
Pina la plecarea spre orașul

„OLIMPIADEI ALBE“

ÎMBUNĂTĂȚIREA TRAGERILOR,
PRINCIPALA PREOCUPARE A BIATLONIȘTILOR ROMÂNI

Do vorbă cu Martel Stu păru, antrenor al lotului olimpic SORTH AU DECIS IERI, LA ZURICH

Foto: Th. MACARSCHIîn poligon N. Veștea, candidat al ștafetei de biatlon a României

icîparea lor la concursul 
Interna^fSnal de la Kiry, biatloniștii 

olimpic al României si-au în- 
iait verificările sub formă compe- 

Țițională. Acestea au început încă din 
luna noiembrie, cînd G. Vilmoș, C. 
Carabela, V. Fontana, I. Țeposu, Gh. 
Gîrniță, N. Vestea, Gh. Voicu și V. 
Papuc au efectuat, în îndepărtatul 
Murmansk, primele antrenamente pe

Universitatea București — campioana 
de handbal feminin a României — se 
pregătește intens pentru meciul retur 
din C.C.E. (sîmbătă, la ora 18, în sala 
Floreasca, cu Macabi Hărăzim — Israel). 
Ieri a făcut un antrenament „tare- 
Floreasca. Iat-o, în fotografie, pe 
mona Arghlr șutind la poartă.

zăpadă. De atunci, ei s-au mai pre
gătit la Piatra Arcă și la Poiana 
Brașov\ au concurat in Elveția, Italia 
și în Poiană. Toate acțiunile au avut 
drept scop îmbunătățirea permanen
tă a rezistenței și a preciziei la tra
geri, verificarea pe etape a potenția
lului celor vizați să reprezinte Ro
mânia la Jocurile Olimpice de la 
Sapporo si o cit mai severă selecție, 
pentru că, din cei opt candidați, au 
să ajungă în Japonia doar cei mai 
buni cinci, adică cei patru compo
nent i ai ștafetei (participants bine
înțeles, și la proba individuală), plus 
o rezervă. Dintre aceștia, sînt cunos- 
cuți primii patru: „veteranii” Vilmoș 
și Carabela și mai tinerii lor colegi 
Țeposu și Fontana, care au confir
mat, de-a lungul lunilor de pregă
tire, că merită să facă parte din 
ștafeta olimpică a tării noastre. Pen
tru postul de rezervă, absolut nece
sar la această dură și dificilă probă, 
au candidat Gîmiță și Veștea, iar în
trecerea de la Kiry a avut drept 
principal scop tocmai un „duel” în 
condiții cit mai apropiate de cele ale 
marilor competiții. în urma căruia 
să fie ales cel mai capabil dintre cei 
doi. Rezultatul? încă nedecis. Dar, 
asupra acestei probleme a lotului 
olimpic de biatlon ca si asupra altor

aspecte legate de participarea și șan
sele echipei la Sapporo, sâ-i dăm 
cuvîntul antrenorului Marcel Stupa- 
ru :

— Deși a_ trecut destul de multă 
vreme de cînd am început perioada 
de pregătire, verificare și selecțio
nare, ne-a declarat antrenorul Stu- 
paru. nu am putut să ne hotărim pe 
care dintre cei doi biatloniști să-I se
lecționăm. Gimiță este un bun aler
gător, dar manifestă mai putină 
constanță la trageri; Veștea este deo
sebit de util la ștafetă (unde consi
derăm, de altfel, că avem șanse mai 
mari de a ocupa un loc fruntaș), 
deoarece este mai hotărît, mai în
drăzneț, calități foarte necesare pri
mului schimb al ștafetei. Rămine ca 
pînă la plecarea Ia Sapporo antrena
mentele și testele să-1 dovedească 
pe cel mai capabil dintre ei.

— Sinteți mulțumit de evoluția 
sportivilor români la concursul de ia 
Kiry ?

— Da, în special de evoluția șta-

D. ASMARANDEI

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

in aerul ozonat al Predealului

VACANTA ÎNSEAMNĂ MUNCĂ

la
Si-

Foto : S. BAKCSI

în peisajul montan al Predealului, 
aglomerat ca fa fiecare iarnă cu tu
riști din țară și străinătate, două gru
puri de sportivi atrag fa aceste zile 
fa mod deosebit atenția vizitatorilor 
prin ținuta și comportamentul lor : 
un program riguros de activități fa 
aer liber (începînd cu gimnastica 
de înviorare de dimineață, contfaufad 
cu variate exerciții și jocuri in aer 
liber), drumul neabătut spre sala de 
sport, masa, plimbarea de seară, totul 
Intr-o ordine și disciplină perfecte.

Sfat cele două loturi lărgite de gim
nastică ale tării, aflate In plină pre
gătire pentru Jocurile Olimpice, Ex-

1“„EXPERIMENTUL SĂCELE“

UNGARIA-ROMANIA, în Campionatul Europei
■■

STEAUA - BAYERN MUNCHEN, în „Cupa cupelor
U.T.A-TOTTENHAM HOTSPUR, în „Cupa U.E.F.A.

13.30, 
orga- 
com- 
pro-

Emoții, ieri de dimineață, ca îna
intea unei partide internaționale, iar 
din jurul orei 12 telefoanele redac
ției noastre au început să sune ne
răbdătoare, după-., rezultat, dînd 
glas întrebării care flutură de atîta 
timp pe buzele iubitorilor de fotbal 
de la noi: cu cine va juca echipa 
națională în ..sferturile- campiona
tului Europei, cu cine au „căzut” 
Steaua și U.T.A. în eupele europene?

Răspunsurile au venit spre ora 
de la Ziirich. unde comisiile de 
nizare U.E.F.A. ale celor cinci 
petiții s-au întrunit pentru a
ceda la tragerea la sorți a jocurilor 
sferturilor de finală, eveniment aș
teptat cu înfrigurare nu numai la 
noi. ci pe întregul continent, chiar 
și în țările care nu erau direct vi
zate. Interes firesc, stîmit de între
cerile europene !

Și emoțiile încetau treptat, pe mă
sură ce telexul înregistra rezulta
tul tragerii la sorți. Pentru a res
pecta ordinea cronologică in care s-a 
desfășurat această operație. vom 
sublinia că prima noastră echipă 
oare și-a cunoscut viitorul adversar 
a fost U.T.A.: TOTTENHAM, cel 
care a eliminat pe RAPID !

U.E.F.A."
— Wolverhampton 
— Zelezniciar 
— Tottenham 
— Lierse S. K.

„CUPA
Juventus 
Ferencvaros 
U. T. A.
A. C. Milan

STEAUA, căreia sorA urmat apoi
ții i-au destinat ca partener tocmai 
echipa spre care — răspunzind unui

u

Telefoto : A.P.—AGERPRES
Tabelul sferturilor de finală ale campionatului european prezentat de autoarea tragerii la sorți, atleta elve
țiană Meta Antenen '
mic sondaj făcut de revista „Fotbal”
— își îndreptaseră preferințele ma

A CONTRIBUIT LA INSTRUIREA A 14000 DE PREȘEDINȚI
DE ASOCIAȚII SPORTIVE ȘCOLARE-» *

9 LECȚII METODICE Șl PRACTICE IN REGIM DE 
ODIHNĂ ACTIVĂ • CONCURSURI Șl COMPETIȚII 
CU ZECI DE ECHIPE SI SUTE DE PARTICIPANT! • O 
OBLIGAȚIE PENTRU'TOATA LUMEA: ÎNVĂȚAREA 
SCHIULUI • Cf SE AȘTEAPTĂ DE LA PROASPEȚII 
CURSANTI...

în vacanța de iarnă a anului 
1966/1967 poposeam la Săcele pen
tru primul reportaj la tabăra de 
instruire a președinților de asocia
ții sportive școlare, în exclusivi
tate elevi din licee și școli profe
sionale. Era o inițiativă de anver
gură concepută de inimosul colec
tiv al Secției Sport-Turism a C.C. 
al U.T.C. și care își propunea în 
cadrul unui plan larg, de perspec
tivă, pregătirea pe multiple direc
ții — organizatorică, metodică, 
practică și cetățenească — a ace
lor elevi cărora colegii lor le în
credințaseră misiunea de onoare 
de a conduce activitatea sportivă 
din școală.

Trebuie spus că inițiatorii, care 
trădau un entuziasm deosebit, in
tuiau încă de pe atunci succesul 
acțiunii. într-un fel, sentiment ex
plicabil : chiar din start cursanții 
— beneficiarii direcți ai „experi
mentului Săcele“, cum îl vom 
numi — dovedeau o largă audiență 
la programul întocmit, divers, a- 
tractiv, satisfăcînd toate gusturile, 
toate preferințele.

„Experimentul Săcele11 și-a păs
trat, într-adevăr, nealterate aceste 
atu-uri și în edițiile care au ur
mat, fapt favorizat pe de o parte 
de îmbogățirea unei experiențe a- 
cumulate an de an, iar pe de altă 
parte de perfecționarea conti
nuă a metodelor și mijloace
lor de instruire folosite. O statis
tică a Secției Sport-Turism a C.C. 
al U.T.C. ne pune în față o cifră 
impresionantă : în intervalul 1966— 
1971, prin aceste cursuri de instrui
re organizate pe fondul unui regim 
de odihnă activă, în vacanțele de 
iarnă, au trecut mai bine de 14 000 
de elevi și eleve. Utilitatea „expe
rimentului Săcele" a depășit gra
nițele școlilor de proveniență a 
elevilor, dacă ținem seama că, în

tre timp, cei mal mulți dintre foștii 
cursanți au promovat în diferite 
institute de învățămînt superior și 
în sectoare direct productive, unde, 
de bună seamă, au pus in valoare 
cunoștințele acumulate și pasiunea 
lor pentru exercițiul fizic, pentru 
o disciplină sau alta. Așadar, im
plicații largi, în sens pozitiv.
CE SE REALIZEAZĂ CONCRET 
ÎN CELE 10—12 ZILE DE TA

BĂRĂ-CURS LA SĂCELE?
Cum am amintit, în primul rind 

o foarte bună pregătire teoretico- 
metodică. Elevii — președinți de 
asociații sportive școlare — au la 
dispoziție un bogat material docu
mentar (anul acesta, în cadrul a 
nu mai puțin de 3 cabinete meto
dice) cu privire la felul cum se 
întocmește calendarul sportiv, cum 
se organizează activitățile sportive 
de masă — începînd cu cele pe 
clase sau ani de studii — progra
mele de exerciții de gimnastică din 
cămine, internate sau cele din 
școală. Planșe numeroase și foto
grafii întregesc documentarea, fa
cilitează înțelegerea materialului 
teoretic. La același capitol, cursan
ții au la îndemînă spre studiu re
gulamentele comentate ale unor 
discipline sportive (atletism, bas
chet, handbal, fotbal, gimnastică, 
natație, oină, rugby, schi, scrimă, 
tenis de masă, volei etc.). Cursu
rile teoretico-metodice sînt urmate 
de seminarii în care participanții 
la tabără au prilejul să-și verifice 
cunoștințele, mai mult, să facă și 
un foarte util schimb de păreri cu 
colegii lor.

Materializarea lecțiilor teoretico- 
metodice se realizează mai deplin

Tiberiu STAMA

Antrenament in aer liber, tn

plica’.ia prezenței la Predeal a celor 
mai buni gimnaști ai tării am aflat-o 
de la prof. Nicolae Vieru, secretar ge
neral al F.R.G., și de la antrenoarea 
federală Maria Simionescu • ,,Date

(Continuare in pag, a 2-a)

joritatea jucătorilor militariBA
YERN MUNCHEN

„CUPA CUPELOR"
STEAUA București — Bayern Miinchen

’ — Dinamo Moscova
— Glasgow Rangers
— Dynamo Berlin

?

fiind bunele rezultate obținute in alți 
ani, fetele și băieții au hotărit, da 
comun acord, să-și petreacă o parte

S. ?

parcul înzăpezit din Predeal 
Foto: V. BAGEAC 

din vacanta de iarnă la munte. și 
iată-ne astfel reuniți, in ambianta

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2-a)

St. roșie Belgrad 
A.S. Torino 
I. F. Atvidaberg

Clapele telexului au înregistrat apoi 
sferturile11 Cupei campionilor în

— R.F. a Germaniei
— Cehoslovacia
— Grecia
— Olanda 1

care a apărut un joc al... s’gantilor: 
AJAX-ARSENAL. Iată

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
programul:

Ujpesti-Dozsa Budapesta 
Feyenoord Rotterdam 
Ajax Amsterdam 
Internazionale Milano

Toate jocurile din cele trei cupe 
vor avea loc la 8 și 22 martie.

Ultimele clipe de emoții se risipesc
în momentul în care pe banda de 
hirtie a telexului au apărut primele 
nume. Și ele au fost chiar ale RO-

EUROPEI (ECHIPE A)
— ROMÂNIA
— R.F. a GERMANIEI
— U.R.S.S.
— BELGIA

— Celtic Glasgow
— Benfica Lisabona 
•— Arsenal Londra
— Standard Liege

MANIEI și partenerului 
„sferturi” UNGARIA, cu nostru din 

....._ care vom
juca la 29 sau 30 aprilie la Buda
pesta și la 13 sau 14 mai la Bucu
rești. Au urmat celelalte jocuri, toa
te „capete de afiș”:

Și, în fine, ultima tragere la sorții
CAMPIONATUL EUROPEI 

(ECHIPE DE TINERET)
U.R.S.S.
Suedia
Danemarca 
Bulgaria

.. .O serie de emoții s-a încheiat- 
Urmează a doua, cea a pregătiri? 

meciurilor. Mai întîi Steaua și U.T.A., 
pentru că ele joacă în martie, apoi 
echipa națională.

în pagina 4-a, ample comentarii 
și declarații pe marginea tragerii 

la sorti de la Zurich

Aseară, la F. R. F., a avut loc

CAMPIONATUL
UNGARIA 
ANGLIA 
IUGOSLAVIA 
ITALIA

TRAGEREA LA SORTI
A zz16zz-imilor

rrCUPEI ROMÂNIEI"

Prima grupă a campionatului di
viziei A la hochei a intrat în scena 
actualității sportive într-un moment

PROGRAMUL DE AZI

ORA 16,30: Avîntui Miercu
rea Ciuc — Agronomia Cluj;

ORA 19 : Steaua — Dinamo 
București.

CLASAMENT: 1. Steaua 10 
P (38—4), 
(35—7), 3. 
(11—40), 4. 
(9-42).

2. Dinamo 8 p 
Agronomia Cluj 2 p 
Avîntui M. Ciuc 0 p

de pauză competițională. Ar fi fost 
firesc, deci, ca amatorii de sport să 
se înghesuie la porțile patinoarului

artificial „23 August“ pentru a ve
dea la lucru cele mai bune formații 
ale țării. Dar, din păcate, lucrurile 
nu s-au petrecut așa. La cele patru 
meciuri disputate pînă acum spec
tatorii au fost puțini, izolați, mereu 
aceiași, îndrăgostiți de acest sport 
cu atftea atribute de mare atracti
vi tate.

