonstrează cu prisosință 
rezultatele înregistrate. Un alt im
pediment îl constituie faptul că în 
actualul lot mai figurează doar 3 
studente și acestea sînt în ultimul 
an de facultate, iar media vârstei se 
apropie de 23 de ani. Considerăm că 
pentru o formație studențească este 
prea mult. Cu toate aceste neajun
suri. există convingerea că fetele de 
la Politehnica nu au renunțat la ti
tlul național de baschet, că în pe
rioada imediat următoare vor înlăiu- 
ra lipsurile constatate, iar prof. Gri
gore Costescu și echipa sa vor da 
iarăși asaltul pentru prima treaptă 
a campionatului național.

Echipa de băieți a început între
cerea eu cele mai bune teamuri ale 
campionatului, cu vădita intenție de 
a face ca în disputa celor „două” 
mari, Dinamo și Steaua, să intervină 
și elevii profesoarei Stela Rusu. Dar 
intențiile nu s-au materializat si în 
rezultate eoresounzătoare. astfel că 
începutul campionatului a găsit echi
pa nepregătită, iar înfrîngerile nu 
au ocolit-o. După primele 4 etape, 
baschetbalistii părăsiseră terenul în
vinși de 3 ori. Analizînd situația 
creată, conducerea clubului a consta
tat atitudinea refractară a antre- 
noarei la sugestiile și indicațiile 
catedrei de educație fizică, precum 
și la cele ale brigăzii de îndrumare 
și control a C.N.E.F.S. în actualul 
lot al Politehnicii mai sînt menținuți 
jucători fără calități deosebite (Tue, 
Băceanu, Anastasiu). iar la capito
lul ,.achiziții" nu se poate vorbi de
cît despre Cemat, care în partidele 
disputate pînă acum a demonstrat că

a 
lor, 
al 
ca sportul ? Evident, nu „...— 
o rețetă unică, modalitățile ce 
pot fi alese fiind nenumărate. 
Totul depinde de inventivitatea 
organizatorilor, de cele mai mul
te ori succesul fiind asigurat de 
forma aleasă — atrăgătoare, sau 
nu.

Ne-am aflat zilele acestea 
fata unei scrisori — semnată 
Mircea Tabarcea. președinte 
Consiliului orășenesc pentru 
ducatie fizică și sport Urziceni 
— care ne aduce la cunoștință 
o acțiune, foarte interesantă 
după părerea noastră, ce dove
dește tocmai preocupare și reu
șită în găsirea unor forme noi 
de atragere a copiilor spre sport 
și mișcare în aer libar. „In ulti
mele zile ale lunii decembrie, 
menționează autorul, la noi in 
pădurea Manasia, a fost organi
zată o interesantă 
pentru copii numită 
combinat-aplicativă.
Cred că ar merita să 
teva rînduri despre acest con
curs care a entuziasmat pur 
simplu pe micii participant, 
fost evident că fiecare din ei 
participat cu multă plăcere 
această utilă întrecere care le-a

Și
a practi- 
nu există

în 
de 
al 
e-

competiție 
„Ștafeta 
Șoimii", 

scrieți cî-

A
a

la

suscitat interesul". De fapt, pe 
scurt, în ce a constat '■ Nu mai 
puțin de 18 probe de concurs 
dintre care reținem: tras la 
tintă cu mingea de oină, insta
larea cortului, săritura peste o 
capră de lemn lungă, proba de 
istețime (asamblarea unei foto
grafii segmentate în mai multe 
părți), echilibru pe bîrnă, sări
tura peste 3 obstacole de 1.50 și 
2 m, săritura prin balans, cu 
frînghie („gen Tarzan"), tir cu 
arcul, probă sanitară prin in
tervenții de prim ajutor și trans
portarea pe targa a „rănitului", 
sărirea peste un șanț cu pră
jina ș.a. Probele s-au desfășu
rat pe un traseu circular cu o 
lungime de 4 km iar în teren 
s-au folosit pentru orientare har
ta și busola. Au participat 8 e- 
chipaje (4 de fete și 4 de băieți) 
compuse din cîte 5 membri — 
reprezentanți ai școlilor gene
rale — nr. 1, 2 și 3 — din Ur
ziceni și Manasia. învingătoare 
au fost echipajele școlilor gene
rale Manasia — la fete și nr. 
3, Urziceni — la băieți.

„Nu vă puteți imagina ce suc
ces a avut această interesantă 
și atractivă întrecere" — con
chide autorul scrisorii. Ba da, 
tovarășe Mircea Tabarcea, ne 
imaginăm. Este motivul pentru 
care, printre altele, am hotărît 
să popularizăm întrecerea mici
lor Șoimi din pădurea Manasia.

Modesto FERRARINI

GALE INTERESANTE

POT ORGANIZA Șl FĂRĂ FRUNTAȘI
țitor dacă antrenorii celor mai 
puternice cluburi ar consimți să-și 
prezinte măcar elevii rămași acasă, 
în gale amicale, cu spectatori".

Și atunci ? Va trebui ca ama
torii pugilismului să aștepte pînă 
la 23 ianuarie, cînd este progra
mată prima reuniune, amicală, în 
care majoritatea combatanților vor 
fi juniori. Comisia 
voia să deschidă 
16 ianuarie, dar 
cu găsirea unei 
cu o săptămînă. 
dau asigurări că 
rarea campionatelor individuale de 
juniori (faza municipală, 19 fe
bruarie) se vor disputa, săptâmînal, 
cîte două reuniuni amicale. Aceste 
gale „intermediare” au menirea de 
a asigura în special boxerilor în
cepători cel puțin 3 întîlniri, trierea 
fiind necesară antrenorilor pentru 
a înscrie în campionate numai pe 
sportivii care le dau garanția 
că vor realiza performanțe mai 
bune. Se așteaptă ca aproximativ 
250 de boxeri bucureșteni să parti
cipe la lupta pentru titlurile de 
campioni.

municipală 
„stagiunea" la 
avînd dificultăți 
săli, a amînat-o 
în orice caz, se 
pînă la inaugu-

In calendarele competiționale ale 
cluburilor și asociațiilor din Ca
pitală sînt prevăzute și cîteva 
dispute care suscită interes. Astfel, 
la începutul lunii februarie va 
avea loc tradiționalul „duel" Di- 
namo-Metalul, apoi Metalul-Rapid, 
întîlniri între boxeri seniori, pe 
care le anticipăm a fi dîrze. Tot 
în această perioadă vor începe 
meciurile, de tradiție, pentru cu
cerirea „Cupei 16 Februarie". Pro
tagoniști i juniori și seniori. Școa
la sportivă Energia va fi organiza
toarea unui ciclu de reuniuni de 
juniori și de tineret, ce se vor 
încheia la sfîrșitul lunii viitoare.

Pe agenda Comisiei municipale 
figurează și cîteva acțiuni extra- 
competiționale. Dintre acestea, re
țin atenția vizitarea, începînd din 
această săptămînă, a sălilor de an
trenament în cursul acestui tri
mestru. arbitrii-judecători vor fi 
prezenți la un curs de verificare 
a cunoștințelor, pentru aprofun
darea și aplicarea întocmai a pre
vederilor regulamentului de box.

O activitate nespectaculoasă. dar 
care — sperăm — va fi utilă.

Cornel ROMAN

BUNI JUCĂTORI ROMANICLASAMENTELE CELOR MAI

Eva
Stăncescu, maestră

Il-a i
Doi-

A-
Fa-
34. 
ju- 
ca-

Gabriela Ciocan^Ileana Gugiu și Suzpna Szabados, componente de bază 
ale echipei Politehnica București, surprinse la unul din antrenamentele 

reluării diviziei A de baschet
Foto : Costel BEREȘTEANU

efectuate in vederea

Comisia de competiții, clasificări 
și transferări din cadrul Federa
ției române de tenis a alcătuit ur
mătoarele clasamente ca urmare a 
rezultatelor obținute anul trecut 
de jucătorii și jucătoarele noastre.

Categoria I, masculin: 1. Ilie
Năstase, 2. Petre Mărmureanu, 
3—5. V. Marcu, T. Ovici, I. Sântei, 
6—7. S. Dron, D. Hărădău, 8. C. 
Popovici. 9. Gh. Boaghe, 10. S. Mu- 
reșan, 11. I. Kerekeș. 12—13. L. 
Boldor, V. Sotiriu, 14—15. G. Neac- 
șu, T. Marcu. 16—17. A. Suto, 18. 
B. Almăjan, 19. Gh. Komoroczi, 20. 
E. Takacs, 21. I. Spătaru, 22. A. 
Balogh. 23. Z. Nemeth, 24. L, Ju- 
hasz. 25—27. A. Sayti. N. Mirea, 
E. Stan. 28. N. Mita, 29. E. Hor
vath, 30. S. Cernăianu. 31. M. Sto
leru. 32. I. Giurgiu. 33. C. Hîrju, 
34. P. Hutter, 35. M. Baia. 36. L 
Galamboș, 37—38. Gh. Mulfay, M. 
Robu, 39. M. Ciobanu. Neclasat: 
G. Bosch. Următorii jucători pierd 
clasificarea de categoria I (din 
lipsă de rezultate) și trec la cate
goria a Il-as N. Costinescu, C Du
mitrescu, P. Dumitrescu, A. Fodor, 
D. Mocanu. Z. Nagy, O. Negru, A. 
Roșianu, M. Rusu. A. Vasiliu.

Femei : 1—2. Iudit Di bar, Ecate- 
rina Roșianu, 3. Agneta Kuhn, 4. 
Eleonora Dumitrescu, 5—6. Valeria 
Balaj, Elena Trifu. 7—9. Mariana 
Nunweiller. Virginia Ruzici. Mari
ana Simionescu. 10. Elena. Takacs, 
11. Vera Rado, 12. Felicia Bucur, 
13—14. Florica Butoi, Hermina Zu- 
rălău, 15. Lucia Tănăsescu, 16. A- 
driana Călina. 17. Florența Mihai, 
18—19. Mihaela Nossa, Anca Flo- 
reșteanu, 20. Vera Dudaș, 21—22. 
Mihaela Dimitriu. Aneta Verone. 
23. Mariana Hadgiu, 24. Simona 
Nunweiller, 25. Elena Cotuna.

Corina Stoleru, 27. Rodica Precup, 
28. Maria Denov, 29. Paraschiva 
Georgescu, 30. Ana Breda, 31. 
driana Stadler, 32. Margareta 
zekaș, 33. Cristina Bădin, 
Constanța Turea. Următoarele 
cătoare pierd clasificarea de 
tegoria T (pentru lipsă de rezul
tate) și trec la categoria a 
Ioana Bădin, Liliana Cobzuc, 
na Sîrbu, Eleonora Uscă.

