
Pe marginea Chemării Consiliului popular al județului Hunedoara

INIȚIATIVA OAMENILOR MUNCII
A GOSPODARILOR JUDEȚELOR

SUPORT REAL $1 PENTRU
DEZVOLTAREA BAZEI

MATERIALE A SPORTULUI
Inițiativa oamenilor muncii 

constituie un esențial fac
tor dinamizator al societății 
noastre. Entuziasmul și spi

ritul gospodăresc al cetățenilor 
se materializează tn importante 
realizări care, pe plan local, vin 
să se adauge marilor obiective 
construite din fondurile statului 
pe întregul teritoriu al țării.

Stimulînd și venind în întîmpi- 
narea inițiativelor cetățenești 
consiliile populare se străduiesc 
să găsească formele organizatorice 
cele mai adecvate pentru ca a- 
ceste initiative să valorifice la 
maximum imensele resurse umane 
și materiale existente pe plan Io- 
cal in fiecare județ. în fiecare 
municipiu, în toate localitățile 
din tară. Tn această șferă de răs
pundere și inițiativă se Înscrie 
Chemarea către toate consiliile 
populare județene din Republica 
Socialistă România. lansată de 
Consiliul popular al județului Hu
nedoara. Subliniindu-se entuzias
mul cu care colectivele de muncă 
din întreprinderile și instituțiile 
locale, alături de întregul popor, 
aj dat viață planului de stat In 
anul care a trecut — marcat de 
gloriosul Semicentenar al Partidu
lui Comunist Român — Chemarea 
hunedoreană preia ștafeta iniția
tivei de la Consiliul Popular al 
iudefului Neamț, care a animat 
întrecerea socialistă in 1971.

.Populația județului — se spu
ne în recenta Chemare — mooi- 

de organizațiile de ’
deputați. comitete de
și alți activiști oo- 

. . . a contribuit la realizarea
prin muncă patriotică a unui vo
lum de luorări gospodărești ți de 
înfrumusețare tn valoare de peste 
220 milioane lei față de 71,6 mi
lioane angajament inițial**. Tn ca-

lizată 
partid, 
cetățeni 
șteștj

druî acestui volum au intrat ți 
bazele sportive si de agrement 
puse la dispoziția sănătății mase
lor largi și petrecerii in mod 
recreativ a timpului liber: 4 ba
zine de inot, 203 baze sportive, 
solarii ți terenuri de joacă.

Analizînd posibilitățile locale 
în lumina hotăririlor de partid 
și de stat care fundamentează 
dezvoltarea eoonomic-socială a 
României pe • perioada actualului 
cincinal, și exprlmînd dorința 
unanimă a cetățenilor județului. 
Consiliul popular al județului Hu
nedoara a lansat Chemarea la în
trecerea socialistă pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
prevăzute pentru anul 19T2.

Extinderea și diversificarea ba
zei materiale a sportului ocupă 
locul cuvenit, la capitolul dedicat 
continuei înfrumusețări ți bunei 
gospodăriri a localităților, anga
jamentul hunedorenilor vizind a- 
menajarea prin muncă patriotică 
a ISO de baze sportive, solarii s> 
terenuri de joacă pentru copii.

Este o dovadă elocventă a gri
jii pe care gospodarii județelor țări: 
o acordă mișcării sportive, așa 
precum a fost, spre sfîrșitul anu
lui trecut, și decizia Consiliului 
popular județean Buzău, privind 
dezvoltarea bazei materiale. Sîn- 
tem convinși că — la riadul lor 
— angajamentele celorlalte jude
țe. ca răspuns la Chemarea Con
siliului popular al județului Hu
nedoara. vor constitui un suport 
real și pentru dezvoltarea baze: 
materiale a sportului, turismul 
ți agrementului.

Deoarece educația 
sportul contribuie — 
tot mai mare — la 
multilaterală a 
din patria noastră.

Foul SLAVESCU

fizică și 
în măsură 
dezvoltarea 

oamenilor munci»-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VHIȚI-VĂ!
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Sîmbătă, la Floreasca

,,U“ București se pregătește zilnic pentru meciul cu Macabt Hărăzim ji 
partidele de campionat, tn fotografie, o fază de la ultimul antrenament i 
pusă în pozifie favort bilă de șut de către Aneta Schramko, Doina Furcoi 

se pregătește să tragă la poartă
Fotoî S. BAKCSI
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In sala Olimpia din Timișoara

# Luni se reia întrecerea pentru titlul național

După o întrerupere de aproape 4 
luni de zile — cauzată de pregăti
rile și evoluția echipei naționale la 
campionatul mondial din Olanda — 
campionatul de handbal feminin, 
divizia A, se reia luni, la Timi-' 
ș-oara. cu etapele 4, 5 și 6 din cel 

doilea tur. Turneul de salăde al
de la Timișoara — al doilea din 
această ediție a campionatului — 
programează o serie de meciuri 
importante pentru configurația cla
samentului (atît în partea superioa
ră, rit și tn cea inferioară). Astfel, 
meciurile Voința Odorhei — Uni
versitatea București, Rapid — Con
fecția, Universitatea București

Mureșul Tg. Mureș, I.E.F4, — Mu
reșul Tg. Mureș sînt numai cîteva 
dintre cele care pot produce mo
dificări în ierarhia actuală. Derby- 
uri (veritabile) nu vor fi, urmînd 
ca in al 111-lea turneu de sală.

(Continuare in paa. a 2-a)

Am fi putut spune, un „cvartet de 
jr“ al Brașovului. Dar, nu este 

mai de preț, omul, sportivul adevă
rat, decît aurul ?

Ana Sălăgean — maeștri emerită.
Popescu Colibași. Ion Mureșanu, 

loan Racoviță — antrenori emeriti.
Patru nume 7 Nu! Patru vieți dă

ruite unei idei, unei pasiuni, sportul. 
Patru talente. Patru exemple pentru 
tineri ți vîrstnicl.

Și acest cvartet ce muzică inter
pretează ? Ana Sălăgean aruncă de 
cînd o știm- De la 12,96 m (în 1954) 
la 17,03 (în 1971). 49 de recorduri, atît 
cite poate încă nu a reușit un întreg 
oraș mai mic din țara noastră. Olim
pică, europeană, balcanică. Any !