Cauzele nu sînt greu de ghicit. 
Slabele rezultate obținute de echipa 
reprezentativă, nivelul tot mai scă
zut de pregătire din ultimii ani al 
formațiilor provinciale — au făcut 
ca interesul pentru acest joc spor
tiv să se diminueze. Cu atît mai 
mult cu cît Studioul de Televiziune 
a suprasaturat gusturile celor dor
nici de dispute sportive „tari1*, 
transmițînd, aproape cu regularita
te, partidele grupei A a campiona
tului mondial. Din aceste motive,

Aseară, la sediul F.R.F.. în pcwenta 
delegațiilor echipelor participante avut 
loc tragerea* la sorți a „16*‘-imilor «Cu-, 
pei României". Iată partidele : 
Politehnica Timișoara — Steaua 
Unirea Drăgășani — U.T.A.
Metalul București — Steagul roșu 
Minerul B. Mare — „U“ Cluj 
Minaur Zlatna — Rapid 
Textila Odorhei — Jiul
Cimentul Medgidia —- C.F.R. Cluj 
Petrolistul Boldești — A. S. Armata 
F. C. Galați — Farul
Petrolul Moineștj — Dinamo 
C.F.R. Timișoara — S. C. Bacău 
Metalul Plopeni — Crișul 
Olimpia Rm. Sărat — F. C. Argeș 
Dunărea Calafat — Petrolul 
Tractorul Brașov — Politehnica Iași 
Olimpia Satu Mare — Univ. Craiova

MECIURILE SE VOR DISPUTA LA 5 
MARTIE, PE TERENURILE ECHIPELOR 
DE CATEGORII INFERIOARE. In caz 
de egalitate, după 90 de minute, jocul 
se va prelungi cu două reprize a cțț* 
15 minute fiecare. Dacă egalitatea Se 
va menține și după prelungiri, atunci 
echipa oaspete se va califica în etapa 
următoare.

C. A.

CICLIȘTII
SE PREGĂTESC INTENS!
• Al 25-lea start în „Cursa 

Păcii" 9 A început bătălie 
pentru baremul olimpic • Mai 
întîi Marocul și Algeria...

ROLUL EDUCATIV AL COMISIILOR DE DISCIPLINA
MAI IMPORTANTA OECIT SANCȚIONAREA

ABATERILOR ESTE PREVENIREA LOR!
Interviu cu STELIAN BARCAN, președintele Comisiei de disciplină 

de baschet
Am abordat discuția cu tovară

șul Stelian Barcan, președintele Co
misiei de disciplină din cadrul Fe
derației române de baschet, intrind 
direct în subiect:

— In 1971, numărul sancțiunilor 
dictate împotriva jucătorilor, antre
norilor și echipelor care au comis 
acte de indisciplină în cursul me
ciurilor din diviziile A, B, școlară 
și de juniori a fost evident mai 
mare decit al celor înregistrate in 
1970. Acest fapt se datorează creș
terii 
sau 
care

fenomenului de indisciplină 
sporirii exigenței comisiei pe 
o conduceți ?
Al doilea răspuns ar fi mai

aproape de realitate. încă din retu
rul campionatului trecut ne-am pro
pus să preîntîmpinăm actele și ati
tudinile care viciază buna desfășu
rare a unei întreceri, care dau naș
tere la o atmosferă nesănătoasă pe 
teren și în tribune. Fără îndoială, 
treaba nu este ușoară. Trebuie, în
tr-adevăr, multă tărie de caracter, 
stăpînire, putere morală, pentru a 
face față tensiunii luptei sportive, 
cu toate imprevizibilele ei. Iată de 
ce activitatea unei comisii de disci
plină se încadrează în perimetrul 
unei munci de educație foarte con
cretă, de înaltă responsabilitate. Sta
tistica pe care o deținem nu este, 
încă, în măsură să ne incinte. In

din cadrul Federației române

ediția 1970—1971 a campionatului 
s-au dictat diverse sancțiuni împo
triva a 60 de jucători, 14 antrenori, 
trei oficiali și activiști sportivi, 
nouă secții ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive. Ceea ce este 
foarte mult, chiar dacă socotim 
gradul sporit de exigență față de 
conduita din teren a sportivilor.

— In scopul curmării actelor de 
indisciplină, analizarea și sancțio
narea abaterilor au fost singurele 
măsuri luate de comisie sau au fost

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

(Citiți în pag. a 2-a rubrica 
de ciclism).

(Continuare in pag. a 2-a)

Rutierii din lotul condus de antrenorul N. Voicu au făcut ieri un antre
nament pe... zăpadă

Foto i M, THEO
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NOI ANTRENORI EMERIȚI

GHEORGHE GiLCAGHEORGHE ZAVATE
CJ

(zbor cu motor) (zbor fără motor)

merito-

ÎKBUNATĂȚIREA TRAGERILOR
(Ur^tart din paj I)

lungul 
foarte 
dintre 

insigna

insignei 
de aur. 
In de-

Dintre 
și re-

delegat la C. M.

an- 
de 

do va
se

O. Amza
de ciclocros

activează 
în cadrul 
în calita- 
de zbor

Plenara corrțitetului federal
I

La 30 ianuarie, membrii Comite
tului federației de't ciclism se vor 
reuni în ședința ahuală. Vor fi

au 
de 

generală. In ultima

Ștefă-
in aces- 

BarU-
Cristian Tu

PRINTRE ROȚI ȘI PEDALE

Născut în 1933, este pa- 
rașutist din 1953. Are un 
număr de 2 332 de lansări 
cu parașuta de zi, de noap
te, pe apă. Deținător a 47 
de recorduri naționale, în 
grup și individual, 
acestea 5 constituie 
corduri mondiale.

A antrenat de-a 
anilor un număr 
mare de sportivi, 
care 13 au obținut 
de maestru ai sportului, 
iar 32 insigna de aur cu 
diamante a F.A.I.

A participat la cinci e- 
diții ale campionatelor 
mondiale, clasîndu-se prin
tre fruntași, iar la ediția 
care a avut loc la Bled- 
Iugoslavia în 1970 a func
ționat ca arbitru interna
țional.

Antrenor al lotului na
țional, a obținut titlul de 
maestru emerit al sportu
lui din anul 1966 și este 
deținător al insignei F.A.I. 
cu 1, 2 și 3 diamante.

Pentru rezultatele meri
torii obținute, revirimentul 
din ultima vreme al para- 
șutiștilor noștri dâtorfn- 
du-i-se In mare măsură, a 
fost distins cu Meritul 
sportiv cl. I și propus Fe
derației Aeronautice In
ternaționale pentru diplo
ma „Paul Tissandier".

Născut în 1924, este pilot 
de zbor cu motor din a- 
hul 1941. Incepînd din a- 
nul 1949. lucrează în ca
drul aviației sportive, în 
calitate de instructor de 
zbor.

Are la activul său peste 
11 000 ore de zbor, antre- 
nînd mai mult de 350 de 
piloți sportivi din care o 
mare parte sînt Ia ora ac
tuală piloți de bază în a- 
viația civilă. Zburător 
multilateral a practicat și 
planorismul, fiind posesor 
al insignei internaționale 
„C“ de argint.

De-a lungul activității 
sale a deținut pe rind 
funcțiile de instructor de 
zbor, șef de punct, șef de 
pilotaj, iar în prezent este 
șeful sectorului de zbor cu 
motor din Federația aero
nautică română.

A participat la majorita
tea competițiilor regionale 
și republicane, de zbor cu 
motor clasîndu-se de două 
ori pe primul loc. In anul 
1969 a participat la raliul 
Dunării, terminînd printre 
primii.

Pentru meritele sale a 
fost distins cu Medalia 
Muncii și diploma Fede
rației Aeronautice Interna
ționale ..Paul Tissandier", 
în anul 1968.

Născut în 1923, practică 
planorismul din anul 1941. 
Din anul 1913 
fără întrerupere 
aviației sportive, 
te de instructor
fără motor. In această • pe
rioadă a executat peste 
3 400 de ore de zbor cu 
planorul, pregătind peste 
300 de piloți sportivi.

în activitatea sa a înde
plinit funcția de instructor 
de zbor fără motor, iar 
din 1956 este comandant 
al Aeroclubului „Moldova" 
din Iași.

In îndelungata sa activi
tate a participat la majori
tatea concursurilor națio
nale de planorism, clasîn
du-se printre fruntași, iar 
de două ori cucerind titlul 
de campion național. A 
participat și la numeroase 
concursuri internaționale, 
obținînd rezultate 
rii.

Este posesor al 
internaționale „C“ 
cu un diamant- 
cursul activității sale a sta
bilit mai multe recorduri 
naționale de planorism.

Pentru meritele sale și 
pentru activitate rodnică a 
fost distins cu Medalia 
Muncii și cu titlul de 
maestru emerit al spor
tului.

Asemeni tuturor sportivilor noștri, 
cicliștii au pășit în anul olimpie cu 
dorința fermă de a face totul jk;n- 
tru afirmarea lor pe plan interna
țional. Sub supraveghere» tehnicii 
nilqr federației, membr.: loturilor 
naționale parcurg cea mal impor
tantă etapă a pregătirii lor, îndru
mați fiind de antrenori cu mare ex
periență.

• Antrenorul Nicolae Voicu,
ajutat de colegul său Ștefan Le- 
mîndroiu, desfășoară o intensă 
activitate cu .rutierii care ți-au pro
pus să îndeplinească baremul olim
pic. în orele libere. alergătorii 
VasMe Teoder. Constantin Grignre, 
Theodor Puterity. Io« C«snta. Teo
dor Drăgan. Cristian Canter. Zoi tan 
Elekes. Ilie Valentin, Iosif Biro, 
Vasile Budea. Viorel Murineanu 
și Vasile Min se iat tișesc cu 
trenorii lor pentri ședințe 
pregătire. Pină acum 
dă a sertoKtății cu care 
gîndesc la „pașaportul olimpic" 
ei au parcurs peste 1WO km. 
făcut nenumărate antrenamente 
pregătire fizic 
parte a lunii febrearre. cici:ștu „o- 
limpici" vor lua startul în primele 
întreceri. Apoi, in martie (25—29) 
vor concura la trad ronalele con
cursuri de la Pleven, iar fc aprilie 
(11—23) se ver prezenta la star
tul „Turului Marocuini”.

• După cum se știe, sportul nos
tru cu pedale a fost reprezentat la 
marea competiție pe etape. „CURSA 
PĂCII", încă de la debutul ei. 
Anul acesta se va desfășura cea 
de a 25-a ediție, jubiliară. Pentru 
a participa, ’a începutul Iun îi 
mai. la cursa BERLIN — PRAGA 
— VARȘOVIA, • aorte de rutieri 
se pregătesc cu srg Sub îndruma
rea antrenorilor Martie 
nescu și Vasile Chișu.
te zile. cicliștii Vasile
cu. Ștefan 
doran. Andrei Sarin. Mircea Vir
gil. Ștefan Szekriy. Eugen Imbuzan

și Nicolae Andronache (din lot mai 
fac parte Vasile Selejan și Ale
xandru Sofronie, care se pre
gătesc la club) fac un scurt stagiu 
de antrenament la munte. în ora
șul Brașov, alergătorii menționați 
participă la antrenamente specifi
ce, rulează zeci de kilometri pe șo
selele din împrejurimi. După parti
ciparea la cîteva curse In țară, ci
cliști din lotul pentru „Cursa 
J’ăcii* se vor prezenta la startul 
„Turului Algeriei" (21 martie — 
2 aprilie).

I
După delegarea în juriile interna

ționale ale „Cursei Păcii" și Jocu
rilor Mediteraneene, Uniunea Ciclis- 
tă Internațională vine să confirme 
aprecierea sa pozitivă la adresa ar
bitrului roman Octavian Amza, 
solicitîndu-1 îrțț juriul campionatului 
mondial de ciclocros ce se dispută 
la 27 februarie,, la Praga.

Ne vorbește maestro emerită a sportului Natalia Todorovschi
1

„PERFORMANȚA NU POATE El REALIZATĂ FĂRĂ PASIUNE, DĂRUIRE, SACRIFICII..."

discutate problemele ridicate de 
activitatea competițională din 1971, 
precum și obiectivele sezonului 
1972. Credem că ar fi necesar ca, 
în această ședință, Comitetul fede
ral să dezbată (și să ia măsurile 
necesare în cazul cînd socotește uti
lă propunerea) posibilitatea angre
nării foștilor sportivi (Gabriel 
Moiceanu, Nicolae Ciumeti, Aurel 
Șelaru, Gh. Calcișcă, Gh. Șerhan- 
Rădulescu ș. a.) în comisiile sale 
lucrative. Aportul acestor rutieri, 
care au abandonat recent sau mai 
de mult activitatea competițională, 
ar determina cu siguranță o eviden
tă îmbunătățirea a muncii în dife
rite sectoare.

Marin Niculescu — primul 
maestru emerit al ciclismului

La finele anului trecut, Marin Ni
culescu a fost distins — alături de 
alte glorii ale sportului românesc 
— cu înaltul titlu de maestru e- 
merit al sportului. Este primul ru
tier român care primește 
distincție.

Marin Niculescu are 
ani și este, actualmente,

această

48 de
antrenor

Olimpia Bucu- 
sa de rutier a 
succese, atît în 
cît șl în cele

al clubului sportiv 
rești. în activitatea 
repurtat numeroase 
competițiile interne
internaționale. între anii 1939 și 
1955 el a fost liderul necontestat 
al curselor pe etape din România 
(a cîștigat de trei ori „Cursa Scîn- 
teii“, a ocupat 
României" 
de titluri 
pistă șl a 
Național
și unul dintre protagoniștii întrece
rilor internaționale (locul I Ia Jocu
rile Balcanice și ale Europei Cen
trale din 
Poloniei" 
serie de 
„Turului

locul I în „Turul 
1951, a cucerit 30 
campion la șosea șl 
distins cu „Premiul 

în 1949)

din 
de 
fost
al Sportului'

1949, locul II în „Turul 
din 1949, învingător într-o 
etape ale „Cursei Păcii", 
Egiptului", „Turului Polo

niei" etc.). Fără îndoială, Marin Ni
culescu este unul dintre marii spor
tivi ai României, un rutier care a 
contribuit' 
prestigiului 
dale.

substanțial la creșterea 
sportului nostru cu pe-

Rubrică redactată de 
Hrislache NAUM

ECHIPA DINAMO HOTARITA

SĂ-ȘI ONOREZE LOCUL FRUNTAȘ DE LA „LIBERE"

Revelația campionatului diviziei A 
la lupte libere în ediția 1971 a fost 
echipa Dinamo București, care în fi
nal a ocupat un valoros loc secund. 
A fost pentru prima oară cînd la 
„libere" luptătorii dinamoviști s-au 
situat în fruntea clasamentului (la 
edițiile precedente ale competiției 
n-au reușit să obțină o asemenea 
performantă, clasîndu-se în 1970 pe 
locul V, in 1969 locul VI).

Sfînd de vorbă cu antrenorul 
Alexandru Radu, care instruiește de

cinci ani echipa Dinamo la acest 
stil, am aflat că băieții săi au re
luat antrenamentele de o săptămînă 
și sînț hotărîți Ca în noul campio
nat să-și onoreze locul fruntaș cu
cerit, să aibă o comportare din nou 
bună. Evident, realizarea acestui 
obiectiv solicită, atît din partea an
trenorului, cit și de la sportivi, efor
turi mari, întrucît menținerea locului 
fruntaș în ierarhia echipelor de lup
te libere înseamnă depășirea în con
fruntare directă a redutabilului out
sider, Steagul roșu Brașov, care ani 
de-a rîndul s*a clasat după Steaua, 
multipla campioană a țării.

„Avem posibilități, ne spunea con
ducătorul tehnic al formației dina- 
moviste, să ne menținem pe acest loo 
fruntaș, deși avem o echipă tînără*.