Categoria onoare, femei:
a sportului; 

bărbați: 1. Gheorghe Viziru, ma
estru emerit al sportului ; clasarea 
celorlalți este făcută în ordine al
fabetică l 2. Tudorel Bădin, 3. Cris- 
tea Caralulis, 4. Gheorghe Cobzuc, 
5. Arnulf Schmidt — toți sînt ma
eștri ai sportului.

CEI MAI BUNI
SPORTIVI

Al CLUBURILOR
In anul 1971

PETROLUL 
PLOIEȘTI

1. Elisabeta Turcu — gimnastică 
2 Mlhaj Mocanu — fotbal
3. Gheorghe Silvestru — popice
4. Marian Grigoraș — haltere
5. Aurel Stoica — călărie
6. Marian Chlra — atletism
7. Mlhal Ionescu — fotbal
8. Maria Pogorevlcl — șah
9. Gabriel Oană — atletism

10. Dragoș Aldea — natație

STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV

1. Ludovic Ambruș — lupte
2. Petrone Androne — lupte
3. Traian Marcu — tenis
4. Aurel Puiu și Constantin Pes- 

caru — automobilism.
5. Echipa de motocros
6. Vasile Sălăjan -
7. Stere Adamache
8. Ștefan
9. Adam

10. Vasile

atletism
— fotbal

Mothe — haltere 
Crisbal — motoclcllsm 
Ponea — atletism

TRACTORUL 
BRAȘOV

1. Ana Sălăjan — atletism
2. Rodica CUnclu — schi fond
3. Vasile Btrsan — schi sărituri
4. Gheorghe Vătav — fotbal
5. Constantin Bumb — box
6. Adriana Barabas — schi fond
7. Adrian 'Crelțaru — scrimă
8. Romul Chloreanu — radioama

torism.
9. Șerban Vlad — scrimă

10. Doru Rednlc — volei.

C.S.U.
BRASOV

1. Mircea Neamțu — atletism
2. Ghizela Mores — Sindilaru —

Nlcolae Crețoi — schi șl Ere- 
mia Hotaru — atletism.
Maria Bădițoiu — atletism 
Olga Damian — atletism

3.
4.
5. ___ _ ___
6. Vasile Cojocaru și Akos Boics 

— alpinism.
7. Ion Oanâ — fotbal
8. Mircea Coșeriu — fotbal
9. Constantin Milu — fotbal.

10. Anca Gheorghe — șah

i Di imm -x-
10 ianuarie’72- 12februarie’72

r

_ _ _ _ _ _ _ _ ÎN ACEST INTERVAL_ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PUTETI CUMPĂRA_ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ LA PRETURI AVANTAJOASE_ _ _ _ _ _ _  
PRODUSE OE ÎMBRĂCĂMINTE Șl ÎNCĂLȚĂMINTE 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OE SEZON

In 
de
Și _ ___  ___ _________ ____
luate la momentul oportun au făcut 
ca Politehnica să se debaraseze de 
unele tare, astfel ca la sfîrșitul tu
rului se află iarăși în eșalonul frun
taș. cu mari perspective de a face 
noi salturi calitative. Le așteptăm.

Fotbalul, oful ^întotdeauna al stu- 
dențimii bucureștene; pare a-și rea
liza visul cu ochii. „Sportul studen
țesc" a reu^iț sub bagheta antrenori
lor Ion Motroc și Aîoise Makșai să 
se instaleze în fruntea seriei I a di
viziei B cu un avans confortabil de 
puncta (6) fată de a cloua clasată, cu 
mari șanse de a promova în prima 
divizie a tării. Aprigul duel pentru 
.saltul în prima categorie nu este 
încă terminat dar munca sîrguincioa- 
să în pregătire, priceperea antreno
rilor și conștiinciozitatea fotbaliștilor 
sînt o chezășie că vechiul deziderat 

„al promovării 
de realitate.

scurt 
bază 
la

D

timp poate deveni un 
atit In echipa de club, 

lotul reprezentativ. Măsurile
om 
cit

în divizia A se apropie
★

de mai sus rezultă că 
București 

Realizările 
precum și 
sportul de 
interesului

se 
sec- 
suc- 
ma- 
rai-

in cele 
la Politehnica 
muncește bine, 

țiilor de performantă, 
cescle înregistrate în 
să, sînt o expresie a
.ior ce se acordă acestei activități 
într una dintre cele mai mari insti
tuții de invătămint superior din țară.

Paul IOVAN

FABRICA Dl CALCUIATOARE ELECTRONICE
cu sediul în București, Calea Floreasca nr 

autobuze ; 72, 106, 110 — tramvai 5, pînă

ANGAJEAZA
următoarele categorii de muncitori califico’’ ■

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

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

Solicitontiî trebuie să aibă domiciliul stabil in orașul București sau 
în județul Ilfov, pe o rază de 5C km.

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

242, sectorul 2 
la stafia Glucoza

RECOM
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LA PRIMUL ANTRENAMENT AL CAMPIONILOR

NUNWEILLER III
NOI ASPIRĂM-ÎN

în această iarnă neobișnuită, mal 
> bogată în ploaie și ceață decît în 

zăpadă, Parcul sportiv Dinamo a- 
rată destul de trist. Acolo unde în 
alți ani, cam în aceeași perioadă, 
pe patinoare naturale vedeam copiii 
zbenguindu-se pe luciul gheții, 
acum, zgura mustește de atîta apă. 
In tot parcul, nici țipenie de om. 
Doar ici. colo, cîte un gospodar al 
clubului încearcă să mai curețe cîte 
ceva...

Dar luni după-amiază, în Parcul 
Dinamo s-a adunat mai multă 
lume. Se aflase că în acea după- 
amiază fotbaliștii echipei campioane 
își vor relua pregătirile, și 
înfocați dintre suporterii 
vrut să scape momentul.

Antrenamentul avea să 
la ora 14,55. Și totuși, cu 
un ceas înainte, l-am văzut pe Du
mitrache intrînd pe poarta stadio
nului (și nu avea să fie cel dinții). 
Semn bun. ne-am zis. înseamnă că 
„mopsul" e pus pe fapte mari. Am 
deschis ușa vestiarului și tiin cu
riozitate, ne-am aruncat privirile 
înăuntru. Ne-au întîmpinat zîmbi- 
tori Andrei, Cheran, Dumitru Ni
colae, Gabriel Sandu gata echipați. 
După un „Bună ziua" și „La mulți 
anj“. Dumitru ne aruncă o între
bare plină de tîlc : „Pe mine mă 
căutați 7“ Am tăcut. Ne-am gîndit 
că e mai bine ca răspunsul să-l 
dăm acum : „Și pe tine te-am cău
tat, Dumitru Nicolae. 
vinși că la 
tehnice, cei 
bătrînețe și 
in fotbalul

... Unul,

cei mai 
ei n-au

înceapă 
aproape

calitățile 
28 de ani 
că mai ai 
nostru.
cîte unul,

Sîntem con- 
tale fizice și 
nu înseamnă 
de spus ceva

jucătorii își 
;iau în primire echipamentul care-i 
așteaptă frumos rînduit. La locul 
său obișnuit, fiecare se pregătește 
pentru primul antrenament al anu
lui 1972. Pînă la fluierul antreno
rului Nicușor, mai e vreme. încer
căm să aflăm cîte ceva din gîn- 
durile care-i animă pe campioni, 
în aceste momente. L-am ales în- 
tîi pe Cheran, cel ce a ieșit pri
mul din vestiar, cu mingea la sub
țioară.

— Spune-ne ce proiecte al 7 
Răspunsul vine imediat:
— Vreau să evoluez foarte bine în 

acest retur. Cred că vom reveni 
în lupta pentru primul loc.

Pe Ion Nunweiller, decanul de 
vîrstă al echipei, acest excepțional 
sportiv, l-am ... atacat chiar în 
tunelul de la intrarea spre vestiare. 
Prima întrebare: Al citelea an de 
divizia A 
pregătești 
weiller 7
- Păi,

socoteala. _________________ .
in 1956. Aveam atunci 20 de ani.

— Asta înseamnă că ...
— Da. 

împlinit
- Ce 

vine ?
— Ne 

greu. Pe 
deosebit 
care trebuie să muncească să rea
ducă pe Dinamo în frunte și să 
asigure și succesele echipei națio
nale. în privința campionatului, eu 
cred în locul 2 sau 3, dar ca ade- 
vărați sportivi, trebuie să luptăm 
și să aspirăm și la primul loc.

L-am ascultat apoi pe Cornel 
Dinu. E optimist. „Cred că vom ob

este acesta, pe care te 
să-i abordezi, Nelu Nun-

vă rog să faceți și dv. 
Am debutat în divizia A,

da! Am 36 de ani. I-am 
ieri (n.n. duminică).
crezi despre sezonul care

așteaptă un retur foarte 
noi, în special, și în mod 
pe cei din lotul național,

„c DEVARAȚI SPORTIVI,
ve- 

ma-

me-
PE-

va

V.

„porția' 
spori

Foto i
BAGEAC

CONTINUARE-LA LOCUL I

» $

?
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■

Vacanța s-a ter
minat. Au venit 
fotbaliștii și par
cul sportiv Dina
mo nu mai e atît 
de singur. Ci 
forțe proaspete 
campionii și-au 
reluat pregătirile 
Mai Intli, ușoare 
alergări. după 
care

bune decît celeține 
din 
intii 
și cu Dinamo, deși la ora actuală, 
se poate spune că nu mai avem 
șanse Ia titlu. Dar mai e de jucat. 
Personal, vreau să realizez mai 
mult. Doresc să joc numai fundaș 
central, unde sper să mulțumesc pe 
toată lumea".

... Dumitrache e bine dispus. De 
cum a intrat în vestiar, era pus 
pe glume. „M-a bucurat foarte 
mult vestea selecționării mele în 
lotul național, ne mărturisește el- 
Sper să nu-i decepționez pe selec
ționeri și să satisfac dorințele iu
bitorilor fotbalului. Campionatul e 
greu. Dar eu am zis că dacă nu 
vom reuși să luăm titlul, atunci, 
Cupa".