Popescu Colibași — tata Pic — in
ternațional de rugby, aviator, bober 
și în curînd autor de cărți. înțelept, 
psiholog, profesor în toate genurile 
de școli — cum îi place lui să spună. 
Șlefuitor de diamante: Windt, Stark. 
Scheipp, Floroianu. Omul care ne-a 
dăruit cu Progresul Brașov un titlu 
național și cu echipa țării noastre 
un campionat mondial.

Ion Mureșan — Muri — minerul 
care coboară în mina talentelor, Ie 
caută, le găsește, le aduce la lumină 
și le' face să strălucească. Minereu 
de preț, mai valoros ca uraniul. A 
dat un campion mondial și vicecam- 
pion olimpic, un vicecampion mon
dial, mai mulți campioni balcanici si 
două titluri naționale pe echipe, sin
gurele pe țară, din provincie în atî- 
ția ani de zile-

Și loan Racoviță — Nonei — me
reu tînăr, inimos, neobosit. Fost ho- 
cheist ți tenisman. Descoperitorul lui 
Tiriac și al atltor talente, care ne-au 
reprezentat cu cinste în „Cupa Ga
lea”.

Așadar, Ana Sălăgean, aproape 20 
de ani de concursuri, performanțe 
și recorduri. Și cei trei „emeriti" de 
azi, fiecare cu peste 35 de ani de 
viață sportivă și de rezultate ca an
trenor.

Un cvartet. De acorduri umane, de 
partituri nelnvățate pe de rost, de 
armonii și virtuozitate. Fie că mîine 
Brașovul să aibă o orchestră de ca
meră și apoi o orchestră simfonică 
de maeștri și antrenori emeriti.

Iar cvartetul de astăzi să ne ră- 
mînă simbol, îndemn și dragă amin
tire I

VIRGIL LUDU

Turneul

DINAMO Sl-A LUAT REVANȘA

Gheorghiu va încerca din nou, dar fără rezultat, ti depășească prin
V. BAGEAC

De 
se

apd-area d 
Foto

stei iști și întrecerea pentru titlu 
relansează.

In campionatul 
de hochei

in C.C.E.

„U“ București
Macabi Hărăzim

Returul întEnirii Universitatea 
București — Macabi R-ararim (is
rael). con tind pentru primul tur 
al actualei ediții a Cupei campio
nilor europeni, se va desfășura 
sîmbătă — începtnd de la ora 18 
— în sala Horească din Capitală. 
Partida va fi arbitrată ce M. Sta- 
noevici și S. Vojvodici (Iugosla
via). După cum se știe, tn meciul
tur, disputat la 6 ianuarie la Ho- | 
Ion (Israel), campioana de hand
bal feminin a României. Univer
sitatea București, a întrecut pe 
Macabi Hărăzim cu 29—14.

TANGENTĂ LA PERFECȚIUNE

ARTA JUCĂTORILOR
DE TENIS DE MASA CHINEZI

de verificare
a lotului
olimpic
de polo

In cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează tn această perioadă. Io
tul olimpic de polo al României 
participă, de azi pînă duminică, la 
un turneu de verificare găzduit de 
bazinul Floreasca. Programul tur
neului ; azi, de Ia ora 18,30: Lotul 
B — Rapid, Lotul A — Lotul de 
juniori ; sîmbătă, de la ora 18,30: 
Lotul A — Rapid, Lotul B — Lo
tul de juniori ; duminică, de la ora 
10,30: Rapid — Lotul de juniori, 
Lotul A — Lotul B.

în sfîrțit, atmosferă de derby la 
patinoar, aseară, cu prilejul meciu
lui traditional al hocheiului nostru, 
Dinamo — Steaua. Peste 3 500 de 
Spectatori în tribune, un public en
tuziast, poate puțin prea gălăgios.

Jocurile au răsplătit, în bună mă
sură. așteptările. In deschidere. Avîn- 
tul Miercurea Ciuc și Agronomia Cluj 
au furnizat o partidă vie, combativă, 
presărată de faze frumoase ei mo
mente interesante. Cloul l-au ofe
rit, desigur, cele două mari rivale, 
Dinamo și Steaua, angajate într-un 
meci desfășurat la cea 
tensiune, captivant.

Cîștigînd, la capătul 
epuizante, dinamoviștii

DINAMO — STEAUA 
4-2 (1-1, 2—0. 1—1)

Bucii» 
scorul 
a lui
rapid, 
alter-

(

mai mare

unei lupte 
li egalează

PENTRUl

Dinamorvistii obțin pucul după pri
mul angajament, dar aiacul lor se 
soldează cu totul nefavorabil pentru 
ei : Mihâilescu face o bazare cu crosa 
și este trimis, 2 minute, pe banca 
pedepsirilor. Prima inferioritate nu
merică în meci. Steaua domină, dar 
fără rezultat pe tabela de marcaj, 
pentru că Szabo. Herghelegiu, Ștefe- 
nov. Fodorea ratează sau se izbesc 
de intervențiile foarte inspirate ale 
portarului Dumitraș.

Dinamo, în schimb, va profita de

• în lof — campioni olim
pici, mondiali, europeni și... 
debutanți • Prima victorie : 
„pofta de pregătire"*® O oră 
și jumătate de fotbal înaintea 
fiecărui antrenament de sală ! 
• Primele rezultate și aprecieri 
furnizate de probele de control 
sînt îmbucurătoare • Din ba
zinul de înot, pe pîrtiile de 
schi...

CANOISTI,
» 7

TRECE - LA ACEASTĂ ORĂ

G ANTONESCU
V. CHIOSE

Aspect de la an
trenamentul de 
ieri Fără arbitri 
ți fără nici o res
tricție, jucătorii 
de tenis de masă 
din lotul nostru 
ți din cel al R P 
Chineze schimbă 
mingi de mare ra

finament

(Continuare !n pag a 2-a)

Somuiut BALABAN

• Un circuit al telefoanelor, telexurilor și radioului

pe ruta Budapesta—Madrid Zurich Paris—Roma

PRIN BAZINUL DE ÎNOT, SALA DE FORȚĂ Șl BACUL DE IARNĂ
De trei ori pe sdptimLnă, antrena
ment la bazin. Plăcut ji extrem de 
trill pentru canciștii aflafi în cursa 
intensely- pregătiri olimpice. Este 

clipa startului obișnuit». 
Fotoi L MIHAICA

S-a terminat, de mult, foarte 
scurta vacanță a campionilor de la 
Snagov I Au trecut și... criticile, pri
mite bărbătește și stîrnind admira
bile ambiții în această lume modestă 
și harnică a caiacului și canoei ro
mânești.