în formația care a început nu da 
mult pregătirile au apărut cîteva ele
mente noi, tineri, de vîrsta Juniora-

noul campionat, întrucît alt concu
rent nu există la ora actuală) și 68 
kg — V. Vînău. Pe lîngă aceștia, echi
pa dispune de o serie de sportivi cu 
un potențial tehnic valoros, cum sînt 
Gh. Eremia (cat. 52 kg), FI. Moț (57 
sau 62 kg), V. Tigănaș (32 kg), Șt. 
Morcof (100 
100 kg).

Programul 
mit de 
ședințe 
treptat, 
nă va
Acum, ______ ___
fac pregătirea fizică, folosind în ace
lași scop jocurile dinamice (baschet, 
handbal, fotbal de sală), alergări fii 
aer liber, gimnastică și haltere. Unii 
dintre el, însă, au început de pe 
acum și pregătirea specifică, la sal
tea. Flecare luptător dispune de un 
plan al său de antrenamente întoc-

kg) si I>. Sinion (+

de antrenament întoc-
Radu a început cu 3—4 

săptămînale și se va mări 
ca durată și intensitate, pî- 
ajunge la pregătiri zilnice, 
o parte dintre sportivi își

Al.

general. însă, de-a lungul 
sezon am remarcat că triat- 
roraăni nu au av-jt o com- 
constant bună la trageri. E-te 
că ei au progresat la fond, 

ratărilor

O fntîlnlre cu maestra emerită a 
sportului Natalia Todorovschi cre
ează întotdeauna prilejul unor in
teresante discuții. Tema este, bine
înțeles, voleiul, căruia ex-rapidista 
l-a consacrat mai mult de două 
decenii din viața sa. Vorbește și 
acum despre acest sport cu aceeași 
patimă cu care l-a slujit ani în 
șir în clubul său și în reprezen
tativa țării. De vreo trei ani an 
mai îmbracă obișnuitul tricou Viși- 
niu. dar flacăra nestinsei pasiuni o 
■face nelipsită la marile întîlrilri ale 
campionatului feminin sau la cele 
internaționale. Motiv pentru care 
opiniile sale ni se par la fel de 
autorizate ca și ale specialiștilor.

— Ce impresie vă fare voleiul 
feminin actual în comparație eu 
cel din perioada dv. de glorie ?

— De atunci multe s-au schim
bat. Jocul in nine a evoluat, men
talitățile sînt altele și, drept con
secință. rezultatele noastre pe plan 
internațional au suferit modificări...

— Credeți că actuala generație 
de jucătoare este inferioară valoric 
celei în care ați activat ?

pe ntru o 
părerea 

prezente

— Rezultatele ar pleda 
asemenea apreciere, insă 
mea este că generației 
nu-i lipsește nimic din ceea ce ar 
putea aduce voleiului nostru femi
nin poziții de prestigiu în ierarhia 
mondială, ceț puțin la nivelul per
formanțelor înregistrate cu ani tn 
urmă de noi. Ba mai mult, n-aș 
putea spune că lipsesc elementele 
capabile de mare randament fizic 
sau că nu ar fi condiții acceptabile

de antrenament. Dimpotrivă, sfera 
•de selecție este mult mai vastă, 
metodele de antrenament, firește, 
perfecționate

— Si totuși...
— Spuneam că fetelor noastre nu 

le lipsește nimic din ceea ce le-ar 
facilita obținerea performanțelor. 
Insă, trebuie să specific: nimic din 
ceea ce nu depinde m principal de 
-die. de voința, de pasiunea, de do
rința lor de afirmare. Fiindcă, sub 
acest aspect, lucrurile s-au modifi
cat în rău. Observ cu dezolare că 
tot ceea ce ne anima pe noi etndva 
— dăruire în pregătire, dragoste 
pentru acest sport, putere de, sacri
ficiu — a căpătat cu totul altă 
semnificație. Peste toate yi-au pus 
din ce tn ce mai vădit amprenta 
nepăsarea, interesul, lipsa de orgo
liu.. Și, atunci cînd. pe plan pur 
sportiv nu urmărești nici un țel, 
cînd pregătirea devine o obligație 
nesuferită, nu se pot culege nicio
dată roade bogate. Mi-amintesc cu 
cită ambiție ne dedicam noi pre
gătirii pentru mondialele din 1956, 
etnd toată lumea spunea că nu rom 
fi in stare să facem mare lucru! 
Căutam chiar să ascundem efl stn- 
tem obosite sau chiar bolnave, pen
tru ca să nu pierdem nici o oră 
de pregătire. $i am obținut mai 
mult decît s-au așteptat cei mai 
optimiști suporteri: medaliile de 
argint, cea mai bună performanță 
a voleiului feminin românesc. Și. 
după cum știți, un singur set ne-a 
privat de titlul suprem. Nu spun 
asta ca să ridic In slăvi un rezul
tat la care am fost părtași, ci 
pentru că știu ce a stat la baza 
obținerii lui.

— Poate că și antrenorii noștri 
poartă vina acestor mutații de op
tică în privința pregătirii...

— Intr-adevăr, atunci antrenorii 
noștri, Gh. Constantinescu și dr. 
Miron Georgescu erau foarte eri- 
genți, dar n-au bătut niciodată la 
niște porți ferecate. Pe cind astăzi 
comoditatea jucătoarelor noastre, 
preocupările pentru chestiuni adia
cente pregătirii, indiferența față de 
cariera lor sportivă sînt elemente 
care, după părerea mea, împiedică 
atingerea unor performanțe la cota

posibilităților mult îmbunătățite de 
care dispun. Este adevărat ci an
trenorii ar putea face mai mult, 
insă problema se pune într-un sens 
mult mai larg : acela al schimbării 
unor mentalități, al educării în spi
ritul necesității muncii, al dragos
tei profunde pentru acest sport, al 
patriotismului, dacă vreți. Conștiin
ța valorii ciștigată prin multă su
doare ți dorința fermă de a obține 
ceea ce îți propui sînt, după mine, 
principalele garanții ale succesului.

trageri. Așa s« si explică eele trei 
penalizări.
- Ia 

acestui 
lortistii 
portare 
evident 
dar penalizările datorate 
le-au anulat. In mare măsură, stră
daniile depuse In timpul alergărilor. 
Considerați justă această observație? 
Și dacă Aa, ce ați preconizat pentru 
ca tragerea să redevină punctul forte 
al echipei ?

a a.* Za A c aaaaă â au T“• Loir uit am iarna* țnnin m

urmă cu pregătirea in poligon. A- 
ceasta. in primul rind, pentru că la 
Piatra Arsă timpul a fost remplet 
nefavorabil și nu ne-a permis înde
plinirea prosramnltii. care prevede* 

* " ------ la
com- 
timp 
Tec-

îmbunătățirea preciziei 
Apei, fiffi participai la 
unde mi am mai avut 
antrenamente specifice.

Aurelian BREBEANU

tocmai 
trageri, 
petiții.
pentru ——.______ -_____ . -
mai din aceste motive, m perioada 
pe care o vom petrece la Poiana 
Brașov, pinâ ia plecarea la Sapporo, 
vom insista asupra tragerilor. în 
sensul îmbunătățirii calității lor și 
micșorării timpului de staționare în 
poligon. Ținînd seama de experiența 
celor mai buni (Carabela, Vilmoș, 
Teposu, Fontana* și de bunele rezul
tate obținute in anii trecuți, sînt 
convins că în (acest scurt răgaz vom 
realiza finisarea necesară, pentru 
că, de fapt, doar de așa oeva este 
vorba.

vacanta Înseamnă muncă

Clasamentele diviziei naționale de juniori (tnascdin)
SERIA ASERIA I r-A

1. Șc. sp. Buzău 10 10 0 30: 1 20 1. șc. sp. Craiova 11 t 1 TT il 1»
2. Sc. sp. P. Neamț 10 8 2 ?4: 9 18 2. Lid „Frații Buzești* Cv. U 73 17
3. Șc sp. Bacău 10 4 6 1S:19 14 3. Șc. sp. SiM-j 10 S 4 23 10
4. Lie Militar C. Lung 10 4 € 17C21 14 4 făc 2 Rm. vrtcea H53 15
5. Lie. M E. Botoșani 10 2 8 7:23 12 5. Lio. D. Go:eseu C. Lung 18 3 7 15 24 13
S. Lie. Fălticeni 10 2 8 7:28 12 € sp. Făgăraș 11 4 14 4 38 18

SERIA A ii-a SEBIA A VI-A

1. Viitorul Buc. 10 10 0 30: 3 ?0 1. Șc sp. Caransebeș 44 44 4 34: S »
2. Se. sp. Ploiești ld 8 2 27:16 18 2. Lie. Buz^aș 14 « 4 22:14 14
3. Se. sp. Rm. Sărat 6 4 L9:î7 16 S. C.F.R. Timișoara 14 3 5 !4:1S 15
4. C.S.M. Iași 10 3 7 f4c2S 13 4. Lie Otelul Roșu 18 3 3 21 34 15
5. Petrolul Ploiești 10 3 7 14:23 rt S. Sc ST Tr. Sevens H 4 t H
6. Rulmentul Bîrlad eliîn'natâ c. Voința Arad 14 4 14 S38 M

SEBIA A III-A SERIA A Vn-A

1. Șe. sp. 1 Buc. !• lt « 34: S 24 L Sc sp. Brașov 10 M 0 M: 3 20
2. Șc. sp. 2 Buc. 16 S î ÎT ue 14 2. Șe. sp. Tg. Mureș 10 îl »ao 17
3. Șc. sp. 3 Buc. !• « 4 S2 -.IÎ 14 >. 14c. Gherla 10 7 3 22ni 17
4. Lie. M. Basarab 10 4 4 14:54 14 <- Brașovia 10 3 7 14:22 13
S. lac 1 Tulcea 10 14 4 :27 tl S. tic. Blaj M 2 1 10:23 <3
4. Gr. șc. „23 August" lt 14 5 :24 11 «. Lie. Tîraăveni 10 0 rt l 30 10

SERIA A IX’-A SERIA A vm-A

1. Rapid 10 14 4 34: 5 24 1. Șc. sp. Oradea 10 10 0 30: 5 20
2. Șc. sp. Constanța 10 « 2 24US 18 2. Lie. Def 10 7 3 24:14 17
3. Dinamo 16 6 4 21:17 14 X Olimpia S. Mare 10 S 5 17:19 15
4. Lie. Găeștî 10 3 7 ît -.n -.s 4. Lie. N BAlteseu Cluj 10 4 € *022 14
5. Voința Giurgiu 1® 2 8 14:27 12 X Șc. sp. Cluj W îl 10^6 12
«. Lie. Videle 10 1 4 12:2? ÎS C. Explorări B. Mare 10 2 0 9:24 12

ȘTIR!
• Returul campionatului masculin Mi* 

visda A) se va desfășura sub formă de 
turnee. Primul dintre ele este programat 
la Brașov, între 1T și M februarie. Cele* 
laite două vor avea loc în luna martie, 
la Galați <2—4) și București ©»•*«).
• In ziua de 2J ianuarie va avea ioc 

ședința dg analiză a activității lotului 
național feminin pe anui 197!.

• Federația vest-germană de volei a 
confirmat participarea echipei R.F.G. 
la turneul internațional al României, 
programat intre 27 aprilie șl 3 mai, iovi- 
■tind totodată reprezentativa țărți noastre

tn R.F. a Ger-
și-a exprimat 
Paris un tur-

la un turneu de preginre 
oiantei
• Clubul Ue-de-France 

intenția de a organiza la 
neu amical preoliajpic, la care sa par
ticipe mai multe echipe naționale califi
cate pentru Olimpiada de la WOnchen, 
precum și alte cileva reprezentative pu
ternice care nu au obtlnut deocamdată 
calificarea.
• pentru prima Oară în istoria sa, pre

miul francez „Fair Play Patrick Ricard'' 
• fost acordat unui voleibalist; Claude
Evrard,

I (Vrmore 
din pag. I)

atit de reeeafertantă a muntelui. Fi
rește. ng e verba numai de o vacan
ță. ei și de un început de pregătire. 
Simem dear ia anal olimpic și nu 
mai avea» voie »ă irosim nici o sin
gură ară".

Ke-am aflat si noi. peatru Puțin 
timp, în mijlocul celor două loturi și 
ne-am convins pe deplin de atmosfe
ra de bună dispoziție, de spiritul da 
lucru și de dorința de activitate si 
efort susținui ee-i animă pe toți, 
sportivi și antrenori. Pentru astăzi — 
impresii culese în tabăra băieților.

»« accentul mai întîl pe pregătirea 
fizică, urmărind acumularea de for
ță, viteză și mobilitate, ce vor fi atît 
de necesare pentru efortul deosebit 
care va urma în etapele următoare. 
Dar, după cum vedeți, nu este negli
jat nici contactul cu aparatele. Dimpo
trivă. în sală am lucrat la început 
cile două ore zilnic, iar acum am a- 
jans la 3 ore. Executăm exerciții de 
acrobatică, de mobilitate : se lucrează 
migălos Ia readaptarea palmelor la 
efort, la refacerea agilității pierdute 
in perioada de inactivitate. Fiecare 
antrenament se încheie cu o scurtă 
discuție asupra celor realizate, se 
stabilesc obiectivele următoarei șe
dințe de pregătire, atît pentru între
gul lot, cît și pentru fiecare gimnast 
în parte".

S-a încheiat un nou antrenament. Antrenorii Nicolae Vieru, Costache 
Gneori.u ;; losif Hidi analizează activitatea desfășurată de lotul celor 

opt gimnaști
I-am gătit, in sala de antrenament, 

pe multi dintre cei care, în finalul se
zonului competițional international 
trecut, ne-au adus satisfacția remar- 
aabilului succes de la Saarbrticken, în 
meciul cu echipele Elveției și R.F.G.: 
Petre Mihaiuc. Vasile Coșariu. Dan 
Grecu. Gheorghe Păunescu, Mircea 
Gheorghiu, ca și Nicolae Ach'un, Con
stantin Petrescu. Radu Branea.

Prof. Iosif Hidi supraveghează gni- 
put de lucru de la inele : Mihaiuc, 
Păunescu. Grecu ; în ..balconul” sălii 
Coșariu. Branea și Petrescu au orga
nizat un concurs ad-hoc de rezistență 
la cal cu minere, sub conducerea prof. 
Costache Gbeirghiu, iar Achim și 
Gheorghiu lucrează cu aparate ajută
toare pentru dezvoltarea mușchilor 
abdominali. Secretarul general al fe
derației. prof. Nicolae Vieru, care 
răspunde de cîtva timp de pregătirea 
tehnică a totului masculin, se depla
sează cînd la un grup, cind la altul, 
dind indicații, corectind, impunind a- 
numite mișcări sau repetări. Progra
mul de lucru este cronometrat ,Ja 
minut”, nu este îngăduită nici un fel 
de abatere.

îl rugăm pe Nicolae Vieru să ne 
furnizeze explicații mai ample asupra 
modului cum se desfășoară această 
etapă de pregătire.