Ultimul ieșit din vestiar, antre
norul Nicușor. Ni se pare puțin 
grăbit și nu prea dispus pentru de
clarații. Totuși, îl abordăm din 
mers. „Ne așteaptă un program 
greu. Vom căuta să-i facem față și 
să-i ajungem din urmă pe cei ce 
au reușit să adune puncte mai 
multe ca noi Deocamdată, vom face 
cite un antrenament pe zL Plnă la 
plecarea la Brașov, Apoi, vom mări 
volumul",

... Pe terenul de zgură răspund 
prezent la primul apel Andrei. 
Caval, Cheran, Nunweiller HL 
Dinu, Gabriel Sandu. Dobrăa. Săt- 
măreanu II. Nunweiller VL Lu
cescu. Dumitriu IL • Dumitrache, 
D Popescu, Fl. Dumitrescu, D. Ni
colae, Mustățea. Cînd grupul de 
jucători s-a pierdut pe aleile par
cului în alergare ușoară, apare și 
primul... intîrziat — Sălceanu.

Antrenamentul a constat din a- 
proximativ 40 de minute de aler
gări ușoare și exerciții fizice și 40 
de minute de fotbal, la două porți.

rezultate mai
1971, ne spunea el. Mă refer 
ia echipa națională. Și poate

?? ’ << & $

Echipa lui Cavai, Dinu. Sălceanu, 
Sătmăreanu, Dumitriu. Nunweiller 
VI. Dumitrache și Lucescu, sigură 
Pe victorie, a acordat „adversari
lor" avantajul unui om 
Dar după 40 de 
să se recunoască 
golul victoriei 
Nelu Nunweiller, 
vrut să le spună talentaților lui

în plus, 
minute a trebuit 
învinsă cu 6—5, 

fiind semnat de 
care, parcă, a

colegi că _ „cine n-are bâtrînL să 
și-i cumpere**. De pe tușă priveau 
meciul Constan Unescu (care dumi
nică a făcut o entorsă la gleznă) 
și Deleanu (lăsat încă o zi să se 
odihnească).

Așa și-au început campionii dru
mul spre noul sezon compeiiționaL

Constantin ALEXE

Zilele acestea, echipele divizio
nare și-au reluat activitatea în 
derea abordării returului cu 
ximum de eficiență.

După efectuarea controlului 
dical, fotbaliștii au pășit în
RIOADA PREGĂTITOARE, O E- 
TAPA DE IMPORTANȚA EXTRE
MA A ÎNTREGCrtUI PROCES 
DE INSTRUIRE-ANTRENAMENT 
(aceea a acumulărilor, a „încărcă
rilor 
i se 
REA 
TIVE 
petițional de primăvară, bogat în 
intîlniri cu caracter intern și in
ternațional.

Consecventă unor preocupări 
mai vechi și conștientă de marea 
utilitate a perioadei la care ne re
ferim, F. R. Fotbal și-a propus să 
urmărească prin activul ei de teh
nicieni antrenamentele tuturor e- 
chipelor divizionare pe care aces
tea le vor efectua în prima parte 
(10—31 ianuarie) a perioadei pre
gătitoare, CtND PONDEREA O VA 
AVEA FACTORUL FIZIC.

Ca și în anii precedents, 
norii federali vor desfășura 
locului, în tot acest timp, 
vitate de îndrumare și control pe 
baza unei tematici precise, stabi
lită, de altfel, cu prilejul consfă
tuiri din 20 decembrie 1971 la care 
au participat antrenorii echipelor 
noastre divizionare. Pe baza obiec
tivelor de performanță, fixate pen
tru tur și retur, ale fiecărei for
mații în parte, se va vedea dacă 
există o LEGĂTURĂ REALISTA 
ÎNTRE OBIECTIVELE DE 
STRtJIRE. Pentru stabilirea 
tei interdependențe absolut 
sară se va pleca, firește, de Ia o 
serie de date preliminare, cum ar 
fi i concluziile tehnico-metodice 
aie turului campionatului 1971—72 
și reflectarea lor în documentele 
de planificare : rezultatele controa
lelor medicale (prin compararea 
cu examenele din trecut): modul 
in care a decurs colaborarea din
tre antrenor și medic în scopul 
unei mai bune eficiențe a metode
lor și mijloacelor de recuperare 
după efort : felul în care s-a des
fășurat pină acum pregătirea teo
retică la echipele divizionare, dacă 
ea a servit ideii de joc.

Colegiul central al antrenorilor, 
forul tehnic al F.R.F., consideră 
că numai pornindu-se de la aceste 
date oreliminare se pot stabili cu 
precizie OBIECTIVELE DE IN
STRUIRE PROPRII ACESTEI 
PERIOADE FUNDAMENTALE.

de baterii1'), de atenția care 
acordă depinzînd OBȚINE- 

UNEI BUNE FORME SPOR- 
de-a lungul sezonului com-

antre- 
la fața 
o acti-

IN- 
aces- 
nece-

STEAUA A DECOLAT IERI
SPRE AMERICA DE SUD

ÎNSEMNĂRI DE LA PLECAREA FOTBALIȘTILOR
îerj dimineață, orele 

am spune. r - - ____ ,
vității cotidiene din Aeroportul 
•-eraațixnal Otoperu es:e parcă 
astă dată de o intensitate care 
pășește obișnuitul.

Intr-un capăt al spațioasei Și

. . _ 9. Animația,
caracteristică acum acti- 

in- 
ăe 

do-

MILITARI
Stănescu și 
echipei. M
D. Neagu.

O scurtă 
vamă ți un___ ,______ ______
ter de a înregistra cîteva din gindn- 
rile ți preocupările care-i trâmîntă 
pe steliști, in vederea apropiatei ex- 
pediții_pe continentul sud-american. 

est» 
Bujor

Gh. Constantin, medicul 
Gbimpețeanu și masorul

„escală" cu valizele la 
bun prilej neutru repor-

Și primul căruia ne adresăm 
decanul de vîrstă al echipei 
Hălmăgeanu :

— Ne așteaptă pa tarnea _____
ia care va treboi <* facem față 

“nor echipe — in special celor bra- 
zilieae — foarte baae și să iavincea 
ia același timp dificultățile create de 
condițiile climaterice.

Alături de Hălmăgeanu, Aelenei. 
puțin cam speriat de ineditul expe
diției :

— Ai emoții 7 — l-am întrebat.
— Aș minți dacă aș spune că nu. 

-Mi-e chiar frică puțin, ca să fiu sin
cer. Dar cred că ae va termina total 
cu bine. Suport ușor căldura, mă simt

foarte

parte 
DE 

o- 
re- 
în 
fe-

Numai în baza antecedentelor, a 
unui punct de plecare, se pot fixa 
metodele și, mai ales, mijloacele 
ce’~ mai eficiente menite să asi- 
gt e fiecărui jucător în 
CREȘTEREA CAPACITĂȚII
EFORT, testabilă prin datele 
biective furnizate de proba de 
zistență Cooper și Asțrand. 
acest sens, corpul antrenorilor 
derail și-a propus să urmărească,
în special, pînă la sfîrșitul lunii 
ianuarie, cum apare procesul indi
vidualizării și al lucrului indivi
dual in ansamblul sarcinilor lec
ției de antrenament, preocupările 
concrete pentru obiectivizarea 
(prin aparate ajutătoare, măsură
tori) antrenamentului, modul în 
care se efectuează recuperarea atît 
în timpul lecției de pregătire — 
legate de pauza dintre exerciții — 
cit și după antrenamente, în sfir- 
șit, felul în care e folosit, de către 
fiecare jucătbr în parte, 
liber pe întreaga perioadă 
gătire în comun.

De la un an la altul, 
concurenței aprige dintre 
fotbalul evoluează pe fntreg mapa
mondul. „Pentru a ține pasul cu 
realizările din fotbalul internațio
nal — spunea, deunăzi, antreno
rul Angelo Niculescu — și noi tre
buie să ne pregătim cu toată se
riozitatea, folosind în acest scop

timpul 
de pre-

datorită 
echipe,

metodele și mijloacele cele maf 
moderne. Unele progrese au rea
lizat și echipele noastre în acea
stă direcție. Dar practica ne arată 
că pentru a ajunge undeva 
aproape de vîrful piramidei 
fotbalul internațional, efortul 
buie intensificat. Pe viitor, 
rezultatele obținute de către 
pa națională și unele formații de 
club nu "vor mai putea fi repetate 
în condițiile aceleiași cantități de 
lucru"... Va trebui — a mai subli
niat Angelo Niculescu — ca toate 
formațiile noastre divizionare să 
treacă, de îndată, la antrenamente 
cu volum și intensitate sporite, 
mărind numărul lecțiilor de pre
gătire la două și chiar la trei tn- 
tr-o singură zi, iar durata — de 
la 90 pînă la 180 de minute.

Concluzia este că factorului fizia 
trebuie să i se acorde atenția cu
venită și în etapele următoare ale 
procesului de instruire — antre
nament, întrucît — este de mult 
un fapt cunoscut — cu cît un fot
balist va fi mai puternic, mai re
zistent, mai rapid și mai îndemî- 
natec, cu atît el va putea stăpini 
mai ușor diferitele procedee teh
nice în regim de viteză, caracte
ristica fotbalului competitiv, actu
al". 1

G. NICOLAESCU

mai 
tn 

tre- 
nici 

echi-

u

...TOAMNA TÎRZTE LA BA-
CAU Toamnă cu soare, dar și 
cu vînt nebun.
club — Crișul 
sfîrșit. Stau la 
cu arbitrul Gh.
malurile Bistriței în interes de 
serviciu. în teren, arbitrul par
tidei. Zaharia Drâghici, 
greșeală după greșeală 
ționînd intrările dure 
Petre Nicolae sau Sorin 
Un localnic, poate |

Meciul Sport 
se apropie de 
tribuna oficială 
Limona aflat pe

, comite 
nesanc- 
ale lui 
Avram, 

pătimaș,

veți de cavalerul Zaharia Dră- 
ghici ? E slab de tot domnule !“ 
Gheorghe Limona răspunde co
legial : „Eu zic că arbitrează 
bine ?“

în noapte bat străzile Bacău
lui cu Gh. Limona discutind nu
mai și numai despre fotbal. A- 
tunci. arbitrul Limona a recu
noscut și el că arbitrul Drăghici 
a „prins" o zi slabă. D^r nu
mai atunci, cînd nu mai eră ni
meni în jur, și cînd cronica

poate curios. îl întreabă pe ar
bitrul Limona : „Ce părere a*

jocului, cu stele cu tot, fusese
transmisă

★
de mult...