Mari performeri și debutanți au 
pășit, cu frunțile descrețite, hotarul 
anului olimpic și au reînceput acti
vitatea de pregătire, la aceleași ridi
cate cote ale seriozității, disciplinei 
și responsabilității. Ne-am convins 
de toate acestea și la ultima vizită 
făcută „olimpicilor", în acest mijloc 
de ianuarie...

tivi, cei mai mulți medaliați ai Jocu
rilor Olimpice, campionatelor euro
pene și mondiale, l-am numit astfel, 
In primul rînd, pe consacrații Ivan 
Fatzaichin, Serghei Covaliov (să ne

Iarna pregătirilor

și speranțelor olimpice

★

Lotul canoițtilor eră aliniat în... 
blocstarturile bazinului „23 August-*. 
Elita „pagaeloif cupifințjeppt epor-

reamintim l campioni olimpici la 
Ciudad de Mexico), Gheorghe Da- 
nielov și Gheorghe Simionov — de
ținătorii titlului mondial cucerit în 
1971 la Belgrad — Vicol Calabiciov, 
Lipat Varabiev. Ultimii doi (nu în 
baza unui criteriu valoric ci în enu- 

nșgstră de. cy-cuipștanță)

sînt tinerii Vasile Serghei, cam
pionul european de juniori al pro
bei de simplu, și Gherasim Muntea- 
nu, singurul care n-a îmbrăcat tri
coul de campion al țării și în vitri
na căruia nu strălucește încă nici o 
medalie I

Cîteva amănunte despre acest ca- 
noist fără palmares dar — este și 
aprecierea specialiștilor — care 
poate aspira direct la consacrarea 
olimpică. Gherasim Munteanu are 
20 de ani, a debutat la Tulcea în 
probele de... caiac și abia anul tre
cut a schimbat, la clubul Dinamo, 

a 
o

padela cu pagaea. Selecția lui nu 
constituit, insă, pentru nimeni

Don GARLEȘTEANU

(CgntinuOf* tn pag. g 2-a)

n

—Belgrad pe aceeași temă: „CE CREDEȚI DESPRE 

DUELUL ANGELO NICULESCU — RUDOLF ILLOVSZKY?»
Pentru a culege primele impresii 

de la viitorii noștri adversari în

CUPA CARAIMANUL"
concurs internațional de schi-fond

Tradiționalul concurs de schi 
„Cupa Caraimanul**, organizat la 
Bușteni pentru fondiștii juniori, se 
va bucura și anul acesta de o par
ticipare numeroasă. Dintre echipele 
invitate, cele ale Poloniei, Bulgariei 
și Lngariei au confirmat de-acum 
că vor veni în țara noastră, iar răs
punsul reprezentanților Cehoslovaci
ei și Iugoslaviei este așteptat să so
sească zilele acestea. Mai mult chiar 
federația de specialitate din Polonia 
a și anunțat lotul ce-1 va deplasa i

Iozsef Kwak, Boleslaw Szwab, Zdzi- 
slaw Kupis, Sofia Rapelz, Maria 
Trebuința și Krystyna Tylka. An
trenor ! A. Bukowski.

Oaspeții urmează să efectueze pri
mele antrenamente vineri 21 ianua
rie, urmînd ca sîmbătă 22 și dumi
nică 23 ianuarie să-și dispute întîie- 
tatea în probele de 10 km, 3 x 10 km 
la juniori, 5 km și 3x5 km la ju
nioare. Iau parte băieții născuți în 
1952 ți fetele născute In 1953.

sferturile de finală ale C. E. nu a 
fost un lucru chiar ușor. Motivul ? 
In clipa tragerii la sorți, echipa Un
gariei se afla la Madrid, unele per
sonalități din fotbalul maghiar erau 
prezente la tragerea la sorți de la 
Zurich, și, în fine, alții au făcut 
declarații din capitala Ungariei. 
Dar, în acest context, al declara

țiilor, am inclus și alte păreri ale 
unor personalități marcante din 
soccerul continental, de la Paris, 
Roma și Belgrad.

RUDOLF ILLOVSZKY (antreno
rul principal al echipei Ungariei) : 
„Să fiu sincer nu mă așteptam ca 
adversarii formației noastre să fie 
fotbaliștii români. Puteam avea un 
adversar mai ușor... Dar dacă „sor
ții** așa au vrut așa vom jucaî 
Meciurile nu vor fi deloc ușoare, 
de aceea, ca antrenor, voi căuta să 
pregătesc cit mai bine echipa, să-i 
fac pe jucători să înțeleagă că

(Continuare tn pag. a 3-a)

AU FOST FIXATE DATELE MECIURILOR
DE FOTBAL ROMANIA-ALBANIA

La propunerea federației noastre 
de fotbal, forul de specialitate de 
la Tirana a comunicat că este de 
acord cu datele solicitate pentru 
jocurile România — Albania, dto

cadrul preliminariilor campionatu
lui mondial 1974. în consecință, 
partidele se vor disputa astfel: la 
29 octombrie 1972 Ia București și 
la 6 mai 1973 la Tirana. _
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Slntem în plin sezon al sporturilor 
de sală ei retrospectivele „micului 
ecnan7 ne plimbă șl pe la Madison 
Square Garden" ca să-i revedem pe 
..cei doi mari” ai boxului mondial, 
Joe Frazier și Cassius Clay. Aceasta 
pentru a face parcă tn ciudă iubito
rilor pugilatului de la noi care șl-au 
cam pierdut speranța că vor mai ve- 
dpa curlnd o gală bună Ia Floreasca, 
tocmai acum, cînd boxul, clasic spori, 
de sală, ar treimi să „țină” afișul 
.sportiv cel puțin în orașele cu tra
diție puglllstlcă si îndeosebi în Ca
pitală.