..Deoarece este vorba de reluarea 
propriu-zisă a antrenamentelor — ne 
șpuiw intedQîUtorul — firește că am

Prof. Gh. Condovici (căruia îi re
vine coordonarea pregătirilor la sol și 
sărituri), pe care l-am întîlnit la ho
tel (cu mina stingă imobilizată ; se 
mai întîmplă ca asistenta acordată de 
antrenori gimnaștitor la antrenamente 
să se încheie cu rezultate... nescon
tate), ne spunea, ca de altfel și cei
lalți profesori-antrenori, că este im
presionat de conștiinciozitatea cu ca

re toți cei opt gimnaști participă atît 
la antrenamentele de sală, care-1 soli
cită mult pe sportivi, cît și la cele tn aer 
liber, de pregătire fizică. Firește, o 
plimbare pe schi, o ,.miuță“ de fotbal, 
o alergare Pe zăpadă sau o excursie 
pe Clăbucet sînt mai plăcute decît 
ridicarea halterelor, a sacilor cu greu
tate sau a exercitiilor cu helcome- 
trnl. Dar, constienți de dificultățile 
acestui an competițional, gimnaștii 
executa cu multă conștiinciozitate în
tregul program de pregătire. Le-au 
fost explicate, în cîteva ședințe, noile 
modificări ale regulamentului de des
fășurare a marilor competiții, intrate 
în vigoare la 1 ianuarie 1972, precum 
și obiectivele echipei naționale în a- 
cest an olimpic, si fiecare gimnast a 
fost determinat să-și analizeze, în 
spiritul celei mai înalte exigențe, ran
damentul dat anul trecut și posibili
tățile de a obține rezultate mai bune 
în viitorul sezon competitions].

Deși proaspăt căsătorit, campionul 
absolut al tării pe anul trecut, Petre 
Mihaiuc, este prezent alături de cole
gii săi la programul de pregătire, 
dornic parcă mai mult ca oricînd să 
obțină rezultate bune. „Acum ori 
niciodată — se destăinuie cel mai bun 
gimnast al țârii. Avem, cred, cea mai 
bună echipă de gimnastică Pe care 
am putut-o alinia vreodată și trebuie 
Să obținem un rez»itat bun la Miin- 
chen. Fără falsă modestie, stă în pu
terile noastre să îndeplinim obiecti
vul propus — locul șase pe echipe", 
(în ce-1 privește Pe Petrică — inter
vine soția sa — am convingerea că 
va intra în finala de la inele. După 
aceea, să mai vedem...) „Da. dar să 
am posibilitatea să lucrez la inele de 
bună calitate, cit mai apropiate de 
cele pe care vom concura la J.O.” — 
completează campionul nostru.

...încet. încet, s-a încheiat încă o zi 
de vacantă activă, de muncă entuzi
astă pentru îndeplinirea obiectivelor 
anului 19T2. Gimnaștii noștri iși dau 
prea bine seama că. pentru atingerea 
scopului propus, trebuie să lucreze 
foarte mult in acest an și, încă din 
primele lui zile, au pornit cu eforturi 
susținute la desăvirșirea măiestriei 
sportive.

ZIUA DERBYURILOR

(Urmare din pag. If

campionatul, de fapt cea mai im
portantă parte a lui, s-a desfășurat 
în anonimat. Numai că, cei ce au 
lipsit luni și marți de pe patinoar 
au... calculat greșit. Partidele de 
pina acum au fost destul de inte
resante, abundente în faze specta
culoase, în momente de mare ten- 
sjupe, chiar dacă uneori scorul lua

proporții în avantajul uneia dintre 
combatante.

Lesne de bănuit, deci, că azi, cînd 
sînt programate jocurile derby, 
printre care șl tradiționala con
fruntare de vîrf a hocheiului nos
tru s Steaua — Dinamo București, 
avem toate motivele să așteptăm 
un cuplaj de certă calitate. Steaua 
a manifestat în primele două jocuri 
un evident salt pe toate planurile, 
este drept mai puțin yizibjl în di

Antrenorul Al. Radu demonstrează, la un antrenament, tinerilor dinamo
viști, procedeele de atac

tulul încă, crescuți de Al. Radu. Ast
fel, în lotul de 15, cu care Dinamo 
va aborda noul campionat, care în- 
oepe luna viitoare, pe lîngă talenta
tul junior Gh. Eremia — deși are 
numai 17 ani, el s-a menținut ca ti
tular al categoriei 57 kg în tot cam
pionatul trecut — au mai fost pro
movați încă trei juniori. Acum, Di
namo va avea la unele categorii nu
mai tineri, ca de pildă la 48 kg N. 
Mihai și I- Nae (ambii juniori), la 
52 kg — N. Eremia (fratele lui Gh. 
Eremia — care are doar 15 ani), la
74 kg — A. Moise (se pare că aceas
ta va fi o categorie deficitară si în

mit de antrenor pe baza deficientelor 
semnalate în ediția trecută și fiecare 
are, în plus, ca obiectiv însușirea 
corectă a cît mai multor procedee 
tehnice, printre care și cele care au 
constituit punctul nevralgic al echi
pei pînă acum, atacul la picioare, 
intrările la coapsă ș.a.

Din programul de pregătire lip
sește însă un element foarte impor
tant pentru o formație divizionară
— mai ales una care are debutanți
— șl anume susținerea unor partide 
amicale de verificare, atît acasă, cît 
•1 în deplasare.

T. RABȘAN

„EXPERIMENTUL SĂCELE"
(Urmare din pag. 1)

prin concursuri și competiții, 
adică în cadrul pregătirii practice. 
Organizate fie pe grupe, fie pe o- 
rașe sau județe, echipele iau parte 
la întreceri care sînt inaugurate 
chiar din prima zi de tabără și se 
încheie, într-o atmosferă festivă 
adecvată, înainte de plecare. Sis
tem turneu la jocurile pe echipe 
și eliminatoriu în cele individuale, 
aceste întreceri și competiții din 
tabără, care beneficiază de un club 
și de terenuri cerespunzătoare, 
scot de obicei în relief calitățile 
sportive ale multor elevi - preșe
dinți de asociații sportive școlare, 
fapt care atestă că alegerea lor în 
această calitate a ținut seama nu 
numai de virtuți legate de poziția 
față de învățătură, de personali
tatea lor, ci și de calități sportive. 
In același timp, o serie 
elevi cursanți, mai puțin 
mentali într-o disciplină 
sau alte, au prilejul de a 
cializa. Nu sînt puține 
cînd absolvenți ai cursurilor au a- 
juns în selecționatele școlilor res
pective. Și tot în tabără la Săcele 
inițiatorii au organizat în naraîel 
cursuri de arbitri. Un fel de 
cursuri - fulger, extrem de necesare, 
întrucît aduc rezolvări imediate, 
acoperă nevoile unor întreceri cu 
zeci de echipe, cu sute de partici
pant!. Și de cele mai multe ori a- 
semenea elevi-arbitri dovedeso 
merite deosebite și în această pos
tură.

de alți 
experi- 

sportîvă 
se spe- 
cazurile

recția angajamentului fizic, iar Di
namo, cu toate scăderile arătate la 
reiuarea întrecerii (poate că nici 
n-a vrut să-și arate forța reală...) 
a știut întotdeauna să se mobilizeze 
la partidele cu Steaua. In perspec
tivă, așadar, un spectacol sportiv 
ce merită a fi văzut.

La tot ce s-a spus, există, însă, 
două amendamente > a) hocheiștii 
celor patru echipe să înțeleagă că 
jocul în forță, bărbătesc, nu în
seamnă brutalitate și lovirea ad
versarului și b) o parte dintre ju
cătorii fruntași să abandoneze aerul 
de plictiseală, de blazare pe care-1 
manifestă în ultimul timp (Ioniță, 
FI. Sgîncă, spre exemplu). Altfel 
vom goni și pe puținii spectatori 
rănțași fideli hocheiului I x

Programul de activități practice 
este completat cu lecții speciale 
de schi, în mod obligatoriu. în ul
timii ani, cu deosebire în această 
iarnă, pîrtiile din împrejurimile 
localității Săcele au fost văduvite 
de mantia de zăpadă. Totuși, or
ganizatorii taberei n-au renunțat 
la aceste cursuri i cu sprijinul Bi
roului de turism pentru tineret, 
filiala Brașov, ei au transportat pe 
cursanți la Poiana Brașov, în mai 
multe serii, acolo unde zăpada 
cade în mod obișnuit din abun
dentă și stăruie mai mult. Deci șl 
de data aceasta lecțiile de schi 
s-au putut desfășura în condiții 
normale.

în fine, demonstrații și vizite ale 
unor sportivi fruntași, microgale 
de filme etc. completează de fie
care dată viața de tabără.

Pentru acest an, în lumina ulti
melor documente de partid, „expe
rimentul Săcele" a fost îmbogățit 
cu un centru de informare poli
tică, în care elevii au avut la in- 
demînă un vast material pentru 
lectură, planșe și schițe privind 
dezvoltarea economiei naționale tn 
anii actualului 
neral dinamica 
niei socialiste, 
preocupări s-a 
rea unor lecții de învățare de cân
tece patriotice, inițiativă primită 
cu căldură de toți participanțiL 
Practic vorbind, fiecare dintre cei 
prezenți la Săcele au învățat cîte 
patru asemenea cîntece.

★
Ce ar maî trebui ăpus ? Că o 

dată reîntorșî în școlile lor, preșe
dinții de asociații sportive pot șl 
trebuie să transpună în viața co
lectivelor pe care le dirijează toi 
ceea ce au învățat la Săcele. Nu
mai în acest fel exercițiul fizic și 
sportul 
adînc I 
cepînd 
unor < 
pînă Ia 
clase șl 
manent. 
sportiv 
instrument de lucru și 
cument scriptic formal, 
să ne convingem personal de felul 
cum ..experimentul Săcele" este 
transpus în viață, efectuînd cît de 
curînd vizite în școlilp peefosionale 
și în licee. Deci, pe curînd I

Cincinal și în ge- 
dezvoltării Româ- 

Pe linia aceleiași 
înscris și organiza-

vor putea pătrunde tot mai 
în preocupările elevilor. în- 
cu practicarea zilnică a 

exerciții de gimnastică și 
concursuri șl competiții pe 
pe școală, cu caracter per- 

. Numai astfel 
al școlii poate

cal end arul 
deveni un 
nu un do- 
Vom căuta
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Atac Za poarta U.T.A.- 
ei. Secvență de la ul
tima partidă a turului 

disputată la Bacău11 UNIVERSITY C1U J „MARELE TRAVALIU* AI NCf PUT
CLUJ, 12 (prin telefon).
Sîmbătă, ca un îndrăgostit, am 

alergat în grabă la prima întîlnire 
cu jucătorii lui „U“ Cluj, de care 
mă dtespărțisem în decembrie. Fi
rească nerăbdare. A fost dat sem
nalul „marelui travaliu" pentru re
tur. Stringed de mină, schimbări 
de impresii după scurta vacanță, 
urări de succese. Apoi, dr. Alexan
dru Pop și-a luat în primire „tru
pa11 și verificarea medicală a în
ceput. Lipsă la apel, din întregul 
lot. doar două nume — Barbu, în 
convalescență după o operație de 
apendicită, și Negru, care avea se
minar la acea oră. In rest, toți au 
răspuns prezent, și cei din echipa I, 
și cei de la tineret-rezerve.

Luni s-a intrat în focul primelor 
60 de minute de antrenament. A 
fost începutul. Un început plin de 
elan și de dăruire, de ambiție și 
disciplină. Fapt pe deplin explica
bil: SUCCESUL DIN TUR TRE
BUIE CONSOLIDAT. Aceasta este 
deviza. Și toți la un loc, antrenori 
și jucători, sînt hotărîți să demon
streze că „U“ nu a încheiat întîm- 
plător turul campionatului pe lo
cul treî. că echipa va avea un cu- 
vînt greu de spus și în cel de-al 
doilea act al diviziei.

Am răsfoit, apoi, planul minuțios 
al perie idei pregătitoare. El cu
prinde două etape. Prima — între 
10—31 ianuarie — este alcătuită din 
trei cicluri ; a doua — între 1 fe
bruarie și 1 martie — cuprinde, 
de asemenea, trei cicluri. Cu ex
cepția primului ciclu din etapa I

(10—16 ianuarie), cînd antrenamen
tele zilnice vor atinge durata de 
90 de minute, în rest ședințele tie 
pregătire se vor face de două ori 
Pe zi, totalizînd trei-patru ore. 
Ele se vor desfășura în sală, la ba
zinul de înot și, desigur, pe terenul 
de fotbal.

Au fost fixate și primele trei par
tide de verificare, prevăzute să se 
dispute în ciclul întâi al etapei a 
Il-a, între 1 și 12 februarie, tn 
această perioadă, „U“ Cluj își va 
verifica forțele în compania echi
pelor Politehnica Timișoara. Mine
rul Baia Mare și Gaz metan Me
diaș.

în sfîrșit, o ultimă mențiune: 
preocuparea deosebită pentru indi
vidualizarea și pregătirea temeini
că a celor patru jucători Introduși 
în lotul reprezentativ (Anca, Crețu, 
Ștefan și Uifăleanu), ca și pentru

Fanea Lazăr, Încadrat tn lotul •- 
llmpic.

Aș mai adăuga ci pentru ciclul 
al doilea din cea de-a doua etapă 
(13—29 februarie), „U“ Cluj a so
licitat Federației române de fotbal 
sprijin pentru efectuarea unui tur*- 
neu într-o țară cu climă caldă.

în cazul în care turneul va fi a- 
probat. jocurile de verificare se vor 
desfășura, firește, în compania unor 
formații străine, iar în caz contrar 
vor fi analizate propunerile sosite 
de la alte echipe din țara noastră

Astăzi după-amiază, de ța ora 17, 
va avea loc ședința de analiză a 
comportării lui „U" în prima parte 
a campionatului. Vor fi prezenți 
toți componenții echipei I, adică 
Ștefan. Moldovan, Creța, Pexa, So
lomon, Cimpeanu, Mihăilă, Anca, 
Fanea Lazăr, Sădi, Uifăleano, Mun
tean u, Adam, Iordache, Lică.

Victor MOREA

Antrenorul CONSTANTIN RADU
LESCU, primul animator al echi

pei băcăuane

r

I

Crișul s-a lansat în „cursa salvării"
ORADEA 12 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru județean).
Duminică au început antrena

mentele la Crișul sub conducerea 
cuplului restabilit Ladislau Vlad — 
loan Tomeș și a medicului Romu
lus Șandru.

Dată fiind situația actuală a for
mației orădene, este cert că pentru 
ea vor urma zile grele atît în

ÎNTÎMPLĂRI CARE NU ȘI-AU GĂSIT 
LOCUL IN „CRONICA PARTIDEI"

SFIRȘIT DE IULIE LA „TREI 
BRAZI". Pe ploaie șl pe vînt, 
băcăuanii fac niște pregătiri de 
sperie toată lumea. După ce 
transmit „reportajul estival”, 
responsabilul complexului. Ion 
Pănescu, mă întreabă așa, in
tr-o doară :

— E ceva de 
bei ăsta ?!

— De ce 7

capul lui RugiU'

LA ARAD, 
SFÎRȘITUL 
NOIEMBRIE, 
ZIUA MECIULUI 
CU VITORIA SE
TUBAL. Știu că de 
U.T.A., din partea 
antrenorilor fede
rali, răspunde Gheor
ghe Ola. Și îl caut 
la hotelul Astoria. 
La camera 612 îl 
găsesc pe Gheorghe 
Ola livid și răvășit 
de o boală subită. 
A mîncat ceva cu o 
seară în urmă și, a- 
cum, nici nu se poa
te ține pe picioare. 
Cobor și caut ceva

LA 
LUI

ÎN

— Păi ii «ud pe toți aid zicind 
că vor face din el golgeterul 
campionatului.

— Calități are 1 Măcar de-ar 
ajunge golgeter...

— Bine domnule, dar eu țin 
cu Universitatea din Bănie și cu 
Dinamo !

...Să f, 
ceva ?...

★

de
Nico-

auzit, atunci, Rugiubei

Foto : Eugen BATRÎNU

leesă și acceptată cu toată convin
gerea de membrii lotului băcăuan, 
care și pe acest însemnat plan au 
făcut mari pași înainte în toamna 
trecută.