★ ★

...LUPESCU PES- n-am venit de la știm nimic ? glu-
CUIEȘTE ÎN APELE 
LINIȘTITE ALE

București 
pescuit.

pentru mese puțin.
Publicul, dotn-

SNAGOVULUI. Știu 
că nu-i bine să-i 
deranjezi pe oame
nii cu undița în... 
exercițiul funcțiunii. 
Așa că privesc tăcut 
pluta valsînd ușor 
pe apă. Culai Lu
pesc» știe, însă, că

— Lucrul 
dă cea mai 
credere într-o victo
rie în fața galezilor 
este noua noastră... 
achiziție. E formida
bil I

care îm 
mare în-

Un nume nou, 
peste noapte, 
basme, un nu

me despre
★

NOIEM-

venit 
ca-n

★
...TOT ÎN FINAL DE

BRIE. LA SNAGOV Investigații 
discrete pentru starea de spi
rit a fiecărui jucător, acum. îna
intea calificării care a rămas o 
chestiune de ore. Dumitru îmi 
propune un rămășag : „Dacă nu-i 
batem pe galezi la 3 goluri di
ferență, îl rog pe Angelo Nicu-

15 ianuarie, la Lima:

UNIVERSITARIO

nule ! Avem un pu
blic formidabil I 
L-ai văzut în meciul 
cu Cehoslovacia 1
S-a întrecut Pe sine! 
El ne-a adus victo
ria !... -

...Măria sa publi
cul, component de 
bază al echipei na
ționale I...care nu

★ 
lescu să 
în sferturile de finală. Dar, te 
rog, să nu scrii treaba asta...".

Dumitru voia să joace în sfer
turile de finală ale campiona
tului european. Și va juca, chiar 
dacă rezultatul meciului cu Țara 
Galilor n-a fost decît 2—0...

Mircea M. IONESCU

nu mă bage în echipa

AZI APARE NUMĂRUL 294 
AL REVISTEI

(Urmare din pag. 1)

ÎNOT-SINGURA SOLUȚIE
copii care pierd zilnic două 
numai cu drumul lor de acasă

Aeroportul Internațional Otopeni 
— rampă de lansare, teri diminea
ță. spre Ztirich ți America de Sud 
pentru reprezentanții fotbalului ro
mânesc. Iată-i înainte de „deco
lare" pe vicepreședintele F.R.F., Ion 
Balaș (in mijloc), care va asista as
tăzi la tragerea la sorți ji pe an
trenorul Valentin Stănescu (in 
stingă) care va insoți echipa sa. 
Steaua, in turneul sud-american 

Foto: S. BACKSI

STEAUA
□0000

care o pregătesc împreună cu prof. 
Magda Negrea s-au pierdut cîteva 
elemente excepțional de dotate, si
tuație în care ne-am găsit cu totul 
neputincioși. în urmă cu doi ani, în 
clubul nostru am încercat un ex
periment cu cîțiva copii talentați. 
învățau la aceeași școală, își pre
găteau lecțiile în comun, ajutați de 
profesori, și în felul acesta le cream 
posibilitatea efectuării unui antre
nament mai intens, apropiat de ce
rințele moderne. Din păcate, însă, 
nu am găsit înțelegerea necesară 
pentru a prelungi experimentul și 
în sezonul următor, astfel că prac
tic nu am realizat nimic. Probabil 
că se aștepta ca numai după un 
an de muncă intensă să și devină 
recordmeni continentali. Dar așa 
ceva nu s-a întîmplat pînă acum în 
nici o țară de pe glob...".

I. SCHUSTER (antrenor din Re
șița) : „Muncești 4—5 ani cu un 
copil dotat și, exact atunci cînd te 
aștepți să obțină un rezultat mare, 
te trezești că elevul nu mai vine la 
bazin deoarece programul școlar 
nu-i mai permite un efort atît de 
dur. Am avut mai multe asemenea 
exemple, dar parcă cel al brasistei 
Rodica Petruică (15 ani) mâ doare 
cel mai mult. Am solicitat, mulți 
ani în șir, studierea posibilităților 
de a se crea un club special de

înot la Reșița. Avem condiții ideale 
pentru realizarea acestui deziderat 
și foarte mulți copii talentați. Și 
tehnicieni devotați trup și suflet 
acestei activități se găsesc în oraș. 
De ani de zile, elevii noștri adună 
zeci de titluri de campioni și co 
rectează nenumărate recorduri. Oare 
nu a venit timpul să le asigurăm și 
cadrul organizatoric adecvat des
fășurării activității lor ?“

M. MITROFAN (antrenor Ia clu
bul Petrolul Ploiești): „De cîțiva 
ani copiii noștri se află cu regula
ritate pe primul plan al întreceri
lor republicane. Recent, la un con
curs desfășurat la Rostock, doi 
dintre elevii mei, Dragoș Aldea și 
Adrian Popovici, au învins de o 
manieră categorică pe cei mai buni 
înotători (de 14 ani) din R.D. Ger
mană, entuziasmînd pur și sim
plu pe tehnicienii prezenți. Și ase- 

mi-au mai trecut 
la această oră nici 
vine la bazin 1 în 
Petrolul există cîți-

menea talente 
prin mînă, dar 
unul nu mai 
secția clubului

va
ore ___ _ _____
la piscină și înapoi. Adunați aceste 
ore cu cele solicitate de școală și 
cu cele necesare pentru antrena
ment și vedeți dacă copiilor Ie mai 
rămîne și timp de odihnă! Fără 
un liceu ce inct (există promisiuni 
pentru realizarea sa, în toamnă, la 
Ploiești) munca noastră, a antreno
rilor, m: se pare irosită”.

M. CERCHEZ (antrenor Ia Școala 
sportivă nr. 2): „Am auzit că pen
tru a se putea antrena zilnic 6—7 
ore și a face față studiilor, austra
li anca Shane Gould se scoală în 
fiecare dimineață la ora 4,15, iar 
la ora 5 este în bazin. Personal, aș 
încerca și această soluție cu elevii 
mei, dar nu știu dacă ea este cea 
mai bună. Dacă am lucra numai cu 
copiii care locuiesc în preejma ba
zinului, am putea realiza ceva. 
Totuși, la această oră singura re
zolvare eficientă nu poate fi decît 
Liceul de înot, care să grupeze cele 
mai bune elemente și pe cei 
valoroși tehnicieni*.

înainte de plecare, peste mări 
țări, o fotografie pe aeroport...

mai

bine fizic 
folosi .tot 
să văd »i 
îmi dă acum 
ranțe.

Auzind ultimele cuvinte 
Juniorului Aelenei — Glgî 
daugă :

— Pe mine, care nu am 
de aproape trei luni, _________ ___
meciuri al turneului mă avantajează. 
Păcat însă că nu-1 am și pe Iordă-

și numai gindul cS-ml va 
ceea ce voi avea prilejul 
să Învăț tn acest _______

ire uicrodere ți spe-
turneu.

ale încă 
Tătaru, a-
mai jucat 

programul de

ne-cu alături, ca să pot spune că 
nu-mj mai lipsește nimic și că mă 
simt intr-adevăr bine.

In sfîrșit, cei doi antrenori. Valen
tin Stănescu este mai taciturn și mai 
concis : „Aș vrea să mă intorc din a- 
cest turneu cu o echipă bine crista- 
lizată. în ceea ce privește formația de 
bază și concepția ei de joc". La rtri
dul său. Gh. Constantin mizează pe 
rodarea tinerilor jucători din lot. pe 
acumulările fizico-tehnice realizabile 
pe terenuri bune și în fața unor ad
versari valoroși și, mai ’ 
vitalizarea atacului.

„Escala" de la vamă 
și jucătorii se îndreaptă 
de îmbarcare în avion. ... 
mele strtngeri de mînă. schimburi de 
urări și îmbrățișări. Pe chipurile tu
turor bucuria începe să se amestec» 
cu tr.stețea.

Undeva, mai de o parte de frea
mătul despărțirii, doi „restanțieri", 
lordănescu și Dumitriu III, se uită la 
ceas, se priveso cu înțeles și fără să 
scoată o vorbă se îndreaptă spre ie
șire. Un „microbist", prezent și el 
la „solemnitate" trece pe lingă ei șl 
aruncă o întrebare din zbor :

— Nu te-al dus cu Steaua, Puiule t
— Plec, cu lotul, în februarie, răs

punde seo lordănescu.
— ȘI tu, Tiți 7
Dumitriu III a dat tntr-un anumit 

fel din umeri, s-a făout «ă n-aude și 
a continuat drumul mai departe.

Ieri. In Jurul orei prinzului, echipa 
Steaua a sosit la Paris și a fost cazată 
la hotelul „Astra“. In cursul dimineții de 
azi. lotul fotbaliștilor militari tșl va 
continua călătoria cu destinația Lima, 
unde va ajunge către sfîrșitul zilei.

După cum ne-a informat tov. lt. col. 
V. Dumitrescu, șeful secției de fotbal, 
Steaua va susține primul joc în Peru, 
la 15 Ianuarie cu Universitario Lima, 
apoi la 19 ianuarie în Brazilia, cu Por
tuguese Sao Paulo, urmînd ca' progra
mul să fie definitivat ulterior, Incluzîn- 
du-se Intllnlrl cu formații puternice din 
Recife, Porto Alegre, Bahia ș.a.

Șl ECHIPELE DIN BAIA MARE 
AU TERMINAT VACANȚA

ales, pe re
s-a încheiat 
spre locul 

Au loo ulti-

Am selecționat doar cîteva din părerile antrenorilor care au avut ama
bilitatea de a răspunde anchetei noastre. Concluziile pentru depăși
rea situației precare în care se află înotul românesc au un numitor 

comun: pentru a putea păstra în activitate pe cei mai talentați dintre 
sportivii existenți în cluburi și asociații și a le impune antrenamentul de 
mare intensitate care duce la cele mai bune performanțe, pentru a imhîna 
programul școlar cu cel de pregătire sportivă se impune înființarea 1.1- 
CEULUI DE ÎNOT, o unitate școlară asemănătoare celor de care atletismul 
și gimnastica dispun Ia ora actuală.

Mihai IONESCU

Deși în perioada 21 decembrie — 10 
Ianuarie echipele divizionare din Baia 
Mare au avut vacanță, s-a observat to
tuși o intensă activitate la stadionul „23 
August" : gazonul a fost acoperit eu un 
strat de îngrășăminte pentru a se pre
zenta cit mal bine la jocurile din pri
măvară.