Așteptăm o gală care să inaugure
ze sezonul pugilistic 1972, O gală ta
re. In care să revedem fulminantul 
croșeu al lui Năstac. șenile hii Paul 
Dobresou, eschivele si ripostele scli
pitoare ale Iul Cutov. Teamă ne e 
însă că va trebui să ne mulțumim 
cu o reuniune improvizată — a sa 
cum au fost destule anul trecut în 
București la „Semănătoarea" și la 
..Turturele" —. tn care cîțiva înce
pători, adunați si el cu chiu, cu vai, 
se vor bate pentru gloria cifrelor sta
tistice din rapoartele diferitelor co
misii orășenești sau județene de box. 
Si aceasta deoarece calendarul com- 
petițianal pe 197? a fixat prima apa
riție a campionilor în fata publicului 
nostru abia în luna aprilie (!). cu 
prilejul meciului revanșă cu repre
zentativa Republicii Federale a Ger
maniei, Să sperăm, totuși, că fede
rația de specialitate sau marile clu
buri Dinamo și Steaua, cu cele mai 
.puternice secții de box, vor găsi o 
soluție care să respecta și olanul 
de pregătire pentru Jocurile Olimni- 
ce, dar șl dorința justificată a Iubi
torilor sportului cu mănuși de a ve

rdea cît mal curfad gale serioase 
Deocamdată Aă r» mulțumim cu 
răsfoirea regulamentelor de desfășu
rare a celor mal importante competi
ții interne ala anului.

CE NE REZERVĂ SEZONUL?

vom vedea pe fruntași
Campionatul național individual 

din acest an va fi — după cum pre
cizează regulamentul alcătuit de fe
derație — „criteriu de bază în. se
lecția boxerilor în vederea formării 
și definitivării lotului pentru Jocu
rile Olimpice de la Miinchen și a 
campionatelor europene <ie tineret 
de Ia București”. Iată, desigur, un 
motiv în plus pentru ca toți cei care 
vizează centurile de campioni să se 
pregătească cît mai bine. Din punctul 
de vedere al organizării, campionatul 
va păstra schema clasică a celor 4 eta
pe: oraș, județ, zone (21—27 mai) 
și finala (17—23 iunie). Urmărind di
verse alte precizări ale regulamentu
lui. am observat cu insatisfacție că 
boxerii partieipanți nu se bucură de 
condiții egale de concurs din start 
plnă... pe podium. Pugiliștii din lotul 
național au fost scutiți de participa
rea la tradiționalele -,.zone“. ei in- 
trînd tn scenă numai în actul final 
Tn aceste condiții, cel din afara lotu
lui sînt foarte serios handicapați. 
Cum ar fi de conceput ca la un ma- 
ratjpn, cursă dură cu care am putea 
compara foarte bine campionatul de 
box, tocmai rei mai buni alergători 
să intre tn luptă abia la kilometrul 
29 ? E bine să ne reamintim că, la 
timpul lor. Linca, Dobrescu, Negrea, 
și ceilalți mari campioni pe care 
l-ara avut își făceau „încălzirea” 
pentru finale Ia „zone”.

O altă importantă competiție in
ternă a anului este ..Cupa Federa
ției rdtmâne de box”. întrecere rezer
vată echipelor. Vor participa 16 for
mații. împărțite după criterii geogra
fice și valorice în 4 grupe de cjte 4 
echipe. înttlnlrile se vor desfășura 
sistem turneu ..tur-retur" tn cadrul 
seriilor, șt eliminatoriu in turneul 
final. Printele clasate In grupe, vor 
participa la turneul final, care va 
avea loc tnîre 30 noiembrie și 3 de
cembrie. înscrierile

abia in aprilie!
Federația de specialitate plnă la da
ta de 18 iulie.

„Criteriul tineretului”, competiție 
născută din inițiativa ziarului „Mun
ca", a ajuns la cea de a V-a ediție. 
Ca și pînă acum. întrecerile vor avea 
loc la Galați (22—25 martie). Anul 
acesta, principalul scop al „Criteriu
lui" îl constituie selectionarea sporti
vilor pentru echipa care via participa 
la campionatele europene de tineret. 
Colegiul central de antrenori va in
vita la fiecare categorie cite 4 bo
xeri (născuți în anii 1952, 1953 sau 
1954).

Sibiul va găzdui, Intre 7 șl 13 mai. 
etapa finală a campionatului national 
individual al juniorilor (mici și mari). 
Sistemul de desfășurare a întrecerilor 
este, !p general, asemănător celui 
din campionatul seniorilor.

V-am prezentat principalele com
petiții interne ale anului pugilistic 
1972. într-un număr viitor, Intrece-1972. într-un număr 
rile internaționale'.

Peire HENȚ

(tJrmare 
din pag. t)

programat la sfîrșitul lunii în Sala 
sporturilor din Cluj, să asistăm la 
confruntările directe dintre actuala

(Oclil
încă Înainte de a cădea zăpada, iubi

torii schiului și cadreie maramureșene 
care dirijează această activitate, au luat 
măsuri eficiente pentru a întîmpdna se
zonul de iarnă. După ce prima zăpadă 
s-a așternut peste culmile munților din 
zonele Baia Mare, Vișeu și Borșa. pre
gătirile au căpătat un contur concrat. 
Instructorii care conduc activitatea schi
ului (Alexandru Domuță la centrul Baia 
Sprie, Grigore Cervenski — centrul Bor- 
șa-sat, Ștefan Jegora și Ioan Kovacs — 
centrul Vișeul de sus și prof. Feliclan 
Ilnltzki — centrul Sighetul Marmațiel) 
au început pregătirile cu mult timp în 
urmă........pe uscat". Elevii lor au parti
cipat Ia trei antrenamente săptJmîrtale, 
primind mereu îndrumările tehnicienilor

tn județul Maramureș
^«B-ționițl mai pi». Aoertor» 11 «-au a- 
dăugat schiorii fruntași din județ, care 
au împărtășit din cunoștinței» lor tine
rilor campioni și elementelor tn plină 
formare.