Relevînd activitatea nesatisfăcă
toare a echipei de tineret-rezerve 
(ultima în clasamentul campiona
tului respectiv), căreia antrenorii 
i-au destinat scopul de trambulină 
de jucători spre prima formație — 
o „trambulină11 cam înțepenită de 
o bună bucată de vreme —, pre
cum și absența unei asistențe co
respunzătoare față de propriul cen
tru de copii și juniori, factorii res
ponsabili ai clubului băcăuan și-au 
recunoscut cu franchețe lipsurile u- 
nei munci consacrate mai ales pri
mei echipe, unde, este adevărat, 
roadele au întrecut așteptările.

Jucătorilor și antrenorilor divi
zionarei A, reprezentanți ai conduce
rii județene de partid și de stat, 
precum și Florea Tănăsescu, secre
tar general al F. R. Fotbal, le-au 
adresat, în final, calde și binemeri
tate felicitări pentru succesele ob
ținute în turul campionatului, urîn- 
du-le confirmarea performanțelor și 
a prestigiului cucerite în toamna 
trecută.

desfășurării turului, pe care vor
bitorii le-au prezentat (timp de a- 
proape 6 ore) pe larg, cu resorturile 
lor intime.

Echipa a ajuns unde a ajuns 
„ca efect al muncii, al disciplinei, 
al dăruirii unui colectiv bine sudat 
sufletește" (antrenor C. Rădulescu) ; 
„jucătorii tineri au fost sprijiniți de 
cei mai vîrstnici șî s-au bucurat de 
suficient credit din partea antreno
rilor" (Pană) ; „am întrecut echipe 
cu ioturi mai valoroase, muncind și 
pregătindu-ne aȘa cum n-am fă
cut-o niciodată- (Vătafu) ; „am a- 
plicat principiul : nu NUMELE

Iul (implicit înscrierea echipei In
tr-o competiție europeană) și cali
ficarea în semifinalele „Cupei Ro
mâniei" — pot fl atinse numai prin 
dăruire, prin sacrificii11 (C. Rădu
lescu) ; „Începind chiar de acum, 
de la această decisivă pregătire de 
iarnă, nu ne putem permite nici o 
derogare dacă vrem să ne atingem 
țelurile pe care ni le-am propus" 
(Vătafu). Trei puncte de vedere 
demne de toată considerația.

Selectînd între multiplele aspec
te interesante relevate de ședința 
de analiză (dintre care unele vor 
face obiectul unor viitoare abor-

dt, 
«le

timpul perioadei de pregătire 
mai ales, în 
re turul ui.

Marți, sub 
antrenori, un 
(echipa I, plus formația de tâneret- 
rezerve) a efectuat al treilea antre
nament al anului, care a avut o 
durată de 65 de minute și a constat 
în exerciții de alergare, gimnasti
că, sărituri, întoarceri, totul făcut 
in scopul unei acomodări la mișca
rea în aer liber. Urmează ca pînă 
luni 17 ianuarie, aceste antrena
mente să crească treptat tn inten
sitate și tn durată.

înainte de plecarea echipei Ia 
Băile Felix (17 ianuarie), antreno
rul principal Ladislau Vlad va sta
bili lotul celor 20 de Jucători care 
se vor pregăti tn comun tn stațiu
nea balneară. Ceilalți fotbaliști, 
componenți ai echipei de tineret-re
zerve, își vor continua pregătirile 
Ia Oradea, sub conducerea „secun
dului” loan Tomeș.

Am stat de vorbă cu antrenorul 
Vlad, cerîndu-i părerea asupra o- 
biectivelor pe care și le-a propus. 
Iată ce ne-a declarat el: „Vom de
pune toate eforturile pentru a men
ține echipa în Divizia A. Voi căuta 
să primenesc formația cu o serie de 
jucători tineri, ca BEDEA, CO- 
VALCIC, BOCȘA, AGUD și woul 
legitimat COJOCARU. Aștept cu 
multă nerăbdare reîntoarcerea por
tarului Catona I (care, în prezent, 
își satisface stagiul militar), pentru 
a putea să-l pregătesc in bune con- 
dițiuni pentru retur, tn sfîrșit, in 
situația în care nu vom reuși să ne 
salvăm de la retrogradare, țelul 
meu este să alcătuiesc o formație 
cu perspective de revenire imedia
tă in primul eșalon 
nostru".

Și acum iată lista 
la antrenamentul de 
gartner, Bologan, Petre 
Lucaci, Bule. Balog. Cojocaru, Ca
tona II, Sărac, Dărăban, Cociș, Ne- 
șu. Suciu, Alexandru Naghi. Agud, 
Șchiopa. Ce fan, Tamaș, Moț, Bocșa, 
Covaldc și Kun L Ultimul s-a în
tors la Oradea, orașul său natal, 
și așteaptă ca Politehnica Timișoa
ra să—1 dea dezlegarea. Bineînțeles, 
tn acest sens vor arma tratative 
Intre conducerile celor doaâ cio
buri.

A» lipsit de la antrenamente doi 
jucători i Bedea (un absent moti
vat. având avizul 
Moldovan care, din 
sătorie, a solicitat 
vacanței de iarnă 
mîni.

partidele oficiale

doiccnducerea celor 
lot de 34 de jucători

Ședința de analiză a echipei S. C. Bacău...

•••0 OGLINDĂ FIDELĂ, NU 0 LUPĂ
Mărturisim că eram curioși să-l 

vedem pe fotbaliștii băcăuani în 
Ipostaza de estimator! ai perfor
manței — pe cît de neașteptate, pe 
atît de remarcabile — obținute de 
ei în prima parte a campionatului.

Avea. oare, elogierea repetată, a 
cărei țintă a fost în ultima vreme 
echipa băcăuană („marea revela
ție a turului'* etc.) să ducă la o 
optică de hipertrofiere a meritelor 
(n-ar fi fost pentru prima dată), 
urma să asistăm la o manifestare 
aflată la polul opus, la o biciuire 
autocritică forțată (la fel de nerea- 
listă ca și prima) de tipul 4a uite 
ce aspri sîntem noi cu noi înșine, 
deși am făcut multe...**, sau aveam 
să fim martorii unor autoaprecieri 
obiective. în care cîntărirea fapte
lor să respecte valoarea lor ?

Acestor legitime întrebări de re
porter. ședința de analiză ținută 
marți la clubul băcăuan le-a răspuns 
în chip fericit, ea fiind o fidelă 
oglindă (și nu o lupă care mărește 
sau micșorează) a activității echi
pei dc fotbal în toamna trecută.

Am aflat, cu această ocazie, lu
cruri in parte știute, din timpul

joacă, ei fotbalistul aflat în for
mă" (C. Rădulescu) — iată o sumă 
de adevăruri corespunzătoare unor 
factori care au concurat la obți
nerea locului 2 în clasament.

Demnă de o atenție deosebită, 
prin conținutul său realist, matur, 
ni s-a părut declarația căpitanului 
de echipă. Vătafu. Subscriem fără 
rezerve opiniei sale, susținînd și 
noi că doar un volum sporit de 
muncă, de angajament multilateral, 
din partea jucătorilor băcăuani, a 
putut să aibă ciștig de cauză în 
fața „ceior 4 mari" (victorii în fața 
echipelor U.T.A., Dinamo, Steaua și 
Rapid) și a altor cîtorva echipe cu 
loturi cel puțin la fel de valoroase.

Interesantă, prin optimismul ei... 
responsabil, argumentat, ni s-a pă
rut prospectarea viitorului sezon 
competițional.

„Să nu uităm că sîntem abia Ia 
jumătatea campionatului ți că iu 
retur toate echipele ne vor acorda 
o ATENȚIE (cu toate dificultățile 
suplimentare care decurg din ea) 
mult mai mare" (S. Avram) ; .,O- 
blectiveie noastre competiționale — 
locul 3—I în finalul campionatu-

dări), ne vom opri și la Importanta 
temă atinsă de ing. Liviu Guțiu 
(vechi șl pasionat membru al sec
ției de fotbal) care a lansat' în dis
cuție importantul motiv al con
struirii și consolidării unei MEN
TALITĂȚI NOI A FOTBALIȘTI
LOR FAȚĂ DE VIAȚĂ, FAȚĂ DE 
SOCIETATE. „Merituoși în între
cerile de pe stadion — spunea ing. 
Guțiu — jucătorii băcăuani trebuie 
să se gindească la locul pe care-1 
vor ocupa în societate în clipa cînd 
iși vor pune ghetele în cui,' tre
buie să și-l cîștige încă de pe acum, 
printr-o atitudine șj o activitate co
respunzătoare, care să impună".

Temeinicia unei asemenea teze a 
vieții ni s-a părut a fi bine înțe-

Marius POPESCU
I

P.S. La aceeași ședință, toți vor
bitorii l-au felicitat pe Emerich 
Dembrovschi, jucătorul care în 
5 ăni a parcurs drumul de la di
vizia C la... titlul de maestru eme
rit al sportului (acordat, pentru 
prima oară, unui sportiv de la 
Sport Club Bacău).

înaintea jocului, cînd 
așteptam grăbiți în 
fața hotelului doc
torul sau Salvarea, 
apare Gheorghe Ola.

— Mergem la 
meci, nu-i așa 7 spu
ne el la modul cel 
mai serios cu putin
ță.

Oricît au încercat 
unii să-l convingă să 
rămînă în hotel, an
trenorul federal 
Gheorghe Ola nici 
n-a vrut să audă. El 
venise la Arad 
tru meciul cu 
ria Setubal...

★ ★ 
medicamente 
prim ajutor, 
lae Dumitrescu îmi
face rost imediat de 
cîteva calmante u- 
șoare. Și cheamă un 
doctor. Doctorul, 
însă, întîrzie, iar lui 
Gheorghe Ola îi este 
rău în continuare. 
Iar peste trei sferturi 
de oră 
plecăm 
putem 
Mircea 
venit din partea Co
legiului central de 
arbitri, cheamă Sal
varea.

„.Cu 40
♦

POVES-

trebuie să 
la meci. Nu-1 
lăsa singur.

Sadoveanu,
al fotbalului

ARBITRII BUCUREȘTENI SE PREGĂTESC

de minute
* *

pen- 
Vito-

celor prezenți 
marți i Baum- 

Nicolae.

A FOST ALCĂTUIT LOTUL OLIMPIC
SATMAREANU II

TEȘTE. „In pauza Jocului de la 
Trnava am simțit că arbitrul va 
da pe cineva de la noi afară, 
drept compensație pentru elimi
narea lui Kuna, Și am sim(it că 
eu voi fi acela. Aveam un aver
tisment în prima repriză. Așa 
că l-am rugat pe antrenor să mă 
schimbe. Nea Nae, însă, mi-a

★ ★

tori giuleșteni fac 
încălzirea. între do
uă sprinturi scurte, 
Mușat îmi spune că 
va avea o zi 
cu Lucescu. Un 
frate intervine 
îmbărbătează,
despărțim urîndu-i 
lui Mușat succes.

în Joc, Lucescu a 
făcut ce a vrut pe 
partea lui Mușat.

cumspus să Joc mai departe 
știu, să fiu calm. Am jucat și™“

In minutul 56 al partidei de 
la Trnava, Sătmăreanu II pleca 
spre cabine plîngînd de necaz. 
Arbitrul Weiland îi arătase car
tonașul roșu pentru un fault la 
centrul terenului.

Peste 35 de minute, Sătmărea- 
n« II plângea de fericire™

*
MARELE MECI 

RAPID — DINAMO 
WE JOACA SIMBĂ- 
TĂ 11 SEPTEMBRIE.

înainte de meci 
trec pe Ia vestiare 
pentru a culege ulti
mele. elemente de 
culoare. în fața unui 
vestiar de sub tri- 

doua a 
„23

grea 
con
ți il

Ne

buna a 
stadionului 
August1*, cîțiva jucă-

Cel puțin. în prima 
repriză, s-a distrat. 
Și firesc, i-am acor
dat iui Mușatnota4.

De atunci, ori de 
cite ori l-am intilnit 
pe Mușat. s-a făcut 
că na
ne-am 
multe

mă vede. Și 
întâlnit de 

ori...

Mircea 
M. tONESCU

medicului) și 
motive de... că- 
o prelungire • 
cu două săptă-

Ilie GHIȘA

A fost alcătuit Iotul olimpicilor 
(antrenori Gh. Ola și Gh. Constan
tin) care va întreprinde un turneu 
de pregătire tn Maroc în perioada 
28 ianuarie — 13 februarie. întru
cât lipsesc o serie de jucători ple
cați cu echipa Steaua în turneul 
sud-american, lotul care va pleca 
la 28 Ianuarie spre continentul a- 
frican va evolua sub denumirea u- 
nei selecționate divizionare, alcă
tuită din următorii jucători: Ghi- 
ță, Suciu (portari). Pap. Mioc. Ol
teana (Steagul roșu), Vlad. lanul. 
Codrea (fundași). Pescara. Simio- 
naș, Fanea. Lazăr, Hajnal (mijlo-

cași), Petreano, Radu. Do mid e,
Kua II, Rugiubei, Jercan.

Selecționata va susține primul joc 
la 30 Ianuarie, cu naționala Maro
cului, urmînd să mal întâlnească 
pînă la 12 februarie. 3 echipe de 
club.

Vacanța a luat sfîrșit și pentru ar
bitrii bucureșteni din lotul republi
can. Din ziua de 11 ianuarie pînă 
la 22 ianuarie, ei vor face ud riguroe 
control medical la D.C.S.

Colegiul municipal al arbitrilor 
are un plan destul de bogat tn care 
»-au prevăzut acțiuni pentru buna 
pregătire a cavalerilor Cuierului din 
lotul republican. Astfel, vor avea 
loc mai multe antrenamente pentru 
pregătirea fizică gi lecții teoretice, 
urmate de discuții.

Coicafiul a stabilit ca prima ședin

ță de pregătire fizică să se desfășoa
re duminică 19 ianuarie, de la ora 
9, pe stadionul Progresul.

CHIMIA RM. VÎLCEA
ARE UN NOU ANTRENOR

Începînd cu data de 8 ianuarie, 
antrenorul G. Bărbulescu a preluat 
conducerea tehnică a echipei Chi
mia Rm. Vîlcea, din campionatul 
diviziei B, seria I. El va fi ajutat, 
în pregătirea formației vâlcene, de 
prof. Dumitru Anescu.

CHIMIA SUCEAVA VA EVOLUA IN CEHOSLOVACIA
De ieri «l-a reluat pregătirile și 

Chimia Suceava, liderui seriei I a 
diviziei C- în prima zi, toți Jucătorii 
au fost supuși unui control medical, 
apoi, conform programului, vor lua 
parte la antrenamente zilnice. Săp
tămâna viitoare, echipa își va muta 
pentru 14 zile, „cartierul" d« pregă-

tire la Vatra Domed. Antrenorul Ion 
Cotruț are la dispoziție un tot for
mat din 18 jucători, multi dintre ei 
fiind tineri promovați In ultimul 
timp.

In perioada 1—8 martie. Chimia 
Suceava are prevăzut să dispute trei 
meciuri amicale in Cehoslovaca.

(Urmare din pag. Ij

întreprinse și alte acțiuni; ne re
ferim. mai ales, la cele preventive?