Vacanța, însă, s-a încheiat. Antrenorii 
Andre] Șepci și Ioan Bartha de la Mine
rul au convocat la startul pregătirilor 
pentru noul sezon Întreg efectivul, că
ruia 1 s-a adăugat jucătorul Talpai, tran
sferat de la Jiul. Lotul va participa, 
apoi, la o tabără de lamă în munții din 
apropierea orașului, după care va urma 
perioada Jocurilor de verificare.

In preajma datei de 20 ianuarie tșl vor 
relua antrenamentele șl Juniorii Mineru
lui. De pregătirile lor se ocupă Mihai 
Redeș.

Cît despre divizionarele C. Constructo
rul șl Topltorul, se poate spune că ele, 
se pregătesc cu Intensitate de pe acum 
sub conducerea antrenorilor Geza Meg- 
yerl șl, respectiv, Silvestru Waikowski 
șl lng. Zoltan Abrudan.

V. SASARANU — coresp.

CARE CUPRINDE, 
INTRE ALTELE;

• Un mare reportaj asupra 
lotului reprezentativ înaintea 
viitorului sezon • De vorbă 
cu noul antrenor al „olimpici
lor", Gheorghe Oia e Steaua 
și U.T.A. înaintea „sferturilor 
de finală" ale cupelor euro
pene • Universitatea Cluj Ș< 
F. C. Argeș în sezonul care 
le-a propulsat în primul eșalon 
• O pagină de retrospectivă 
internațională 1971, pe , baza 
clasamentelor lui „France-Foot- 
ball" • Panoramic fotbalistic 
mondial (toate rezultatele, mar
catorii și formațiile meciurilor 
interțări din lume în anul tre
cut) • Clasamente complete 
ale campionatelor naționale 
din Europa.

Sînt prezente în paginile 
vistei și rubricile obișnuite

PE AGENDA ACTUALITĂȚII

re

de EUGEN BARBU

... .

Apariția lozurilor cîștlgătoaro de auto
turisme șl bani continuă fără întreru
pere

încă de la începutul anului se prezintă 
zilnic, alți șl alți cîștigători de autotu
risme șl bani la sistemul LOZ ÎN PLIC 
spre a-șl ridica importantele cîștlguri 
obținute.

Printre ultimii cîștigători se numără 
și partlclpanțli : Mlcloș Blașiu com. Bră- 
dești jud. Harghita =■ autoturism DACIA 
1100; Tăbăcaru Răuță corn. Tătărești jud. 
Bacău = DACIA 1100; Prlscu Virgil Răz- 
van București •» DACIA 1100; Porceanu 
Nicolae Curtea de Argeș — DACIA 1100; 
Udrea Haralambie corn. Costeștl Jud, 
Vllcea = DACIA 1100 ș.a.

Ciștigurile în bani nu s-au lăsat șl ele 
mai prejos șl continuă să iasă In intrea-

NOI CiȘTIGĂTORI LA LOZ ÎN PLIC
ga țară. Dintre ultimii eîștlgători de 
20.000 lei, cităm pe : Cornea Nlcolae — 
com. Zortentul Mare jud. Caraș Severin; 
Mihuț vasile din Slatina și Carabelu Paul 
din București.

ORIUNDE VA AFLAT!, JUCAȚI LA
LOZ IN PLIC l

• Tragerea Pronoexpres de astăzi va 
fi televizată direct din Studioul de Tele
viziune cu Începere de la ora 19.10.
• Mtlne este ULTIMA ZI tn care vă 

mal puteți procura biletele pentru tra
gerea LOTO de vineri 14 ianuarie 1972. 
tragere la care puteți cîștlga în afara 
premiilor în bani și autoturism» la ale-

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NB. 2 DIN 1 IANUARIE 1S71
CATEGORIA Is (12 rezultate) 1 va

riantă 10% a 70.317 lei; CATEGORIA a 
Il-a : (11 rezultate) 20,90 variante a 3.137 
lei; CATEGORIA a HI-a : (10 rezultate) 
373,70 variante a 462 lei.

Cîștlgul de categoria I a revenit Iul 
ROTARU CONSTANTIN din Cluj care 
clștigă un autoturism la alegere Șl dife
rența In numerar.

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

DE AZL STEGARII 
DIN NOU ÎMPREUNA

în dimineața acestei zile, componențll 
echipei Steagul roșu au fost convocațl 
de antrenorul N. Proca, la sediul clu
bului unde H se anunță programul de 
pregătire. în continuare, pe terenul de 
zgură al stadionului Tineretului, va avea 
loc și pcimui antrenament din acest an. 
Pțnă la 19 Ianuarie, brașovenii vor ră- 
m’îne în localitate, ședințele de pregătire 
urmărind In principal readaptarea orga
nismului In vederea unor eforturi ma
ximale. Antrenamentele au o durată de 
60—80 minute șl nu depășesc intensitatea 
medie.

De la 19 Ianuarie șl ptnă la 2 februarie, 
locul pregătirilor se va muta cu cîteva 
sute de metri mai sus, adică la Poiana 
Brașov.

Cele aproape două săptămlni de pre
gătire tn comun sînt afectate * ——
și alergărilor In pantă pentru 
rea calităților fizice de bază, 
loc cite două antrenamente (In 
și la sală) cu o Intensitate _____ _
lucrtndu-se tn general cu mijloace ne- 
speclfice. Reveniți la Brașov, - la 2 fe-

crosurilor 
dezvolta- 
Zllnic au 
aer liber 

sporită,

bruarie, elevii lui Proca vor căuta să 
adauge pregătirii fizice generale acumu
late șl pe cea specifică, combinînd an
trenamentele tehnico-tactice cu jocuri 
de verificare șl omogenizare. Vechiului 
lot de Jucători 1 se vor adăuga fundașii 
Anghelinl șl Păltinișan, ca șl atacantul 
Pavlovici, care urmează să fie transferat 
zilele acestea de la divizionara B Me
talul Tîrgoviște. (GH. N.).
„PRIMAVARA" FRUMOASA LA JIUL

Da, se anunță o primăvară fotbalistică 
mal., senină ca altă dată tn Valea Jiului. 
Echipa minerilor de aici, grație celor 15 
puncte agonisite în turul campionatului 
(cu unul mal puțin decît Steaua. Dina
mo, Rapid șl A.S.A., clasate pe locurile 
6—9) a avut — în sfîrșit I — o vacanță 
liniștită lipsită de griji Și emoții.

In aceste condiții pregătirile au fost 
reluate cu bună dispoziție.

De Ia prof. Mircea Păscu, vicepreșe
dinte al clubului Jiul am aflat că intre 
7 și 10 Ianuarie, elevii antrenorului Eu
gen Iordache, au fost supuși la un ri
guros control medical, făcut de medicul 
echipei. Aurel Mărilă. Toți jucătorii slnt 
apți pentru antrenamente, Iar kllogra-

mele în plus f,agonisite" de cîțiva în pe
rioada vacanței, vor fi ușor... lichidate. 
Dar în aceste zile, Jiul a făcut și cîteva 
antrenamente, mal ușoare, din care n-au 
lipsit nici „miuțele"

Azi, Jiul va pleca la Herculane, unde 
va rămîne pînă la 25 Ianuarie, cînd va 
reveni la Petroșani, pentru antrenamente 
șl Jocuri amicale.

In perioada 13—29 februarie, echipa din 
Petroșani va efectua, probabil, un tur
neu în Iugoslavia sau R.D. Germană

MOLDOVEANU (POLITEHNICA) 
INAPT PENTRU ANTRENAMENTE
Șl Politehnica Iași a reluat luni pregă

tirile in vederea returului campionatului. 
La prima ședință au fost prezențl toți 
Jucătorii, cu excepția lui Moldoveanu, 
care va tt Inapt pentru antrenamente 
timp de o lună, deoarece a suferit un 
accident I

Antrenorul Mărdărescu a stabilit ca 
mal multe ședințe să se desfășoare în 
apropierea orayului, mal precis pe dea
lul Repedea, unde elevii săi vor putea 
să realizeze o bună pregătire fizică.

D. DIACONESCU, coresp. Județean

exter#
de Eftimie IONESCU 

precum și alte știri și comen
tarii la zi din activitatea in
ternă și internațională.

SE 
DE

REIA ACTIVITATEA LA CENTRUL 
COPII SI JUNIORI PROGRESUL 

' BUCUREȘTI

dată cu seniorii tșl reiau activitateaO
de pregătire șl copiii șl juniorii, mal pre
cis centrele respecUve care funcționează 
tn cadrul cluburilor divizionare. Unul 
din aceste centre — cu activitate din 
cele mal laborioase — și anume Progre
sul București tșl va Inaugura duminică 
activitatea. în această zi, la ora 8.30, în 
sala clubului Finanțe-Băncl din str. 
Doamnei nr. 2, va avea loc o ședință 
festivă de deschidere ,a activității pe 
anul 1972. . ■ .....

1 i 1



SE APROPIE CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI, GRUPA C

MIERCUREA CIUC SE PRECĂTfȘTE SĂ PĂȘEASCĂ 
CU „MttPTUL“ ÎN CIRCUITUL MONEHAL Al HOCHEIULUI!

Oraș pînă nu de mult puțin cunoscut, Miercurea Ciuc se vede intrat, 
In acest început de an, în circuitul limbajului sportiv mondial. Această 
localitate va deveni timp de zece zile, între 3 și 12 martie, teatrul de 
desfășurare a meciurilor grupei C a Campionatului mondial de hochei 
pe gheață. După cum se știe, la această întrecere vor participa eehitjele 
reprezentative aie AUSTRIEI, BULGARIEI, R. P. CHINEZE, DANEMAR
CEI, ITALIEI, OLANDEI și UNGARIEI. De aceea, acum, cind săptămînile 
care au mai rămas pînă la deschiderea oficială a întrecerilor se numără 
pe degete, am dori să cunoaștem pulsul pregătirilor efectuate de viitoa
rele gazde.

Este îmbucurător faptul că, pe 
deplin conștiente că cinstea de a 
organiza o competiție de o aseme
nea amploare necesită obligații pe 
măsură, forurile locale se prezintă 
acum, cu noile perle ale Harghitei, 
patinoarul artificial și hotelul Bra
dul, finisate în proporție de 80 la 
sută. Dar, să relatăm noutățile a- 
flate într-o discuție pe această 
temă, cu două dintre personajele 
aflate direct în viitoarea pregătiri
lor : Ion Ferenczi, președintele 
C.J.E.F.S. Harghita, și Iulian Ol- 
teanu, directorul modernei baze 
sportive, afla'tă în ultimele zile de 
construcție.