Datorită grijii deosebite manifestată d« 
comisia județeană ți de sectorul meto
dic al C.J.R.F.S. tn frunte cu tag. Ale
xandru Costin, președintele comisiei, și 
praf. Andrei Solyom, metodist al 
C.J.E.F.S. Maramureș, pe p’rtlUe de la 
Mogoșa au fost efectuate lucrările de 
defrișare șl lărgire a pîrtiei, s-au efec
tuat reparații la cabana, care deser
vește pîrtia și la schl-llft. tn zilele ur
mătoare. va fi repus In funcțiune și 
telefericul de la Baia Sprie.

Două centre de copii (Bala Mare și 
Baia Sprie) se află sub directa supra
veghere a antrenorului Andrei Gorog, 
fost campion, iar taleratațti schiori din ca
drul C. S. Baia Mțre, slnt pregătiți 
d? ’ nrof. Vasile GSrBg n.

Pritare cei care antrenează ou »1rg
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PREGĂTIRILE S AU TERMINAT, SEZONUL A ÎNCEPUT
se află, tinerii băimărenl Eva Mezel, 
Hdlko Marion, Bona Longauer, Dan Șuta, 
Nicolae Coteț șl Tiberiu Costin.

După ce au participat la concursul 
dotat cu trofeul „Prima zăpadă", schi
orii de diferite categorii din județul Ma
ramureș se vor întîlnl In acest sezon 
în cadrul a numeroase competiții, eum 
sînt Olimpiada de Iarnă a elevilor, Spar- 
tachlada de 'amă a tineretului șl „Schi
ul zburător". Spre sfîrșltul sezonului, 
sportivi' din mai multe județe vor fi 
prezenți la întrecerile tradiționale do
tate cu „Cupa Mogoșa ’72“ (cea de a 
XVm-a ediție) sau „Cupa Veteranilor". 
Bineînțeles, după ce aceștia vor fi luat 
parte ia toate fazele campionatelor re
publicane de fond și probe alpine, cu 
etape regional» o>« pistele de la Mogo-

șa) sau concursurile <le sărituri da 
pe trambulina de la Borșa.

VASILE SASAREANU — eoresp.
★

Primul concurs de 
a avut Ioc pe ptrtta 
ciuda timpului puțin ....... 
re, ceață), la start au fost prezenți 63 
de concurențl.

Clștigfitorfl singurel probe a concursu
lui (slalom uriaș) au fost: SENIORr: 
Eugen Radar (Oțelul B. Mare) 58,5 s; 
SENIOARE: Tamara Lupan (C S. B. 
Mare) 62,07; JUNIORI: Ștefan Strebcli 
(Oțelul) 61,7; COPII— băieți: Gr. Hojda 
(Borșa); fete: I. Griga (Oțelul).

T. TOHATAN — coresp. județean

«chl al sezonului 
de la Mogoșa. în 
favorabil (nlnsoa-

SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ BOGAT ÎN COMPETIȚII

BULETINUL
Serviciile prevederilor de scurtă și de 

lungă durata din cadrul Institutului me- 
teoro’ogic ne-au comunicat' că ieri la 
ora 8 stratul de zăpadă avea, in zona 
de 'nunte. următoarea grosime : Predeal 
32 cm, Vf. Omul 40 cm, Sinaia — Cota 
1.500 14 cm, Paring 28 cm, Păltiniș 20 cm, 
Lăcăuți 48 cm, Fundata 23 cm, Seme
me 35 cm, Țarcu 35 cm, Rarău 60 cm,

ZĂPEZII
Toaca 34 cm, Băișoara
42 cm.

Sîmbătfi și duminică 
menține rece, cu nopți -----  ,
râturi minime intre —14 și —15 grade). 
Vor cădea ninsori temporare șl stratul 
de zăpadă va crește puțin, la începutul 
intervalului Vintul va sufla cu inten
sificări. spuR>erind. pe alocuri, zăpada.

18 cm, Vl^daasa

vremea se va 
geroase (tempe-

Deși In zona de munte zăpada con
tinuă să se mențină doar Intr-un 
strat subțire, activitatea competițio- 
nală la schi devine tot mai bogată. 
Pentru acest sfîrșit de săptămînă, de 
pildă, C.J.E.F.S. Brașov, prin comi
sia sa de specialitate, a prevăzut 
desfășurarea cîtorva interesante în
treceri, pentru seniori și juniori, la 
Poiana Brașov Fondiștii juniori își 
vor disputa întîietatea, după toate

ECHIPELE FEMININE DIN NOU LAȚĂ ÎN EAȚÂ

campioană — Universitatea Bucu
rești, fosta campioană — Universi
tatea Timișoara și I.E.F.S.

Echipele s-au pregătit cu șîrgu- 
ință, au participat la turnee ami
cale, au susținut partide internațio-

laprimesc

In divizia- B

(ffrmart din pag. I)

DRUMUL MARILOR PERFORMANȚE3

nale amicale sau oficiale. Rămîne 
însă de văzut cum se vor compor
ta în confruntări directe, cit de re
pede vor reuși să scape de trac. 
Pasionantă va fi și disputa — încă 
indirectă — dintre Universitatea 
București (la primul meci lipsită de 
aportul Doinei Furcoi, suspendată 
o etapă) și Universitatea Timișoara 
(fără Cristina Metzennath), cele 
două mari rivale... Rămîne de văzut!

DE AICI SE REIA 
CAMPIONATUL

înaintea turneului 
clasamentul diviziei
t. Univ. Timișoara
2. Univ. București
3. I.E.F.S. Buc.
4. Mureșul Tg. M.
5. Textila Buhuși
6. Rulmentul Bv.
7. Voința Odorhei
8. Rapid Buc.
9. Confecția Buc.