— Comisia a avut drept obiectiv 
principal preîntâmpinarea actelor 
de indisciplină. Astfel, membrii ei 
au participat cu regularitate la an
trenamentele unor echipe din divi
ziile A și B, prilej cu care au fost 
prelucrate principalele modificări 
ale regulamentului; a fost desfășu
rată, în același timp, o intensă 
muncă individuală cu jucătorii de 
la Steaua, I.E.F.S., Politehnica, 
I.C.H.F-, cu jucătoare de la I.E.F.S. 
șl. Olimpia București, au fost pur
tate discuții cu antrenorii Al. Fodor 
(Rapid), C. Dinescu (I.E.F.S.), Gh. 
Lăzărescu (Olimpia), C. Negrău 

^I.E.F.S.) ș.a., s-a asigurat prezența 
membrilor comisiei la toate întâl
nirile din București susținute în 
cadrul diviziei A, la multe din cele 
ale diviziei B și la unele jocuri din 
divizia școlară și de juâiori. O 
parte din membrii comisiei au luat 
parte la verificarea aplicării Hotă- 
lârîi nr- 632/1970 a C.N.E.F.S cu 
privire la îmbunătățirea activității 
baschetului. Trebuie să menționez 
că au fost întocmite și publicate, 
în buletinul federației, materiale 
referitoare la disciplina jucătorilor 
și a antrenorilor, scoțîndu-se în 
evidență, pe categorii, abaterile să- 
vîrșite .cauzele care le-au determi
nat și măsurile necesare pentru în
lăturarea lor. Doresc să subliniez, 
totodată, infleunța pozitivă pe care 
a avut-o publicarea în presă a sanc
țiunilor dictate.

— Apreciem preocuparea multi
laterală a comisiei pentru eradica
rea actelor de indisciplină care, de-a 
lungul anilor, au adus multe preju
dicii echipelor noastre fruntașe îb

întâlnirile internaționale, ba chiar 
și reprezentativei țării la competi
țiile oficiale. Totuși, in ciuda mă
surilor pe care le-ați luat ți a că
ror importanță nu poate fi tăgă
duită, constatăm că abaterile con
tinuă ™Ploaia" de sancțiuni, dic
tate nu de mult, și făcute publice 
în coloanele ziarului nostru, repre
zintă o dovadă concretă. Observind 
că, aproape fără excepție, sancțiu
nile au fost luate împotriva jucă
torilor, antrenorilor și echipelor din

prevederilor Regulamentului de or
ganizare și funcționare a F. R. Bas
chet (și, în special, a modificărilor 
acestuia) de către jucători, antre
nori și chiar conducerile secțiilor. 
Din acest motiv, nu se respectă 
normele relațiilor dintre antrenor 
și jucător în timpul desfășurării 
întâlnirilor, nu se clarifică unele 
probleme ivite în tâmpul meciurilor 
și nu se cunosc măcar consecințele 
grave la, care se expun cei care 
încearcă să rezolve pe loc, sub in-

ROLUL EDUCATIV AL COMISIILOR 
DE DISCIPLINĂ

diviriiTe B, școlară și de juniori, nu 
considerați că perpetuarea abateri
lor se datorează insuficientei preo
cupări a comisiei față de aceste 
categorii de echipe ?

— Da I Aceasta ar fi o explicație. 
Noi am vruț să curmăm în primul 
rînd abaterile din partea celor mai 
buni jucători, aceia de la care ti
nerii iau exemplu. Nu pot spune 
că s-a neglijat divizia B sau cea 
școlară ți de juniori, dar nici nu 
s-a insistat în suficientă măsură, 
mai cu seamă în rindu] echipelor 
din provincie. Deși am înregistrat 
succese și în unele județe, am fost 
nevoiți să sancționăm mulți jucă
tori și antrenori care încă nu au 
înțeles că indisciplina nu își mai 
poate găsi loc în sălile și pe tere
nurile de baschet.

—Ce cauze considerați că duc la 
săvirșirea abaterilor disciplinare 7

<— In primul rînd, necunoașterea.

fluența supărării, unele din litigiile 
reale sau imaginare.

— De pildă 7
— Cluburile nu pot cere delega

rea anumitor arbitri șl nici nu au 
dreptul să-i recuze pe cei delegați; 
comentarea ireverențioasă a decizii
lor arbitrilor, vociferările repetate 
și incitarea publicului pot duce la 
suspendări pînă la cinci etape ș.a.

— Să revenim la cauze
— Nu le voi enumer* pe toate, 

ci doar pe cele mai însemnate, și 
anume: slaba muncă de control și 
Îndrumare iesfășurată de conduce
rile cluburilor și ale asociațiilor 
sportive în rândurile antrenorilor și 
jucătorilor (nu sînt rare ca-iriie 
în care chiar conducători ai clubu
rilor dau exemple negative prin 
ieșiri necontrolate față de deciziile 
arbitrilor); neorganizarea de către 
secțiile de baschet a unor analize

periodice, cu participarea tuturor 
jucătorilor și antrenorilor, ale mo
dului cum se comportă echipele în 
campionat, ale rezultatelor obți
nute; unele greșeli flagrante de ar
bitraj sau lipsa de tact a unor ca
valeri ai fluierului In timpul con
ducerii meciurilor; unele deficiențe 
în stilul de lucru al comisiei de 
disciplină, care nu a reușit să des
fășoare o activitate educativă pre
ventivă la absolut toate echipele 
divizionare A, nu s-a preocupat de 
atragerea tuturor comisiilor jude
țene în munca de educare perma
nentă a jucătorilor din toate cate
goriile.

— Ce vă propuneți pentru viito
rul apropiat ?

— In primul rînd o mai strânsă 
legătură cu co.egiiie cer.-.rale de an
trenori și arbitri, cărora le soli
cităm ca, pe lingă activitatea de 
instruire de specialitate, să desfă
șoare 5i o mai susținută muncă de 
educație, cunoscând--se faptul că 
atitudinea, tactul, obiectivitatea și 
principialitatea antrenorilor și ar
bitrilor sînt de cea mai mare im
portanță in disciplinarea jucătorilor 
și a publicului. Consider că este 
foarte utilă delegarea la meciuri a 
unor observatori pricepuți și obiec
tivi, care să prezinte informări pri
vitoare la nivelul partidelor, al ar
bitrajelor, la atitudinea spectatori
lor. Propuneri avem, insă, multe și 
in decursul anilor cele mai utile 
au fost acceptate de către Biroul 
federal. Rămîne ca și antrenorii și 
jucătorii să te pună in practică, în 
felul acesta primii beneficiari fiind 
ei înșiși și, mai cu seamă, basche
tul românesc, al cărui progres nu 
poate fi conceput fără o disciplină 
exemplară din partea tuturor fac
torilor care lucrează în acest do- 
pieniti

LA FARUL
ANTRENAMENTE ÎN AER LIBER

Jucătorii de la Farul au participat 
marți la primul antrenament din 
acest an, desfășurat în aer liber, 
înainte de reluarea pregătirilor, toți 
jucătorii au efectuat o minuțioasă 
vizită medicală si. fapt îmbucurător, 
nici unul dintre ei nu a acuzat trau
matisme. Pînă la 17 ianuarie, antre
namentele se vor desfășura In loca
litate, apoi echipa va pleca la Buș
teni. unde se va pregăti pînă la 
sflrșitul lunii ianuarie.

C- POPA, coresp. județean

LOTO-PRONOSPORT 
numerele extrase la CON
CURSUL PRONOEXPRES XR. 2 

DIN’ 12 IANUARIE 1972
FOND GENERAL DE ClȘTI- 

GURI : 1.292.142 lei.
EXTRAGEREA 1: 8, 29, 21, 26, 

31, 34.

FOND DE CÂȘTIGURI : 669.977 
lei.

EXTRAGEREA a n-a : 24, 4, 16, 
38, 27.

FOND DE CÂȘTIGURI: 622.165 
lefi

Rubrică redactată de 
LOTO—PRONOSPORT

XZZ ULTIMA ZILA
LOTO____________

ARAD : .TROFFUL VACANȚEI”
LA MINIrOTEAL

Din Arad. profesoral Romulus 
Puicaru ne informează despre o 
frumoasă Inițiativă a Casei pionie- 
tflor din localitate, care — in cola
borare cu Consiliu] municipal al 
Orasnizației Pionierilor. Consiliul 
județean pentru educație fizică și 
sport și Inspectoratul școlar jude
țean — a organizat recent o pasio
nantă Întrecere de mimfotbal, dotatâ cu „Trofeul vacanța".

Competiția, desfășurată Ir. Sala 
sporturilor, a strins la start 16 echi
pe de băieți si — ca o noutate în 
această întrecere devenită tradițio
nală — 5 de fete.

în urma unor meciuri interesante 
tn care fetele au demonstrat reale 
aptitudini, „Trofeul vacanței" a re 
venit. In ambele competiții, $colii 
generale nr. 19 (antrenor prof. Mir
cea Păcurar), urmată In clasameni 
de Școala generală nr. 13 (prof. Ma
rius Demian), la băieți si Școala ge
nerală nr. 12 (prof. Radu Neamțu), 
la fete.

Tuturor participanților — șl, In 
specal, echipelor clasate pe primele 
locuri — Consiliul județean pentru 
educație fizică le-a înmînat frumoa-.

se premii, cărți, calendare, semne 
de carte cu portretele sportivilor 
fruntași ai țării.

„PACEA” T1TEȘTI — ASOCIAȚIA 
SPORTIVA SĂTEASCA NR. 1. 

DIN JUDEȚUL ARGEȘ

94 de comune din perimetrul hi- 
dețului Argeș au participat la în
trecerea obștească menită să desem
neze — la sflrșitul anului calenda
ristic — asociația sportivă sătească 
cu cele mai fertile realizări in do
meniul dezvoltării bazei sportive și 
propagandei sportului.

Plecînd de la criterii unitare de 
stabilire a ierarhiei (duminici spor
tive. crosul tineretului, centre de 
inițiere, acțiuni turistice, campiona
te „de casă", consolidarea bazei ma
teriale etc). Comisia județeană a 
întocmit următorul clasament final 
pe anul 1971 : L Comuna Tip-ști ; 
2. Comuna Corbi ; X Comuna Bere- 
voieștL

Comuna Tițesti — a! cărei spor
tivi, reuniți in asociația „Pa^a", 
sînt cunoscuți în Întregul județ, 
pentru dragostea lor față de sport 
fin special fotbal, oină, triată și vo
lei) și grija pentru îmbunătățirea 
bazei materiale — a fost distinsă cu 
cupa și fanionul de asociație spor
tivă sătească fruntașă pe județul 
Argeș, fiind premiată cu materiale 
și echipament sportiv.
Ilie zz-J tANU — coresp. județean

„SAL3A” DE PATINOARE NATURALE 
LA CRAIOVA

Prin grija Consiliului popular mu- 
licipal și cu sprijinul direct al vi
cepreședintelui acestui organism, 
ng. AL Botofei, membru în Con
siliul județean pentru educație fizi
că și sport Dolj, elevii craioveni, 
amatori de mișcare șl exercițiu, au 
avut la dispoziție — pe timpul s - 
canței — mai multe patinoare na
turale, amenajate in spatiile libere 
dintre blocuri, în parcurile din car
tierele Calea București, Brazda lui 
Novac, Lunca Jiului etc.

Teodor GOSTIN — coresp.

DEMONSTRAȚIE SPORTIVA 
LA RM. VILCEA

Din inițiativa C.J.E.F.S. Vîlcea, nu 
de mult a avut loc la Rm. Vîlcea o 
interesantă demonstrație sportivă 
— la judo, box, lupte și trîntă — 
susținută de elevii școlilor sportive 
aflați, pe perioada vacanței, în ta
băra de la Govora.

Manifestația s-a bucurat de un 
deosebit interes din partea localni
cilor, prezenți în număr mare.

întrecerea, care a avut un carac
ter pur demonstrativ, a constituit 
un excelent prilej de propagandă a 
sportului în orașul de pe malul Ol
tului, care a descoperit cu această 
ocazie frumusețea unui sport, judo, 
pe care nu-1 știa decît din auzite.

P. GIORNOIU — coresp.
SAH LA PLOIEȘTI :
„CUPA VACANȚEI"

Recent, s-a desfășurat la Ploiești, 
orașul marelui maestru internațio
nal Florin Gheorghiu, un interesant 
concurs de șah, deschis pionierilor 
din localitate și dotat cu „Cupa va
canței", trofeu transmisibil oferit 
de Consiliul municipal al Organiza
ției Pionierilor.

Disputată pe echipe mixte (3 băieți 
si o fată), întrecerea — la care s-au 
înscris 16 formații — a dat cîștig de 
cauză Liceului nr. J Ploiești, care 
a acumulat la sfârșitul tuturor run
delor 20 de puncte, un punct mal 
mult decît reprezentativa Școlii ge
nerale nr. 5.

Echipa cîștigătoare a fost alcătuită 
din Tiberiu Dumitrescu, Gabriel 
lancu. Sorin Dăescu și Emilia Pe- 
truc. Sorin Dăescu, Sorin Georges
cu (de la Școala generală nr 5) 
și Emilia Piloni (Școala generală 
nr. 21) au fost singurii concurențl 
care au obținut punctajul maxim <7 
puncte din 71).

Prima ediție a „Cupei vacanței” 
Ia șah, găzduită de orașul Ploiești, 
a fost — ca participare a concuren- 
ților și ca afluență a publicului -- 
un real succes, care invită la., re
editări.

A. VLASCEANU — coresp.
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in legătură

optimismul nu lipsește din cele trei

I
I
I
I
I
i

IANCHETĂ FULGER PRINTRE CEI INTERESAT' DIRECT!
IAngelo Niculescu: „MATURITATEA ECHIPEI NOASTRE
i
i
i
i
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I PENTRU CIOCALTEADOUA NOI REMIZE

I
I

TELEXI
I
I
I
I

la 
Și

date de anonimi 
răbdarea măcinată, care voiau 
știe: -La ce oră se va intimpla 
Zurich T* sau „Ce s-a intimplat 
Zurich

chipa Legia), Varșovia rv 
SKRA) ; GRUPA B : Praga, 
Budapesta, Varșovia I (echipa 
șl Varșovia in (echipa AZS).

In selecționata bucureșteană figurează 
Tarău. Oczelae, Novac, Savu, Chlvules- 
cu, Dragomlrescu.

In primul joc, baschetballștll romftnl 
vor intUni formația Legia Varșovia.

Proba de coborîre în concursul feminin 
de schi de la Bad Gastein a revenit aus
triecei Ane-Marie Proell în 1:30,59. In 
Cupa Mondială conduce Franțolse^Ma- 
echi (Franța) cu 156 p. urmată de "r.e- 
Marie Proell — 138 p.

Astăzi începe la Varșovia un turneu 
internațional masculin de baschet la care 
participă mai multe selecționate de ora
șe. în două serii : GRUPA A : Moscova, 
București, Sofia, Viena, Varșovia II (e- 

(echipa 
Helsinki, 
Polonia)

LA VARȘOVIA
BASCHETBAIIȘTII NOȘTRI

Ieri la prînz, în secția internațională a ziarului nostru. Răducanu, Dumitru antrenorul federal Voica, Lucescu, 
Angelo Niculescu și Lupescu urmăresc cu emoție clapele telexului. Peste cîteva clipe, ei vor citi: 

UNGARIA — ROMÂNIA ! I

Hotăririle forului european 
cu sistemul de calificare • Deși avem adversari din cei mai dificili 

tabere, „tricolorii", U. T. A. și Steaua
lumeNICI PREA BINE, NICI PREA RAU! E CA-N „SFERTURI"I ni

Egreu sS afirmi că sorții de Ieri (privind lucrurile de pe poziția de 
ansamblu a fotbalului nostru și nu de pe cea a uneia sau alteia din 
cele 3 echipe românești prezente în urna de la Zurich) ne-au fost 

favorabili sau ostili. în definitiv, sita marilor competijii europene devenise 
atît de deasă în această fază finală (în care însuși faptul că am ajuns_con
stituie un succes si, dacă vreți, o mîndrie) îneît la cine știe ce „grații ale 
Fortunei" nu ne prea puteam aștepta. La urma urmelor, șansele de a cădea 
cu Atvidaberg erau de 1 la 7, ca și cele de a avea în față, să zicem, pe 
Lierse. Cît despre campionatul european, putem oare afirmacu tărie că 
Anglia sau R.F.G. sau Belgia 
comod decît cel pe care nil-a

Așa îneît, acum cînd „alea jacta est , să ne oprim puțin și — rememo- 
rînd — să cîntărim. .......