— Intrăm cu fruntea sus — ne-a 
spus primul interlocutor — în bo
tezul focului : întreaga competiție 
Va avea o ambianță excelentă, atît 
din punct de vedere pur tehnic (al 
desfășurării meciurilor și a”‘rena- 
mentelor) și organizatoric (). ivind 
condițiile de cazare și petrecere 
plăcută, reconfortantă a timpului li
ber) cît și propagandistic. Vom cău
ta să asigurăm întrecerii caracterul 
festiv demn de importanța ei. De
filarea sportivilor, fanfara, costu- 
Țnația populară autohtonă, drapelele 
Raționale ale țărilor participante, 
^tunelul viu" de la hotel pînă la 
patinoar, format din copii în echi
pament de hochei sînt cîteva ele
mente principale în atingerea aces
tui scop, intr-un cuvînt, o atmosfe
ră de adevărată... Olimpiadă.

— Ați amintit și de cazare. Ne 
puteți da amănunte ?

— Hotelul Bradul, aflat la cîțiva

zeci de metri de „Palatul de ghea
ță", are o capacitate totală — su
ficientă pențru toate delegațiile — 
de 200 de locuri. Unii dintre zia
riști vor locui și la hotelul Harghi
ta, iar patru reprezentanți ai Fede
rației internaționale de hochei și 10 
arbitri, la hotelul Ciucaș din Tuș- 
nad. Reprezentanții presei, ai ra- 
dio-ului și televiziunii vor avea, a* 
menajată special, o cameră în hote
lul Bradul, unde să-și poată îm
părtăși impresiile, pentru conferin
țele de presă, intilniri oficiale etc.

— Ce posibilități de transmitere 
a materialelor vor avea ziariștii ?

— Ei vor avea la dispoziție, chiar 
în incinta patinoarului, 21 de pos
turi telefonice cu cabine și patru 
instalate chiar la pupitrele de Ia 
sectorul presei (45—50 de locuri). în 
Plus, vom amenaja o cameră pen
tru telex și cabine speciale pentru 
crainicii de radio și de televiziune.

în ceea ce privește scena pe care 
vor evolua cele șapte componente 
ale grupei — clădirea patinoarului 
artificial — ea este o izbutită crea
ție arhitectonică, conjugată armo
nios cu corpul hotelului, parcul și 
clădirile înconjurătoare. Cu o ca
pacitate oficială de 3 000 de locuri,

patinoarul va fi complet terminat 
la 1 februarie, cînd se va trece la 
degajarea locului de mașinile și in
stalațiile șantierului, cînd se vor ni
vela împrejurimile și vor fi ame
najate cele trei drumuri de acces 
asfaltate și spațiile de parcare pen
tru circa 100 de automobile. Tot la 
începutul lui februarie se vor face 
probele finale ale tuturor instala
țiilor sălii și bineînțeles, ale com- 
presoarelor.

Dar. să dăm cuvîntul și tovarășu
lui Iulian Olteanu :

— Bufete, instalații de încălzire 
și ventilație, un grup social, patru 
vestiare confortabile și modern a- 
menajate, încăperi destinate direc
toratului și secretariatului de cam
pionat, și o cameră pentru protocol 
vor completa imaginea practică a 
patinoarului. Avem asigurat con
cursul întreprinderii locale „Parti
zanul" la construcția unor piese de 
mobilier interior. Și cum o adevă
rată citadelă a hocheiului nu poate 
duce lipsă de un atelier de ascuțit 
patine sau de un cronometru elec
tronic, acestea vor contribui și ele 
la buna desfășurare a meciurilor.

Se pare așadar că nimic n-a fost 
omis din calculele și pregătirile or
ganizatorilor locali. Sînt demne de 
laudă eforturile de a fi terminate 
în timp util clădirile hotelului și 
patinoarului artificial — adevărată 
mîndrie a capitalei harghitene. 
Așadar, cu mult înainte de 3 mar
tie, data primului mecî oficial al 
grupei C, orașul Miercurea Ciuc va 
fi gata să-și onoreze oaspeții.

Radu TIMOFTE

In turneul de la Flensburg

HANDBALIȘTII IUGOSLAVI, IREZISTIBILI

NEPELA 
ÎN FRUNTE

La Gdteborg (Suedia) a început 
campionatul european de patinaj 
artistic. Primii au intrat pe gheață 
participanții la proba individuală 
masculină. După trei figuri impuse, 
în frunte se află deținătorul titlu
lui continental, cehoslovacul O. Ne
pela cu 497,7 p urmat de S. Cet- 
veruhin (U.R.S.S.) 477,1 p și P. Pe
ra (Franța) 476,4 p. Concurentul 
român G. Fazekaș se află pe locul 
17 cu 380,6 p.

Iată-l pe deținătorul titlului con
tinental (individual masculin), ceho
slovacul Ondrej Nepela, incălzin- 
du-se pe gheața patinoarului acope
rit din Gdteborg, unde au început 
„europenele" de patinaj artistic

PREȘEUINTEEE C.I.O. EXPLICA POZIȚIA SA
Avery Brundage, președintele Comitetului Internațional Olimpic, a 

acordat — zilele acestea — agenției „Reuter" un interviu în care explică 
poziția sa față de Jocurile Olimpice de iarnă de la Sapporo și confirmă 
totodată faptul că a propus să se schimbe probele de schi alpin și nordic 
din cadrul J.O., în campionate mondiale la aceste discipline.

TURNEUL

DE BASCHET

DE LA TALLIN
Selecționata de baschet a U.R.S.S. f 

continuă să se afirme în cadrul tur
neului internațional de juniori de la 
Tallin. în ziua a patra a competiției, 
tinerii baschetbalist! sovietici au sur
clasat cu 95—40 (48—14) formația R-D. 
Germane. într-un alt joc, reprezenta
tiva Poloniei a întrecut cu scorul de 
67—59 (28—26) reprezentativa Bulga
riei.

în clasament conduce echipa 
U.R.S.S.

La Hastings

LIDERUL A REMIZAT
CU UNZICKER

BIATLONIȘTII SOVIETICI 

VOR EVOLUA 

|N JAPONIA
Biatloniștii sovietici în frunte cu 

cunoscuții campioni Mamatov și Tiho
nov se pregătesc intens în vederea 
Olimpiadei Albe de la Sapporo. După 
antrenamentele care au avut loc la 
Novosibirsk, cei 6 selecționabili își 
vor continua pregătirile participînd la 
mai multe concursuri de verificare. 
De asemenea biatloniștii sovietici vor 
evolua în zilele de 22 și 23 ianuarie 
la un concurs care va avea loc în su
dul Japoniei. Antrenorul echipei este 
Privalov. ... z

MUNCHEN, 11 (Agerpres) — 
Selecționata masculină de handbal 
a Iugoslaviei a cîștigat turneul 
internațional desfășurat la Flens
burg (R.F. a Germaniei'. Hand- 
baliștii iugoslavi au terminat ne
învinși competiția, totalizînd 8 
puncte. Pe locurile următoare, 
s-au clasat echipele orașelor Co
penhaga — 6 p, Flensburg — 5 p. 
etc.

★

Turneul internațional masculin 
de handbal, desfășurat la Singen

(R.F. a Germaniei), a fost cîști
gat de reprezentativa U.R.S.S., 
care a terminat competiția neîn
vinsă, totalizînd 6 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat e- 
chipele Danemarcei — 4 p, Elve
ției — 2 p și Tunisiei — Op.

In ultimele două partide susți
nute, handbaiiștii sovietici au în
vins cu 19—8 Elveția și cu 13—10 
Danemarca. Alte rezultatei Dane
marca — Tunisia 13—12; Elveția— 
Tunisia 14—9.

PATINAJ
PE MICUL ECRAN

Transmisie directă de la Cam
pionatele europene de patinaj ar
tistic de la Goteborg (Suedia) :

MIERCURI, ora 22.15: proba de 
perechi

JOI, ora 23 : individual masculin 
VINERI, ora 22 : dansuri
StMBATĂ, ora 22.15 : individual 

feminin.
Duminică, ora 17 : demonstrația 

laureaților.

fn timp ce în emisfera nordică a- 
tenția iubitorilor sportului este a- 
trasă de competițiile de schi, ho
chei, patinaj, sub Ecuator, la Bue
nos Aires, s-a disputat prima mare 
cursă automobilistică a anului. Vic
toria a revenit echipajului Peterson 
(Suedia) — Schenken (Australia) pe 

automobilul Ferrari cu nr. 30
Telefoto I AGERPRES

„Situația este următoarea — a 
spus A. Brundage — am transmis 
comitetelor olimpice naționale o cir
culară în care le-am spus că dorim 
să respecte prevederile regulamen
tului. Așa este obiceiul. Circulara 
insistă asupra faptului că, potrivit 
unor sesizări, numeroși schiori nu 
respectă regulamentul olimpic. Nu 
știm ce concurenți vor fi prezenți Ia 
Jocurile Olimpice de iarnă 
Sapporo, pentru că 
încă listele oficiale 
teptăm. de fapt, in 
luni. Știm însă, de 
numeroși schiori de 
întrunesc condițiile 
prevăzute de regulamentul olimpic. 
Ar fi, așadar, foarte neplăcut să-i 
aducem pe concurenți pină la Sap
poro pentru a constata, acolo, că ei 
nu pot participa la întreceri",

A. Brundage a citat concursul de 
la Sestriere pentru Cupa Mondială, 
ca un exemplu tipic de încălcare 
a regulamentului privind amatoris
mul. El a reamintit că unii concu-

de Ia 
primit 
le aș- 
acestei

nu am 
pe care 
cursul 
pe acum, că
prim rang nu 

eligibilității

„FESTIVALUL
(Urmare din pag. 1)

S»a încheiat turneul internațional de volei de la Sofia

JUNIOARELE ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE IN ULTIMUL MECI
SOFIA 11 (prin telefon, de Ia co

respondentul nostru). în sala Slivnl- 
ța din localitate a luat sfîrșit turneul 
internațional de juniori, la care au 
participat echipele masculine și fe
minine ale R. D. Germane, Ceho
slovaciei, României și Bulgariei.

După jocul nesatisfăcător prestat 
în primele zile de întrecere, echipa 
feminină a României a furnizat o 
plăcută surpriză, întrecînd cu cate
goricul scor de 3—0 (8, 7, 6) repre
zentativa R. D. Germane. Voleiba
listele românce au abordat partida 
cu multă siguranță, au avut iniția’ 
tiva în joc și au condus tot timpuL 
Ele și-au jmpus superioritatea atît în 
jocul la fileu cît și în apărare. în 
schimb, blocajul — „călcîiul lui 
Achile" la ambele echipe române

— a funcționat iarăși defectuos. La 
victoria de azi. o contribuție deosebi
tă au adus P. Cazangiu. C. Puiu și R 
Cilibiu în atac și M. Botezan în a- 
părare. Competiția feminină a fost 
cîștigată de formația Bulgariei, care 
în ultimul joc a dispus de cea a 
Cehoslovaciei cu 3—0 (0, 9, 9).