10. Univ. Cluj

de la Timișoara,
A arată astfel :

ft 8 ...................
ft 7
9 6
9 5
9 4
9 4
9 3
9 1
9 1
9 1

1
1
3
3
4
4
5
6
6
7

151— 88 16
133— 88 13
90— 79 12

100— 90 11
98— 99 9 

112—134 9
87— 99 7
79— 93 4
95—126 4
89—138 3

J)OAR TREI ECHIPE NEÎNVINSE DLPÂ DOUĂ TURURI
EeMpefe divizionare B șl-«u disputat 

»i al dJOsa tor. ajungtad la jumătetea 
htrecertMv țteealminaril. După desfășu

rarea turiiriloi' al treilea (între 27 februa
rie șl 26 marile, în sală) șl al patrulea 
(23 aprilie — S.1 mal. în aer Uber), d'e
tre cele 46 de toarticipanie vor fi cunos
cute frupte^ete clasamentelor, pe ser'. 
care vor susține (Intre 26 și 28 maji 
turneele finale, urmînd ca formațiile 
'masate pe primele două locuri să evo
lueze, din toamfiă, ta prima divizie a 
țării’.-

După cele 19 țetapa suațtaute
acum, doar trei lechlpe au rămas neîn- 
frînte, âvîrid celei mai mari șanse de a 
ejunge tn turneele* .finale. E-«te vorba de

! MASCUUTN
SKfotA j

7. Politehnica Bv.
5. Voința Zalău
3. Crlșul Oradea
4. ----- - —
6. ____
6. Sănătatea Alud

SERIA
9. Voința Timișoara
2. ..U" Craiova
3. știința Mediaș
4. OUrapda- Sibiu
5. Constr. Arad 
6 Știința Petroșani

<®SRIA
1. Farul Cdnsiânța
2. Polit. Tari
3. C.S.M. lari

. 4. A.S.A. Bacău
6. Rapid C.F.R. Galati

SERIA A
1. Academia Mltaară
2. ,.U" BUC. 
.7-, P.T.T. BUC.
4. Voința Ploiești
5. Progresul Buc.
h. Comerțul Tirg,

p!nl

fosta divizionară A PVJtehnica Brașov 
și de Acatonia MlBtfcră. la băieți, pre
cum șl de Votata Tg. Mure» la fete. In 
cetate'.’* sprli. Întrecerea este foarte 
echilibrată, șanse de cal. fi care avtad cite 
două sau ch’șr trei echipe La fete, de 
pildă, ta seria a im-a. Voința Constanța. 
Institutul Pedagoge Galați și Universi
tatea U Iași susțta o luptă uastonanUi 
care după toate orobabuitătile. va fi 
haiărită de abia tn etapa de încheiere 
a ultimului tur. In sfiria a IV-a. Arhitec
tura si Voluta Bucțirești au cete mal 
mari șsnse fiind cert că numai una din
tre aceste formații va ajunge in turneul 
final.

Dar. iată claaamertie'a 
turutal secund.

surpriză, datorită excelentelor cali
tăți dovedite de Gherasim Munteanu 
In scurta sa prezență pe pista con
cursurilor de canoe. Cît privește op
timismul antrenorului emerit Radu 
Huțan, îl socotim pe deplin justifi
cat, Ce-ar fi să ne mai reamintim 
șl faptul că după numai un an de 
activitate juniorul Ivan Patzaichin 
cucerea la Ciudad de Mexico titlul 
olimpic ?

Dar, este; desigur, încă departe 
ora pronosticurilor...

CUM SE CÎSTIGA SUTIMILE 
DE SECUNDA

La term’nare®

Sănătatea S. Mar© 
Voința Tg. Mureș

16 0 819—537 t»
1 3 756-69®
6 4 560—536
4 6 685—«30
3 7 661—

0 10 375—M4

17
10
14
13

9

L •_ 
2.
4.
5.

A
îs
17
14

FFMTVTX 
seria i

1. 
2.
3.
4.
5.

8 i I 544-W3 16
IC 415—373 34
6 3 3 FT»—436 11
8 2! 743—451 19
6 1

ii-a
1* * 8
1* 9 8
1» 3 1
19 3 7
1» 3 7
10 J 7

A
• *2 499—327 14 

474-2*6 M 
41*—32® 14 

»
9

7 JU—<73

îs
ÎS
15
13
13
13

io
9

20
17
16

20
18
15
14
13

35*—433 
254—499

*
1 799-33*

SERIA
Metalul Salonta 
„U- Craiova 
Const-. Arad 
Medicina Timiș. 
Cri șui n Oradea

6. voința Oradea
SERIA

1. Voința C-ța
2. Pedagogie Galați 
«.
4. Sănătatea Ploiești
5. Confecția Dorohoi

_U- n Iași

A

CLASAMENTELE DIVIZIEI ȘCOLARE Șl DE JUNIORI (FEMININ)

23
1 741—492 23
4 827—«08 *
6 616—681
9 569—632 
t) 488—583 
TI 480—631

78*—537 
894—617 
667—615 
574—620 14

3 7 563—597 12 
0 10 528—829 10

SERIA
1. Arhitectura Buc.
2. Votata Buc.
3. I.E.F.S, II
4. Progresul Buo.
5. Olimpia Buc. 
«. Medicina Buo.

Antrenorul emerit Radu Huțan 
ne mărturisește satisfacția pentru 
..pofta de pregătire" dovedită de toți 
componenții lotului olimpie de ca
noe. Si, din cite ne dăm seama, pro
gramul este extrem de încărcat și 
explicabil — lipsit tocmai de prin
cipalul punct de atracție i apa Sna- 
govului!

Sutimile de secundă care vor defi
nitiva... selecția si apoi — sperăm
— vor Justifica speranța unei victorii 
olimpice, își încep, îr.să, drumul a- 
cum, la bazin, în sala de forță, la 
bac...

-Notăm obiectivele de bază ale 
etape: actuale i PREGĂTIREA FIZI
CĂ MULTILATERALA (realizată 
prin practicarea înotului, alergări
— 3<i00 
circuite 
fotbalul 
pe toți
TEHNICA la bac, cu creșterea lo
viturilor, în special la trecerea prin 
apă.

Două completări interesante la 
acest capitol. înaintea fiecărui antre
nament de sală, se joacă fotbal — 
în aer liber — pînă la o oră și 
Jumătate I în programul de sală a 
început să cîștige teren, cu bune re
zultate tn dezvoltarea forței gene
rale, dar și a curajului ți dîrzenieî, 
practicarea trînteî.

capitolele care compun, organic, a- 
cest proces de instruire. Așadar...