Echipa națională va juca cu Ungaria. După. l4 ani, sena inhlmrilor intre 
reprezentativele A română și maghiară se reia și acest important eveni
ment se produce în cadrul celei mai mari competiții continentale. Reamintim 
că sub titulatura de echipe naționale, ultima coiTfruntare a avut loc în 1958 
la București (oaspeții cîștigînd atunci cu 2—1). Echipele olimpice s-au întîl
nit în 1964, Ia Tokio (2—0 pentru Ungaria) dar cele două reprezentative au 
mai fost de două ori față-n față, din 1958 pînă ezi,jucînd sub numele de 
selecționate, Budapesta și București, pe „23 August 2—i pentru noi, pe 
„Nepstadion" 6—0 pentru gazde. Practic însă, în palmaresul întîlnirilor din
tre cele două echipe naționale ca atare (excludem echipele de categorie 
„amatori" din perioada antebelică, sau olimpice) nu figurează pînă acum 
nici o victorie românească. Un bun prilej, deci, pentru băieții noștri care în 
efortul lor de a obține calificarea în turneul final al C.E. — să infirme și 
această tradiție. Și, de ce n-ar reuși, din moment ce, tot ei, ne-au adus, nu 
de mult, și marea satisfacție a prezenței în turneul final al C.M., reluind un 
sir întrerupt de 30 de ani...

Grație sorților de ieri, Gerd Muller vine Ia București ! O dată cu alți 
internaționali vest-germani de renume mondial din formație lui Bayem 
Munchen, ilustrul Beckenbauer și elasticul portar Sepp Mayer. Pentru Steaua, 
deci, nu numai un adversar de mare cotă valorică internațională ci și un 
splendid prilej de afirmare în elita europeană, după ce un prim mare pas 
pe acest drum l-a constituit eliminarea C. F. Barcelonei.

De o echipă engleză n-am scăpat nici de astă dată ! După mai puțin 
cunoscutele Austria Salzburg și Zaglebie Walbrzych, după bine reputata 
Vitoria Setubal, liderul campionatului nostru, U.T.A., asaltează una din cele 
mai puternice redute rămase în Cupa U.E.F.A. : Tottenham, pe care în .turul 
precedent Rapid nici n-a putut-o clătina. Din nou, deci, întilnire cu Chivers, 
cu Peters, cu Coates și cu Gilzeon. O echipă de club engleză este, probabil, 
tot ceea ce și-ar fi dorit mai puțin arădenii lui Dumitrescu. Fentru că, de 
fiecare dată cînd echipele noastre au întîlnit, în competițiile europene, for
mații britanice de reputație, au trebuit să plece steagul. De . două ori la 
Liverpool (Dinamo și Petrolul), cîte o dată West Bromwich Albion (Dinamo), 
Glasgow Rangers* (Steaua), Arsenal (Dinamo Bacău), recent acest Tottenham 
(Rapid), ne-au scos reprezentanții din cursă, fie că a fost vorba de C.C.E, 
de Cupa cupelor sau de Cupa orașelor tîrguri, devenită U.E.F.A_

Dar, dictonul că „istoria se repetă* nu e de neclintit. N-a eliminat 
U.T.A. pe Feyenoord ? Și n-a maî „răzbunat" o dată U.T.A., pe Rapid, plă
tind Vitoriei Setubal o mai veche poliță din partea echipelor românești ? 
Ar fi, oare, prea repede s-o facă acum, din nou, și cu Tottenham ?

Așa îneît, urarea de succes, pe care o adresăm azi celor trei echipe 
ale noastre nu ni se pare nici gratuită, nici de circumstanță. Prin urmare, 
— din toată inima și cu toată convingerea — SUCCES !

ca și cele de a avea în față, să zicem, pe

ne-ar fi fost un partener de întrecere mai 
desemnat domnișoara Anjenen ?

Radu URZICEANU

Zi de tragere la sorți.
Ziua de ieri a fost zi de mare 

eveniment pentru fotbalul european. 
Și pentru cel românesc din ce în 
ce mai solidar în manifestările și 
reacțiile sale cu fotbalul european.

Ziua de ieri a fost încărcată de 
emoții și de încordare pînă la vre
mea prînzului. Totul semăna, prin 
tensiune, cu așteptarea dinaintea 
unei partide încrincenate, ca orice 
așteptare dinaintea unui deznodă- 
mînt cu implicații. In redacție zbîr- 
niiau telefoanele 
cu 
să 
la 
la

în biroul secției internaționale a 
ziarului nostru, acolo unde telexul

IMPORTANTE HOTAPIRI UE.F A.
• Ordinea preferințe! pentro organizarea ternaliil fiul: Anglia. Belgia. Itafta
• In sferturi, In caz de egalitate, al treilea «eci pe terei istri • Alte d*:.zj

Tragerea la sorți în competițiile 
europene a fost precedată de șe
dința de constituire _ a comisiei de 
organizare a „Campionatului Euro- 
pei“. Președintele U.E.F.A., Gustav 
Wiederkehr, a prezidat prima șe
dință (la care a participat și pre
ședintele F.I.F.A-, Sir Stanley Rous) 
ân care a menționat că meciurile 
din preliminarii s-au desfășurat cu 
o regularitate de ceasornic și ca 
toate cele 95 de partide au scos în 
evidență -sportivitatea jucătorilor și 
condițiile bune oferite de forma
țiile gazdă. Președintele U.E.F.A. a 
mai arătat că cel de al 96-lea meci

Grupele preliminare 
ale „Mini-Cupei mondiale"

RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres). 
— Competiția internațională de fot
bal „Mini-Cupa mondială” va avea 
loc între 12 iunie și 9 iulie în orga
nizarea federației braziliene de spe
cialitate. După cum s-a mai anun
țat, această competiție are loc cu 
ocazia sărbătoririi a 150 de ani de 
La independența Braziliei.

Forul brazilian a alcătuit de pe acum 
cele trei grupe preliminarii, care au 
următoarea componență: GRUPA A: 
Argentina Franța, Mexic, Columbia 
și o selecționată a Asiei (jocurile se 
vor desfășura în orașele Salvador de 
Bahia, Aracaju si Maceo). GRUPA 
B; U.R.S.S., Portugalia, Ecuador si 
o selecționată a Africii (meciurile 
sînt programate la Recife, Natal și 
Fortaleza). GRUPA C: Iugoslavia, 
Peru, Paraguay. Venezuela si Bolivia 
(întîlnirile vor avea loc în orașele 
Mana os. Amzonie si Camp Grande).

Echipele învingătoare din grupe se 
vor califica în continuare, alături de 
formațiile RF. a Germaniei, Italiei. 
Uruguayului, Braziliei. Spaniei și o 
selecționată a Marii Britanii. Aceste 
echipe vor fi repartizate în două 
grupe. Câștigătoarele acestor două 
grupe se vor califica în finala compe
tiției, programată în ziua de 9 iulie 
pe marele stadion „Maracana". Par
tidele din grupele semifinale se vor 
disputa pe stadioanele orașelor Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre 
și Belo Horizonte.

• Benfica Lisabona a jucat la 
Sao Paulo în compania formației 
Portuguesa de Desportos. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 3—1 
(2—0). Cu acest orile], a fost inau
gurat noul stadion „Independencia”.

pririRd coapetițiile eerepene
al preliminariilor (da altfel ți ul
timul), cel dintre reprezentativele 
Irlandei de Nord și Spaniei — care 
din motive obiective nu a putut 
avea loc la data fixată — a fost 
reprogramat la 16 februarie, în ora
șul Huli din Anglia.

Cu acest prilej, s-a pus în dis
cuție și organizarea turneului final 
al „Campionatului Europei" (semi
finale și finala). Locul de desfășu
rare nu a fost încă fixat, el urmînd 
a fi stabilit după consumarea par
tidelor din sferturile de finală. S-a 
fixat totuși o ordine de preferință, 
după cum urmează (în cazul cînd 
echipele țărilor respective se cali
fică în semifinale): L Anglia, 2. 
Belgia, 3. Italia.

In varianta în care Anglia va fi 
organizatoarea turneului final semi
finalele vor avea loc la 14 iunie; în 
■timp ce în Belgia sau în Italia ele 
vor fi programate la 15 iunie. In 
Anglia finala va avea loc la 15 iu
nie (locul 3—4) și 17 iunie (locul 
1—2), iar în celelalte țări, la 17 și, 
respectiv, 18 iunie.

Prin tragere la sorți, s-a stabilit 
ca, în meciurile semifinale, invin- 
gătoarea meciului ROMANIA—UN-

GARIA să in Ginească pe invingă- 
toarea din meciul Iut<nl4ru-U R5.S. 
iar echipa calificată din „sfertul* 
Anglia—R. F. a Germaniei, pe cea 
din meciul Italia—Belgia.

Cu acest prilej s-a Notarii ca. ia 
cazul cînd meciurile echipelor din 
sferturile de finală ie termină ne- 
decis, formația calificată va fi în
tărită prin disputarea unui a! trei
lea joc, care trebuie susținut pini 
la 25 mai. Dacă nici in meciurile 
de baraj învingătorul nu va fi de
semnat după prelungirile regula
mentare. atunci arbitrul va dicta 
cite 5 lovituri de la 11 metri, in 
favoarea fiecărei formații- (Prin ur
mare, se anulează calificarea prin 
tragere la sorți). Aceasta botarire 
este valabilă și in cupele europene, 
cu începere din faza sferturilor de 
finală. In ce privește meciurile din 
.Campionatul Europei* rezervat e- 
chrpelor de tineret, ele au in prin
cipiu aceleași date de desfășurare 
în etapa sferturilor de finală. Se
mifinalele vor avea loc la 10 iunie, 
și 21 iunie, iar finala la 30 tunte. 
Intr-un oraș care va fi stabilit ulte
rior. în cuvîntul partidpanțil or s-a 
subliniat utilitatea aceste competiții. 
Ia care, in aceasta primă ediție, au 
luat startul 23 de echipe. „Succesul 
repurtat de această întrecere — a 
spus Nikolai Riasentev, preșe
dintele Comisiei C-E. de tineret — 
ne obligă să organizăm o nonă edl- 
diție, la care, nu mă Îndoiesc, par
ticiparea va fi și mai mare*.

Aseară, Ia Madrid, In med amical: Spania— Ungaria 1—0 (0—0). A
înscris Arieta (mln. 87)

bate ziua și noaptea cu degetele lui 
de fier ultimele știri sportive, am 
avut ieri musafiri poftiți și nepof
tiți. Acolo, în fața benzii de hîrtie 
albă pe care se recepționau imediat, 
prin intermediul agențiilor de presă 
internaționale, rezultatele operațiu
nii tragerii la sorți în Campionatul 
european, Cupa Cupelor și Cupa 
U.E.F.A.

I-am invitat ca să-i vedem cum 
reacționează și ca să comenteze pe 
loc situația echipelor românești în 
sferturle de finală ale marilor com
petiții continentale pe Angelo Nicu- 
lescu. pe Mircea Lucescu, Ion Dumi
tru, Nicolae Lupescu și Necula Ră- 
ducanu. Iar cu antrenorul U.T.A.-ei, 
Coco Dumitrescu, am discutat prin 
intermediul telefonului Seara, a- 
veam să obținem ți primul punct 
de vedere al clubului Steaua, din 
partea președintelui său, col. Maxi
milian Pândele.

ANGELO NICLLESCC (expresia 
£z_onamiei, bine controlată, nu ne-a 
permis să vedem dacă antrenorul 
naționalei e foarte îngrijorat, puțin 
îngrijorat sau de loc): „De mult 
discutam despre un eventual meci 
România—Ungaria. Și iată-1 boiârit 
in sferturile de finală ale C-E. Ma
turitatea formației noastre poate fi 
•cum excelent probată. Rezultat 
deschis, datorită echilibrului de for
țe. Echipa Ungariei a reînviat sub 
conducerea antrenorului Ilovschi și 
are cițiva jucători de clasă europea
nă. Bene. Zambo, Dunai. Fazekaș și 
Szucs mi se par cei mai buni. Va 
învinge echipa cea mai in formă 
in ziua aceea. Un avantaj pentru 
noi. că vom juca mai intii la Buda
pesta-.

MIRCEA LUCESCU: -Am avut 
multe emoții, dar acum sint mulțu
mit, satisfăcut de hotărirea sorților. 
O mare rivalitate sportivă și capaci
tatea adversarilor sint premisele 
unei mari intilniri. Cea mai echita
bilă și crincenă dispută va fi cea 
dintre Anglia și H-F. a Germaniei, 
fiecare o posibilă campioană a Eu
ropei. Steaua și U.T.A. vor avea de 
înfruntat echipe foarte puternice ți 
nu cred să aibă prima șansă. Dar 
cum totul e posibil de la un anu
mit potențial încolo, U.T.A. mai 
ales, mi se pare capabilă să reali
zeze mult, dacă va fi in forma ei 
obișnuită**.

ION* DUMITRU: „E destul de 
bine că avem de jucat cu Ungaria. 
A sosit, probabil, momentul ca echi
pa noastră să se revanșeze. Cred că 
ne vom califica. Va fi foarte greu, 
dar avem prima șansă. U.TA. va 
fi in dificultate cu Tottenham. Ii 
urez succes".

NICOLAE LUPESCU : „Sînt mirat 
eă am căzut cu Ungaria. Nu știu

In meci internațional de handbal feminin

RULMENTUL BRASOV - 
FERENCVAROS BUDAPESTA 

14-18 (8-11)
BRAȘOV 12 (prin telefon de la 

corespondentul nostru Carol Gruia). 
Echipa feminină Ferencvaros Buda
pesta, care a participat la turneul 
internațional de la București, a fă
cut, în drum spre casă, un popas la 
Brașov, evoluînd miercuri în sala 
Armatei, în compania formației lo
cale Rulmentul. Partida a fost deo
sebit de spectaculoasă și s-a încheiat 
cu victoria echipei maghiare. învin
gătoarele și-au bazat majoritatea ac
țiunilor pe contraatacuri rapide, 
speculînd și erorile de apărare des
tul de numeroase ale brașovencelor. 
Scor final : 18—14 (11—8) pentru Fe
rencvaros.

La Sapporo.(

I INAUGURAREA SATULUI OLIMPIC 
I TOKIO 12 (Agerpres). — O» pri

lejul unei frumoase ceremonii, la 
Sapporo a fost inaugurat satul o- 
limpic. Aici vor fi găzduiți peste 
1800 de sportivi și oficiala, care 
vor participa la Olimpiada de iar
nă. Satul este amenajat la Mako- 
manai, localitate aflată la o dis
tanță de 2 km de Sapporo.

La festivitatea inaugurării au fost 
prezenți aproximativ 700 de invi
tați, care au fost salutați de Ko- 
goro Uemura, președintele Comi-

totalul de organizare al J. O. 
Iarnă 72. O fanfară, alcătuită din 
70 de persoane, a Intonat Imnul 
olimpic al Jocurilor de la Sapporo, 
intitulat i „Balada curcubeului și 
a zăpezii".