Cu mult interes a fost urmărită 
partida masculină România—Bulgaria, 
în care juniorii bulgari au obținut 
victoria cu 3—1 (13, 15, —10, 7). Jo
cul a fost pasionant atît prin dina
mismul, spectaculozitatea și acurate
țea procedeelor tehnice utilizate, cît 
și prin evoluția scorului. Deși a pier
dut, echipa română a evoluat satis
făcător. învingătorii au fost supe
riori în ce privește forța atacului și 
blocajul. în celălaltt joo masculin t

Cehoslovacia — R. D. Germană 3—0 
(12, 3 7). Clasament: 1. Bulgaria 6 p, 
2. Cehoslovacia 5 p. 3. România 4 p, 
L R. D. Germană 3 p.

TOMA HRISTOV

SATUL OLIMPIC
SAPPORO, 11 (Agerpres). — Satul 

olimpic va fi deschis mîine la Sappo
ro. Aici vor fi găzduiți 1 180 de par
ticipant! reprezentînd 35 de țări, care 
vor participa între 3 și 14 februarie 
La Olimpiada de iarnă. Primii sosiți 
în satul olimpic au fost membrii echi
pei de bob a Canadei.

de concurs 
care pro- 
„Nu mai 

de afaceri.

renți au purtat numere 
distribuite de o firmă 
duce băuturi aperitive, 
este vorba de sport, ci 
Aceasta înseamnă să-i transformăm
pe concurenți în panouri publicita
re, or noi nu sintem de acord cu 
așa ceva".

Președintele C.I.O. consideră că 
schiorii fac publicitate firmelor cînd 
permit ca numele lor, fotografiile 
lor. echipamentul lor sau materia
lul lor să fie folosite în scop de 
reclamă. „Aceasta devine o între
cere între firme. Dacă toți sau cea 
mai mare parte a schiorilor nu în
deplinesc condițiile de eligibilitate, 
așa cum ne-au arătat unele fede
rații naționale, ar fi de dorit ca în
trecerile la care nu mai pot parti
cipa să fie organizate de Federația 
internațională de schi, fără a mai 
fi urmate de decernarea medaliilor 
olimpice și de ceremonialul olim
pic”. I ‘Ț

A. Brundage a menționat, apoi, 
că în cazul cînd această propunere 
Va fi reținută, C.I O. va trebui „să

facă uitată" clauza din regulamen
tul olimpic care interzice desfășu
rarea altei întreceri sportive inter
naționale în incinta Jocurilor sau 
în vecinătatea lor, pe toată durata 
competițiilor olimpice.

Președintele C.I.O. consideră că 
schiorii sînt, de fapt, victimele lip
sei de organizare din sportul lor și 
că acesta este unul din motivele 
propunerii pe care a făcut-o.

în încheiere, președintele C.I.O. a 
spus : „In rezumat, toată chestiu
nea rămîne în suspensie pînă în 
momentul în care vom lua cunoș
tință de listele oficiale ale concu- 
renților și pe care noi le vom primi 
pînă Ia 24 sau 25 ianuarie".

LONDRA, 11 (Agerpres). — Tur* 
neul internațional de șah de la 
Hastings 
a 11-a. 
marele 
Karpov, 
țări cu 
semnat și în partidele Gligorîci—- 
Korcinoi, Keene — Pfleger, Harts- 
ton — Andersson și Mecking —• 
Byrne. Singura victorie a rundei 
a fost realizată de marele maestru 
argentinian Najdorf care a cîști
gat în 36 de mutări la Kurajița. 
Celelalte partide, printre care și 
Cioqlltea — Botterill, s-au între
rupt. ___ !

Clasament! 1.
9 p. 2. Korcinoi (URSS) 
3. Mecking (Brazilia) ■ 
4—6. Unzicker (R.F.G.), 
son (Suedia), Byrne 
p; 7—8. Gligorici
Najdorf (Argentina) 
Ciocâltea (România) 
tidă întreruptă.

a continuat cu runda 
Liderul clasamentului, 

maestru sovietic Anatoli 
a remizat în 23 de mu- 
Unzicker, rezultat con*

Karpov (URSS)
— 7‘Aț
- 7 pj
Anders- 

(SUA) — 6'/i 
(Iugoslavia), 

— 6 p;„. 13. 
3% p și o par*

r

PROFIL

FRANCOISE MACCHI

fixare de program are loc la în
ceput de an și capătă, astfel, un 
caracter de festivitate-bilanț.

La acest „festival al sorților”, 
fotbalul românesc are o prezență 
remarcabilă, cum s-a mai spus, cea 
mai reușită și mai lăudabilă din 
întreaga lui activitate. Trei dintre 
cele 32 de echipe înscrise pe pro
gramul „festivalului" sînt ale noa
stre. înainte de victoriile pe care 
le dorim și pe mai departe națio
nalei, echipelor Steaua ți U.T.A. 
aceasta este prima lor victorie 
din 1972.

Pe cine va desemna atleta Ante- 
nen să vină la București 7 Pe mai 
vechile noastre cunoștințe, Alf 
Ramsey, Sch3n sșp Valcareggi, cu 
„trupele" lor, care cunosc destul 
de bine gazonul de la „23 August"? 
Pe Van Hims, sau Bene, sau Ses- 
ternev, sau Geaici în fruntea mo- 
nomurilor reprezentative ale țârilor 
lor 7 Indiferent cine, vorba lui Du
mitru, „oricine va veni va fi bine 
primit"... Mai departe, specialista

SE DESCHIDE MIINE
Comitetul de organizare a Jocurilor 

Olimpice de iarnă de la Sapporo a 
anunțat oficial că numărul partici- 
panților la diferite discipline se ridică 
la aproape 1200. Jocurile vor fi ur
mărite de 3 500 de ziariști. Centrul 
de presă a fost deschis ieri.

ABSENȚE Șl SURPRIZE IN ACTUALA EDIȚIE A „C. C. E.“ LA VOLEI
Este neîndoios faptul că, în noua 

formulă de disputare, cea mai 
importantă competiție rezervată e- 
chipelor de club — „Cupa cam
pionilor europeni" — a sporit în 
interes. în primul rînd pentru că 
de la faza sferturilor de finală în 
care valorile se aleg, forțele se 
egalează, ca și pretențiile de a cu
ceri prețiosul trofeu — locul me
ciurilor tur-retur este luat de tur
nee, în grupe semifinale, și finale 
de 4 echipe. Deci, posibilitatea ca 
echipele să-și dispute șansele pe 
teren neutru, iar rezultatele lor 
să nu fie (cum de multe ori s-a 
întîmplat în edițiile precedente) 
influențate decisiv de factorul te
ren propriu. Dar, inițiind acest 
nou sistem, comisia europeană nu 
a găsit — după părerea noastră 
— o soluții! absolut echitabilă 
privind încredințarea organizării 
turneelor din cadrul grupelor se
mifinale. Și, astfel, în fiecare gru
pă a existat cîte o echipă favori
zată, care, și pentru că a evoluat 
pe teren propriu, nu a scăpat o- 
caziâ calificării în turneul final i 
Start Lodz (în dauna Penicilinei 
Iași) — la f te, Gruppo sportivo 
Vigili del Fuoco „O. Ruini" din 
Florența, Deltalloyd AMVJ Am
sterdam — la băieți. Doar Bekker- 
veld Haarlen (Olanda) a făcut ex

cepție, ți aceasta pentru că adver
sarele ei din serie erau mult prea 
puternice (Lokomotiv Moscova, 
Tatran Praga, Levski Spartak So
fia). Eliminarea statutului de gaz
dă pentru participantele la fazele 
superioare ale competiției ar duce 
la o echitate deplină.

Dar, să revenim la actuala edi

tn optimi Racing Club de Frâne» 
fusese la un pas de a scoate din 
cursă o altă fostă deținătoare a 
„Cupei", Zbrojovka Zetor Brno ți, 
după ce U.S.C. Miinster a eliminat 
pe Mladost Zagreb. In ediția acea
sta, echipele masculine vest-euro- 
pene au urcat pînă în faza cea 
mai înaintată, dar explicația stă

• Noua formulă de desfășurare a competiției, mai interesantă, dar...

• Zbrojovka Zetor Brno (m) și Dinamo Moscova (f)—favoritele
turneelor finale

ție a „Cupei" (a XIII-a la mascu
lin și a XlI-a la feminin) ajunsă 
în pragul turneelor finale. Mai 
mult ca oricînd am avut de înre
gistrat surprize de proporții. în
deosebi au făcut senzație înfrîn- 
gerile suferite de campioana mas
culină a Bulgariei, Ț.S.K.A. Sofia 
(cîștigătoare a trofeului tn 1969), 
în fața unor echipe cotate mai 
slab i V. C. Rebels Lier Anvers și 
Diiiamo Tirana. Aceasta după ee

ți în faptul că multe dintre echi
pele puternice (campioanele Ro
mâniei, R. D. Germane, Poloniei, 
U.R.S.S., Ungariei) nu s-au mai 
înscris în competiție. Motivul 7 
Pentru că anul olimpic cere a 
pregătire mai atentă a reprezenta
tivelor naționale, care tn mar» 
măsură se bazează pe jucătorii e- 
chipelor campioane.

Așa că la începutul lunii viitoare 
(4—6 februarie) turneul masculin,

in urma căruia se va decerna 
„Cupa campionilor europeni", va 
avea doar o finalistă scontată pe 
Zbrojovka Zetor Brno, și trei nu
me noi i Deltalloyd AMVJ Amster
dam, Ruini 
rana.

La fete, 
competiției 
înscrierea 
și R. D. Germane 
mai notabilă. Prin urmare, turneul 
final feminin, programat la ace
eași dată (într-o localitate nefi
xată încă), este 
nic și echilibrat. 
— credem — un 
gur în puternica 
vită a lui Ghivi 
țintește al optulea titlu de cam
pioană europeană a cluburilor. De 
altfel, Dinamo Moscova ni se pare 
acum o echipă aproape imposibil 
de învins. Partenerele ei din tur
neul final, Lokomotiv Moscova, 
Tatra Praga și Start Lodz, sînt 
destul de valoroase, Insă nu tn- 
tr-atît incit să se compare eu 
perfectul mecanism al antrenorului 
gruzin. Numai o întlmplare singu
lară i-ar 
succesul.
gindim doar la Lokomotiv Mos
cova...