La probele de înot și suspensii 
— primul remarcat de antrenorul 
Radu Huțan este debutantul Ghera
sim Munteanu. La flotări s-au evi
dențiat Gheorghe Danielov și Ser- 
ghei Covaliov. în progres tehnic i 
Gherasim Munteanu, Lipat Varabiev 
și Ivan Patzaichin, ultimul corectîn- 
du-și aproape total unele deficiențe 
semnalate în sezonul trecut. în ge
neral, indicii probelor de control, 
ca și alte elemente de apreciere, 
arată că pregătirea Iotului de ca- 
noiști a atins la această oră un ni
vel superior — tn ceea ce privește 
suspensiile chiar față de nivelul o- 
bișnuit din lunile de vară. Excepție 
de la această cotă a pregătirilor 
face, pentru moment, doar Gheor
ghe Simionov care, din cauza unui 
tratament medical, nu a putut par
ticipa In plenitudinea foițelor sale 
fizice la procesul de înșiruire. Me
dicul lotului, dr. Ion ' Artănescu, 
ne-a asigurat, insă, că talentatul ca- 
noist va reface rapid distanta care 
încă îl separă de colegii lui și că 
in rest nu există altfel de proble
me, starea de sănătate a candida- 
ților olimpici pentru Jocurile Olim
pice fiind bună

★

m la fiecare antrenament, 
de forță, jocuri sportive — 
a cucerit pînă la pasiune 
canoiștii); PREGĂTIREA

cum

PROGRAMUL MECIURILOR DE LA TIMIȘOARA
Marți, 18 ianuarie (la aceleași ore).
Textila Buhuși — Universitatea Cluj; 
Universitatea București — Mureșul Tg. 

Mureș ; ,
I.E.F.S. București — Voința Odorhei; 
Universitatea Timișoara — Rulmentul 

Brașov ;
Rapid București — Confecția București. 
Miercuri, 19 ianuarie fia aceleași ore) 
Rulmentul Brașov — Voința Odorhei ț 
Un'verșitatea Cluj — Rapid București ; 
Universitatea Timișoara — Textila Bu

huși :
Confecția București w Universitatea 

București ;
Mureșul Tg. Mureș' — I.E.F.S. Bucu

rești.

între 17 și 19 ianuarie se dispută, tr> 
sala Olimpiș din Timișoara, cel de al 
doilea turneu de sală (din cadrul turului 
II) al campionatului diviziei A de hand
bal feminin. Iată programul meciurilor :

I.uni. 17 ianuarie
Ora 15 : Mureșul Tg. Mureș — Rapid 

București :
Ora 16.10 : Confecția București — Tex

tila Buhuși ;
Ora 17.20 : Universitatea Cluj — Uni

versitatea Timișoara ;
Ora 13.30 : I.E.F.S. București — Rul

mentul Brașov :
Ora 10.40 : Voința 

tatea București.

probabilitățile, în Poiana Rula, îm
bată tn prpbele de 3 km (junioare 
II), 5 km (junioare I și juniori II) 
și 10 km (juniori I) și duminică tn 
cadrul ștafetelor (3x3 km junioare 
II, 3x5 km toate celelalte categorii). 
Pentru seniori, vor fi organizate două 
curse individuale (sîmbătă — 10 km, 
duminică — 15 km).

Pe Kantzel, va avea loc, duminică, 
un concurs de slalom special, pentru 
juniori, dotat cu „Cupa Tinărul di- 
namovist". In Poiană, se va desfășu
ra o Întrecere de sărituri de la tram
bulină. la care vor participa cei mai 
buni juniori și cltiva seniori, 
menționat 
și A.S-A. 
unde au 
cele mai 
sezonului.

Tot în Județul Brașov, dar la Șir- 
nea, se va desfășura, duminică, tra
diționalul concurs de schi-fond pen
tru juniori ,,Cupa Șimea", la care au 
fost invitați șl tineri sportivi d:n 
județele Harghita. Covjsna și Sibiu, 
întrecerile sînt organizate de asocia
ția sportivă și de centrul de copii din 
localitate.

în județul Prahova, mai precis în 
Bucegi (la VIrful cu Dor), comisia 
de specialitate a luat toate măsurile 
necesare pentru ca disputele pentru 
..Cupa orașului Sinaia" să se des
fășoare în condiții optime. Sînt pro
gramate, sîmbătă și duminică, pro
bele de slalom special și slalom uriaș 
pentru seniori, juniori, senioare si 
junioare.

. „ _____  _____  De
că seniorii de la Dinamo 
Brașov se află la Borșa. 
început pregătirile pentru 
importante competiții ale

Odorhei — Univerol- i

PE MARGINEA UNOR INCIDENTE

PRIMA TEZA 
DE DOCTORAT 
ÎN MEDICINA 

CULTURII 
FIZICE te

SERIA A V-A
Sc. ap. P. Neamț 10 0 1 20: 4 10 1. Șc. sp. Sibiu 10 10 0 39: « 20

. Sc sp. Bacău 10 9 127:5 19 2. IJ.C. 8 R.n. Vîloea 10 8 2 24:11 18
J. Lie. Ped. Btrlad 10 6 4 19:16 16 3. Lie. Miercurea Sibiului 10 5 5 18:15 15
4. Sc. sp. Botoșani 10 3 7 11:25 13 4. Șe. sp. Craiova 10 4 6 17:81 14
6 Șc. sp. Iași 10 2 8 10:26 12 5. Lie. Agr. Sibiu 10 3 7 19:24 13
«. Penicilina lași 10 1 9 9:29 1J 6. Lie. Ec, Tg. Jiu 10 0 10 2:30 10

SERIA Aj n-A * SERIA A VI-A
1. Farud Constonța 19 10 0 30: « 29 1. Șa. sp. Caransebeș 10 10 0 30: 3 10
5. Șo. sp. Ploiești ' 10 8 2 25: 7 18 2. Șc^ sp. Arad 10 7 8 25:13 JT
a. Șo. ap Constanța 10 6 4 19:19 16 3. Șc. sp. Timișoara 10 6 4 81:14 ll
4. Lio. 8 Plodești 10 3 7 14:23 13 4. șc. sp. Lugoj 10 4 6 15:22 14
5. Șo. sp. Rm. Sărat 10 2 8 9:26 12 5. Ide. Ped. Arad 11 3 1 13:22 12
6. Șc. sp. Buzău 10 19 11:2» 11 6. Șc, ap. Oradea 10 0 11 0:3» 10