Apoi, directorul satului olimpic 
a repartizat primilor oaspeți locu
ințele. Printre primii sportivi ca
zați au figurat 10 boberi canadieni, 
doi patinatori de Viteză australieni 
și delegația japoneză, care numără 
110 persoane.

Primul titlu al „europenelor** de patinaj artistic

Șl TNTTRZIATII ȘTIU SA SE 
GRĂBEASCĂ...

Faptele s-au petrecut în Sicilia 
și se presupune că Maffia nu ar fi 
străină de acest caz. Locuința arbi
trului de fotbal Gaetano Esposito a 
fost puternic avariată de explozia 
unei bombe montată lingă ușa de 
la intrare.

Esposito fusese delegat să arbi
treze un meci de cupă între echi
pele siciliene Sporting Duomo și 
Pro Lettieri. Cum prima formație

Hbf
$

«i

^5
nu s-a prezentat pe teren în timpul 
prevăzut ce regulament, arbitrul a 
cat clștig de cauză adversarei aces
teia cu scorul de 3—0. Cînd toată 
lumea se pregătea să părăsească a- 
rena a apărut și echipa lui Spor
ting. Cu toate protestele conducă
torului acesteia, arbitrul nu a vrut 
să mai revină asupra hotărîrii.

...Cînd a ajuns acasă, Esposito 
și-a dat seama că oamenii lui 
Sporting știu să se și grăbească. 
Locuința lui era, în parte, ruinată 
de explozie.

CIFRE ELOCVENTE

Uniunii Sovietice pentru 
va cuprinde exact 100 de 
Aceștia sînt cei mai buni

Lotul 
Sapporo 
sportivi, 
din UJLS.S., în momentul de fată, 
în disciplina lor sportivă care nu
mără, în general, cifre impunătoare 
de practicanți, sportivi legitimați la 
respectivele federații de specialitate. 
Iată ce ne arată cele mai recente 
statistici sportive sovietice t

Schi — 4 500 000 sportivi ; com
binată nordică și sărituri cu schiu- 
rile — 6 000 ; tiatlon — 26 000 ;
hochei pe gheață — 575 000 ; pati
naj artistic — 52 000 ; patinaj viteză 
— 382 000 ; schi alpin 21 000.

A
■

Șahiștii din fotografia noastră sînt de fapt doi campioni de atletism, aler
gătorii sovietici Evgheni Arjanov (800 m) și Valerii Borzov (100 m și 
200 m). Ambii sînt mari amatori de șah și în clipele de repaus joacă 
nenumărate partide. Iată-l pe Arjanov (stingă) gata să dea replica prie

tenului și colegului său de sport, Borzov

MEDALIA OLIMPICA
REMISĂ DUPĂ... 43

A FOST 
DE ANI

din 1928, e-La Jocurile Olimpice 
chipa de fotbal a Italiei s-a clasat 
pe locul III dar portarul său, Gio
vanni de Pra, și-a primit medalia 
de bronz cuvenită, abia la sfîrșitul 
anului trecut. Ce s-a înttmplat ? 
Deoarece de Pra avea convingeri 
politice antifasciste, conducerea de 
atunci a sportului italian i-a reținut 
medalia olimpică. Aceasta a fost 
descoperită anul trecut cînd s-a 
făcut un inventar amănunțit la Fe
derația italiană de fotbal. Fostul 
portar al „naționalei" olimpice ita
liene a ajuns, în sfîrșit, în posesia 
medaliei cîștigată pe terenurile de 
fotbal din Amsterdam

ERICH SEGAL: NU DROGUL 
CI SPORTUL TE FACE FERICIT I

Erich Segal, autorul romanului și 
scenariului de film „Love Story"

I 
I

I 
I

de ce, dar nu mă așteptam. Bun 
prilej să dovedim că am depășit clar 
stadiul cînd pierdeam și, de regulă, 
Ia scoruri mari, cu acest adversar.

Aș vrea ca U.T.A. să ne răzbune 
Pe noi, Rapidul. Dar va fi greu să 
se întîmple așa ceva'*.

NECULA RĂDUCANU: „N-am 
jucat niciodată împotriva fotbaliști
lor unguri. Și mi-ar pare rău să 
scap acest prilej. Eu sper să con
ving și pe prietenii și pe adversarii 
mei.că tot Rică e cel mai bun por
tar din țară, pînă una alta. Am în
credere în echipa noastră, care, sla
vă domnului, știe să joace bine în 
partide grele și o văd calificîndu-se 
mai departe. Dar aș fi preferat să 
cădem la sorți cu echipele R.F. a 
Germaniei sau Italiei.

Ce bătălie va fi în partida Anglia 
— R.F.G ! Eu văd calificîndu-se e- 
chipa vest-germană“.

NICOLAE DUMITRESCU: „U.T.A. 
va avea de susținut două intilniri 
extrem de dificile. Se cunoaște va
loarea echipei Tottenham din cele 
două partide cu Rapid. Dar eu și 
jucătorii mei sintem de părere că 
ultimii trei ani de experiență inter
națională au făcut din U.T.A. o for
mație in stare să înfrunte onorabil 
orice echipă de club de pe conti
nent. Fie ea și engleză ! Normal, 
vom riștiga jocul de la Arad, or
nând ca cel din deplasare să hotă
rască calificarea.

O partidă România—Ungaria do
ream să văd de multă vreme. Anul 
trecut am jucat un amical cu echipa 
Ungariei, la Arad. Am fost aproape 
de o răsunătoare victorie. Tricolorii 
sînt capabili să depășească actuala 
garnitură a Ungariei. Trebuie spart 
acest plafon psihologic și jucat fără 
complexe, pentru că în prezent a- 
vem o pleiadă de jucători foarte 
buni, mai buni decît adversarii noș
tri. Cred că echipa României se va 
califica".

CoL M AXIMILIAN PÂNDELE : 
„Și jucătorii și conducerea tehnică 
a echipei Steaua au vrut să joace 
cu Bayern Munchen. Și sorții le-au 
făcut pe plac. Vroiau un adversar 
foarte bun, deoarece cu o aseme
nea echipă cîștigi ceva, chiar dacă 
pierzi partida. Sînt convins că ju
cătorii noștri se vor pregăti și se 
vor angaja, in vederea acestei in
tilniri. cu toată ființa lor. Este obli
gația lor și a noastră, a clubului 
Steaua, față de linia ascendentă 
înregistrată in ultima vreme de că
tre fotbalul nostru. Linie pe care 
nu avem dreptul să o contrazicem. 
In plus, o comportare onorabilă ar 
fi și răspunsul la datoria avută fa* 
țâ de public".

La San Mateo, o loca
litate din sudul însorit 
al Californiei, cursele 
de struți sînt una din 
curiozitățile sportive 
ale orașului. Fotografia 
alăturată îl înfățișează 
pe jocheul Danny Ve
lazquez conducînd la 
victorie struțul său în 
cadrul reuniunii desfă
șurate pe pista 
curse de la Bay 
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IRINA RODNINA-ALEKSEI ULANOV
0. Nepela și-a mărit avansul in proba masculină

p. după executarea primelor dansuri 
bligatorll.

Aseară, campionatele au desemnat pe 
primii deținători de titluri. Patlnînd su
perb, Irina Rodnina și Aleksei UlanoV 
(U.R.S.S.) au cucerit locul întîl In proba 
de perechi. Pe celelalte locuri 
ale podiumului : Ludmila Smirnova — 
Andrei Suraikln (U.R.S.S.) și Manuela 
Gross — Uve Kagelmann (R.D.G.).

Pe patinoarul acoperit din Goteborg 
au continuat, In tot cursul zilei de ieri, 
întrecerile campionatelor europene de 
patinaj artistic. Dimineața, partlcipan- 
țll la proba individuală masculină au e- 
xecutat ultimele trei figuri impuse. La 
capătul acestora, cehoslovacul Ondrej 
Nepela — „cu o splendidă demonstrație 
de regularitate", cum comentează agen
țiile de presă — pare să-șl fi asigurat 
a patra victorie consecutivă în întrece
rile continentale. El a totalizat 1155,2 
puncte, față de cele 1112 p ale sovieticu
lui Serghel Cetveruhin, clasat pe locul 
doi (la ordinea de arbitri), deși fran
cezul Patrik Pera are punctaj mai mare 
— 1117,5 p. Urmează, înaintea probei 
de libere : V. Kovaliov (U.R.S.S.) 1 053,5 
p, J. Curry (Anglia) 1 039,6 p, H. Ound- 
jian (Anglia) 1031,3 p. Concurentul ro
mân G. Fazekaș continuă să se afle 
pe locul 17, cu 876,3 p.

O luptă foarte strînsă se dă în proba 
de dans, unde frații Angelika șl Erich 
Buck (R.F.G.) — 99,6 p, au un minim 
avans față de perechea sovietică Ludmila 
Pahomova — Aleksandr Gorskov — S3,2

FRAZIER Șl DANIELS 
SE ANTRENEAZĂ

Campionul mondial de box la cat. 
grea. Joe Frazier, și-a intensificat 
pregătirile în vederea meciului ofi
cial pe care-1 va susține, la 15 ianua
rie, la New Orleans, în compania 
șalangerului său oficial, Terry Da
niels. Frazier efectuează zilnic 6 re
prize la mănuși. Sparing-partenerii 
lui Frazier au declarat că deținătorul 
centurii mondiale, cu toate că nu 
„dă totul la antrenamente”, lovește 
extrem de puternic.

La rlndul său, Terry Daniels, care 
se află și el de cîteva zile la New 
Orleans, a susținut numeroase re
prize în compania sparing-partene- 
rului său Sonny Moore, un boxer 
care atacă de maniera lui Frazier. 
Antrenorul său, Ronnie Wright a de
clarat ziariștilor că Daniels este de
cis să facă un meci mare.

Proba de 30 km din cadrul „Săp- 
tămînii internaționale a schiului de 
fond", de la Bolzano, a fost cîști- 
gată de Gerhard Grimmer (R. D. 
Germană) — in foto — cu timpul 
de lh41:21,20. Pe locurile următoa
re : Braghin (U.R.S.S.) Ih42:32,88, 
Klause (R.D.G.) Ih42:55,88, Amelin 
(U.R.S.S.) lh43:00,61.
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în partida centrală a rundei a 12-a. 
a turneului de șah de la Hastings, 
Viktor Korănoi l-a învins pe Bojan 
Kurajița în 37 mutări. Mecking a 
cîștigat la Botterill, Gligorici 
Markland, Pfleger la Franklin 
Byme la Keene. Jucînd cu piesele

negre, Victor Ciocâltea a obținut o 
remiză în 30 de mutări cu englezul 
W. Hartston. Tot remiză s-au termi
nat partidele Najdorf-Unzicker si 
Andersson-Karpov. In partidele în
trerupte din runda a 11-a, Markland 
l-a învins pe Franklin, iar Ciocâltea 
a remizat cu Botterill.

In clasament: Karpov — 9% p 
Korcinoi — 8i/2 p, Mecking 8 p, Byr
ne 7*/3 p, Unzicker, Andersson și 
Gligorici — 7 p etc. Ciocâltea ocu- 
pă locul 11, cu 4Vi puncte.

literatură clasicăeste profesor de
la Universitatea Yale din S.U.A. Au
torul romanului, tradus în scurt 
timp în 28 de limbi, declară i „îmi 
mențin forma alergînd zilnic cite 10 
mile (16 km). Aceasta mă face mai 
fericit decît drogurile pe care le 
iau alții**.

ADIO CELULOIDULUI !

Mingiile de tenis de masă 
sări, în viitor, mai bine și mai uni
form, dat fiind că nu vor fi fabri
cate din celuloid, ci dintr-un mate-

vor

rial sintetic mai perfect. Firma 
„Dunlop” din Londra anunță termi
narea cu succes a unor cercetări 
care au dus la crearea primei mingi 
de tenis de masă care nu este fă
cută din celuloid.

Pe lingă o elasticitate 
calculabilă cu mai multă 
mingea are o traiectorie 
mai perfectă și un grad
mabilitate mult mai redusă, 
plus, mingea nu-și schimbă pro
prietățile sub influența umidității și 
căldurii, putînd fi depozitată vreme 
îndelungată. -jfc

sporită și 
precizie, 

de zbor 
de infla- 

In

Echipele VEL Gummersbach (deținătoa
rea trofeului) șl Tatran Preșov, care-șl 
vor disputa una dintre semifinalele „Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
masculin, au căzut de acord asupra da
telor de desfășurare ale dublei lor în- 
tîlniri. Primul med se va disputa la 
Dortmund Ia 23 ianuarie, Iar returul va 
avea loc la 2 februarie la Bratislava. 
Cea de-a doua semifinală va opune for
mațiile MAI Moscova șl Partizan Bje- 
lovar (Iugoslavia). Formația vest-ger- 
mană VFL Gummersbach, organizatoa
rea competiției, a anunțat cS) finala cu
pei este programată pentru ziua de 19 
februarie.

Competiția Internațională de buchet 
masculin „Memorialul Koraci" a pro
gramat două noi partide. La Zagreb, e- 
chipa locală Lokomotiv a învins in meci 
retur cu soorul de 103—87 (45—48) forma
ția franceză Caen și s-a calificat pentru 
semifinalele turneului. Formația vest- 
germană USC Mtinchen a întîlnit tn 
meci tur, pe teren propriu, echipa O.K. 
Belgrad. Baschetballștll iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul de 79—71 
(40—43).

Echipa de hochei pe gheață Hlmik Vos^ 
kresensk șl-a încheiat turneul în Ceho
slovacia, jucînd la Kladno cu formația 
locală Sonp. Victoria a revenit hoche- 
iștllor sovietici cu scorul de 5—4 (2—2, 
3—1, 0—1). Punctele echipei învingătoare 
au fost marcate de IAapkln (2), Șaptl- 
kin (2) șl Uksiutkin.

Cu prilejul unul concurs de natație. 
care a avut loc la Brisbane, înotătoa- 
rea australiană Sue Lewis a stabilit un 
nou record național în proba de 200 m 
spate cu performanța de 2:25,5. Veet.ifv^ 
record era de 2:26,8 șl aparținea Iu» 
Lyn Watson.

In localitatea olandeză Wijk aan Zee a 
început cel de-al 34-lea turneu interna
tional de șah rezervat marilor maeștri, 
tn runda inaugurală, Adorjan (Ungaria) 
a cîștigat la olandezul Langeweg, iar 
Pomar (Spania) l-a învins pe Hartoch 
(Olanda). Partidele Liubojevici (Iugos
lavia) — Donner (Olanda), Savon 
(U.R.S.S.) — Ivkov (Iugoslavia). Hort 
(Cehoslovacia) — Smîslov (U.R.S.S.) și 
Portisch (Ungaria) — Timman (Olanda) 
s-au încheiat remiză. S-au întrerupt 
două partide: Smejkal (Cehoslovacia) — 
Ree (Olanda) și Browne (Australia) — 
Benko (S.U.A.)

La Inzell, în cadrul campionatelor vest- 
germane de patinaj viteză, cunoscutul 
recordman Erhard Keller a cîștigat pro
ba de 500 m cu performanța de 33.se. 
Pe locul secund s-a clasat Horst Freese 
— 39,30. Proba feminină de 1000 m s-a „V 
încheiat cu victoria patinatoarei Monika 
Pflug, cronometrată în 1:31,9, iar Ger
hard Zimmermann a terminat învingător 
în cursa de 1 500 m cu 2:00,7. Zimmer
mann a ocupat primul loc și în proba , 
de 10 000 m, în care a realizat timpul 
de 16:01,1.
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