Florența și Dinamo Ti-

absențele de la startul 
au fost mai puține, ne- 
campioanelor Ungariei 

părîndu-ni-se

mult mai puteF- 
Totuși, va avea 

solist aproape si- 
garnitură mosco- 
Ahvlediani, care

putea aduce altei echipa 
Și gpunînd aceasta M

Aurelian BREBEANU

celor cinci probe ale atletismului, 
va stabili pe adversara Stelei. Și 
aici, „participare selectă, două 
muzici două—": de la celebra Stea
ua roșie din Belgrad cu steaua sa, 
Geaici, pînă la Dinamo Moscova, 
cu Evriujihin și la Bayern-ul „tu
narului" Miiller. Și băieților din 
Arad tot Meta Antenen le va de
cide partenerul de joc. Că va 
Milan sau Wolverhampton, că 
fi Tottenham sau Ferencvaros, 
dați seama că nu-i de șagă.

Sigur că nu-i de glumă. Nu-i 
glumă niciodată în fotbal darmite 
cînd al pătruns în zonele înalte, 
tn selecta companie a reprezen
tativelor ți echipelor devenite fai
moase prin bătăliile de primul 
ordin ale fotbalului I Important 
este că fotbalul românesc a ajuns 
aici. Și mal important este ca el să 
continue ascensiunea. „Particulari
tățile" traseului le vom cunoaște 
astăzi. Ia ora prînzului, poate toc
mai în clipele cînd aceste rînduri 

cad sub ochi—

• Născută ta 12 
Iulie 1951, ia Chatel 
(Haut Savola).
• 1,70 m; 57kg.
• A Început schi

ul competițlonal la 
15 ani, cînd a fost 
remarcată de Hono
rs Bonnet la un 
concurs regional de 
slalom paralel șl 
Introdusă în echipa 
speranțelor.
• In același an, 

1966, cîștlgă ?,Tro- 
feul de zahăr*, o 
competiție tradițio
nală pentru copii, 
care se dispută la 
Mâgăve.

O Tn 1968 debutea
ză în concursurile 
Internaționale, la 
Badgastein (locul 30 
la coborîre),
• în decembrie 

1968 cîștlgă slalo
mul uriaș la „Crite
riul primei zăpezi* 
de la Val d'Isăre șl 
termină sezonul '68- 
'69 pe locul 15 tn 
Cupa mondială.
• Este conside

rată o specialistă a 
slalomului uriaș, 
ctștlgtnd tn sezonul 
1969—70 din nou a- 
ceastă probă la Val 
d’ls0re șl apoi la 
St. Gervais șl ocu- 
pînd locul 2 la 
Oberstaufen.

vă

ȘTIRI $1 nnUTATI
SELECȚIONATA de fotbal a orașului 

Budapesta a sosit în capitala Spaniei în 
vederea medului de azi cu selecționata 
Madridului. Din lot fac parte Juhasz, 
Gecd. Vidats. Szflcs. Fazekaș. Bene. Du- 
nai, Zambo etc.

ZELEZNICTAR SARAJEVO, lidera cam
pionatului iugoslav, a Jucat la Kinshasa 
cu selecționata locală cu care a termi
nat la egalitate : 1—1 (0—0). Au marcat 
în mln. 29 Lusid, iar gazdele au egalat 
în mln. 90. prin Adzlarmayange, din 11 
m.

ECHIPA OLIMPICA a R.F. a Germaniei 
a fost învinsă la Glasgow de echipa de 
tineret a Scoției ea 1—0.

FOSTUL INTERNAȚIONAL Aleksandr 
Ponomariov, maestru emerit al sportu
lui, a fost numit de federația unională 
de fotbal antrenor al echipei reprezen
tative a U.R.S.S. El H înlocuiește pe Va
lentin Nlkolalev.

O.F.K. Beograd *■ Învins, tn Peru, for
mația Atletico Miguel ea 5—0.

Macchi este născută în Alpî, 
dar părinții săi sînt originari din 
munții Jura. Tatăl și fratele său 
schiază, însă, mai de mult și i-au 
fost primii îndrumători. Venită 
relativ tîrziu în competiție, ea 
a sărit etapele intrînd curînd 
printre fruntașe. Arma sa este 
o tehnică ofensivă, adesea 
rupturi 
zvîcnire 
trecerea 
este de 
pioni și, încă din sezonul trecut, 
specialiștii vedeau în ea un 
viitor Killy al schiului feminin, 
tehnica sa fiind dublată de un 
temperament bătăios care se 
manifestă și printr-un angaja
ment fizic total

Se pare că anul acesta olimpic 
va fi marele ei sezon, manifes
ted de la început o formă deo
sebită, dar dovedind și un pro
gres în toate probele datorită u-

cu 
de echilibru și cu o 
care o relansează după 
fiecărei porți. Aceasta 

fapt arma marilor căm

și intense pregătirinei atente
pe uscat. Astfel, la primele trei 
coborîri, a fost mereu în primele 
rînduri (un loc doi și două 
locuri trei). Apoi, a cîștigat, suc
cesiv, 4 slalomuri (două uriașe 
și două speciale) reușind să se 
instaleze cu autoritate pe pri
mul loc în clasamentul Cupei 
Mondiale. Dacă va continua așa, 
Franțoise Macchi nu va fi doar 
printre favorite la J.O., ci se va 
pune întrebarea cîte medalii va 
cîștiga la Sapporo. Se pare, în- 
tr-adevăr, că ea a devenit Un 
Killy al schiului feminin. După 
prima victorie a sezonului, răs- 
punzînd la un interviu, ea re
cunoștea că cele trei medalii de 
la Sapporo sînt un frumos vis 
pe care îl dorea împlinit, dar nu 
singură, d împreună cu JaqueUn 
Rouvler, prietena sa nedespăr
țită, cu care a pregătit acest 
sezon olimpic.

Bratislava s-a disputat primul med 
- — start șl formațiaLa____________

dintre echipa locală _ .
Bakonyl Vegyesz veszprem, contlnd pen
tru turul I al .Cupei campionilor euro
peni” la handbal feminin. Handbalistele 
maghiare au obținut victoria cu scorul 
de 14—9 (6—5). Cea mai bună jucătoare .  ------------ —.-----ade pe teren a fost Harsanyi-Totb. care 
marcat 5 goluri.

In ultima zi a concursului de natațfe 
la Long Beach (California), la care 
participat înotători și Înotătoare 
Iotul S.U.A., proba de 100 yarzi bras a 
revenit lui Don McKenzie cu timpul de 
1:01,1, secundat de Mark Chatfield — 
1:01,2. Ultimul a terminat învingător tn 
curs de 200 yarzi bras tn 2:17,4. în proba 
feminină de 100 yarzi fluture, pe pri
mul loc s-a clasat Linda Simpson, cro
nometrată tn 60,0.

de 
au 

din

Cea de-a (-a ediție a concursului Inter
național «tudențese de schi de Ia Notre 
Dame de Beilecombe z-a încheiat cu 
disputarea probelor de slalom special. 
La masculin, victoria a revenit france
zului Erie Stahl, care a realizat tn cele 
doua manșe timpul de 08,06. L-eu urmat 
austriecii Gerfried Zobel — 99,21 și Mi
chael Pflegel — 99,93 Cursa feminini a 
fost dștlgată de Dominique Defaye 
(Franța) — 87,25, secundată de T. Hacker 
(Austria) — 98,16.

La Krasnogorsk, tn cadrul unul concur* 
de selecție al schiorilor de fond sovietici, 
proba de 15 km'-a fost cîștigată de Vod- 
11a tn 58:04. Marele favorit Vladimir Vo
ronkov a ocupat locul 36 cu timpul de 
59:06. Kulakova a terminat Învingătoare 
tn proba de 5 km cu rezultatul de 24:50.

Cuplul vest-german Bugdahl — Kemper 
a trecut pe primul loc tn Cursa ciclistă 
de șase zile de la Bremen. El conduce cu 
198 puncte, i_. ___
perechile Schulze — Renz (R.F. a Ger
maniei), Post (Olanda) — Sercu (Bel
gia) șl Gilmore (Australia) — Van Lan- 
cker (Franța).

fiind urmat, la un tur, de

Boxerul francez de categorie ușoară, Ro
ger Zaml, șl-a Înscris tn palmares o fru
moasă victorie Internațională. în gala 
desfășurată la Paris, el l-a învins prin 
abandon tn repriza 
Terry Rondeau.

a 4-a pe americanul

Forul internațional 
anunțat că medul 
nental la categoria_____ ______„,____
torul centurii, italianul Fernando Atzori, 
S elvețianul Chervet va

nuarie la Berna. Medu

european la categoria super-ușoară se 
va desfășura la 28 februarie la Paris.

Crosul International de Ia Rrasschaat 
(Belgia) s-a încheiat cu victoria cunos
cutului atlet englez Dave Bedford, cro
nometrat pe distanța de 7,200 km eu 
timpul de 23:06,0. Compatriotul său Gren
ville Tuck s-a clasat pe locul doi tn 
23:16,0, Iar campionul belgian Gaston 
Roelants a ocupat locul trei cu 23:17.

Titlul de cel mal bun sportiv al Cubei 
tn anul 1971 a fost decernat aUetulul Pe
dro Perez Duenas. Acesta a realizat anul 
trecut 17,40 m la triplu salt, stabilind 
un nou record mondial al probei.

european de box a 
pentru titlul con ti- 

museă dintre dețină-
:a avea loo la 28 

Meciul dintre boxerii 
Roger Zaml (Franța) șl Sandro Lopopolo 
(Italia) penbu desemnarea campionului

Au Început Întrecerile preliminarii ale 
Spartachladel Popoarelor din U.R.S.S. 
Finalele se vor desfășura între 9 și 26 
Iunie la Moscova. Pe programul compe
titions! figurează întreceri la gimnastică, 
atletism, volei, baschet, handbal, fotbal, 
scrimă, tir, ciclism etc.

Cunoscutul delist Italian Renato Longo, 
de 6 ori campion al lumii la eiclocroo, 
|l-a anunțat retragerea din activitate* 
eompetlțlonală. El este tn vtrstâ de 33 
de ani. Longo a fost campion al lumii 
tn anii 1959, 1962, 1964, 1965 șl 1967.
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