SERIA A m-A SERIA A VH-A
(J. Șo. sp. S Buo, 10 :LO 0 301 3 M 1. Șc. sp. Brașov 10 10 9 89: 4 U
6. Dinamo Buo. 10 7 3 24:10 17 2. Lie. Slmeria 10 8 2 28: 1 18
g. Sc »p. 3 Buo. 10 8 4 20:17 16 3. Șc. sp. Deva 10 5 5 16:16 19
<. Cutezătorii Buo. 10 5 5 19:17 15 4. Șe. sp. M. Cluc 10 5 5 17:18 ÎS
ș. Uc Tr. Măsmreie 30 2 8 7:27 12 SI Ide. Blaj 10 11 9:24 12
6. Lio. GăWti 10 0 10 4:30 10 6. Brașovia 10 1 1» 0 .30 10

SERIA A IV-A SERIA A VUI-A
1. Rapid Buc. 10 9 1 H: 7 1« 1. Ide. N. Bălcescu Cluj 10 10 0 30: 3 20
2. Șc. SP. 1 Buc. 30 8 2 27: 8 18 2. Șc. sp. Tg. Mureș 10 8 i Zi : 8 18
3. Lie. 1 Medgidia 10 5 5 17:18 15 3. Șe. sp. Toplița 10 6 4 24 .18 16
A sc. sn M. Basarab 10 4 6 16:25 14 4. Șc. so. Cluj 10 4 6 13:1» 14
•. Lie. Gh. Laz&r 30 3 7 12124 13 5. Ide. Ped. Sighetul :M. 10 8 8 11:26 12
6. Viitorul Buc. 10 1 9 11:28 11 6. Ide. 2 Satu Mare 10 0 10 4:39 10

Cursele pe culoarele cu apă cri»-» 
tsîinâ de la bazinul ^23 August" 
continuă, sub supravegherea atentă 
și fără greșeală a cranometreier.
Nu, însă, pentru multă vreme. Peste 
cîteva zile, canoiștii fruntaș:
spuneam, campioni șl debuter.ți — 
vor continua întrecerea pentru cu
cerirea sutimilor de secundă, pe pir- 
tiile înzăpezite, în alte ceasuri de 
antrenament, cu schiurile...

N.R. în numărul de mline, un 
amplu reportaj despre pregătirile 
loturilor de caiac — masculin si fe
minin — realizat la bacul de iarnă 
din parcul sportiv Dinamo.

DEOCAMDATĂ, CLAS MENTE 
TN PROBELE DE CONTROL

Probele de control — bineînțeles 
In condiții modificete față de sezo
nul de vară — își mențin utilitatea 
șl stimulează Incredibil de mult e- 
forturile pentru o pregătire cît mai 
bună. Ceea ce este foarte impor
tant

Rezultatele In-sine nu pot da, fi
rește, verdicte valorice, dar 
oferă antrenorului și sportivilor 
«ibilitatea cunoașterii reale a 
diului de pregătire In destule

ele 
po- 
sta* 
din

Duminică, s-a încheiat fn Capitală tur
neul internațional de handbal feminin 
organizat de clubul TEFS tn sala Pro
gresul.

In locul cuvenitei reveniri — tn care 
să ne ocupăm de evoluția celor trei 
echipe divizionare care s-au aliniat la 
startul acestei întreceri — sintem nevoiți 
să abordăm cîteva aspecte de cu totul 
alt* natură, oferite, spre regretul nostru, 
de organizatorii turneului șt de cîteva 
aportive.

De la bun început trebuie subliniat 
faptul că sala Progresul nu oferea con
dițiile optime pentru organizarea unui 
turneu international, mai alei sub as
pectul numărului redus de locuri puse 
la dispoziția spectatorilor. Și ne oprim, 
tn primul rind. asupra acestui punct, 
fiindcă organizatorii ar fi trebuit să se 
tindească la faptul că handbalul intern 
se găsesto la capătul unei îndelungi 
pauze competlttonale, iar Iubitorii spor
tului cu mingea mică stat dornici să 
actele la cîteva partide Înainte de relua
rea campionatului, și iată că peste 
de bucoroșteni s-an aflat (ta cele trei 
zile cit a durat turneul) tn sala Progre
sul .vtair.d" un ioc ta spatii1» rezervate 
pubtlrotm traversind terenul tn timpul 
meciului prin semicercuri <!), sau stind 
pur și simplu tn picioare ta_ interiorul 
spartului de Joe !t Cele două panouri de

baschet, amplasate șt ele ta colturile 
terenului (dar tot ta teren !) anihilau, 
vrlnd-nevrintl, acțiunile pe extrema stin
gă ! Lipseau oamenii de ordine, lipseau 
condițiile elementare de disputare a unor 
partide oficiale.

In fine, pentru că ne-am referit la or
ganizarea turneului, să trecem și la cei 
de al doilea aspect neplăcut ; compor
tarea nedisciplinată a unor handbaliste 
de la TEFS pe parcursul competiției.

Intr-unui din meciuri, jucătoarele a- 
cestei echipe au înțeles să răspundă jo
cului dur practicat de adversare prin 
ieșiri huliganice, neloiale. Incompatibile 
cti noțiunile elementare de etică spor
tivă. Am fost uimiți atunci cind 
Costandache a dat cu piciorul 
adversară șl cind Maria Bota a 
Injurii unuia dintre arbitri. Am 
mai uimiți in momentul in care — 
rut că, pornind de la aceste ieșiri ne
sportive, meciul s-a Încheiat cu o în
căierare ta toată legea, penibilă și 
onorantă pentru ambele formații.

Iată deci totlmplâri regretabile, 
n-am mal dori să vedem niciodată 
un teren de sport. Fără Îndoială că 
buie luăte’ măsuri disciplinare, atit

Aurelia 
înfr-o 

adresat 
fost și 
am vi-

dez-

eum 
pe 

tre- 
____ _______ „ de 

federație rit și de conducerea echipei in 
culpa. »..

La Facultatea de Medicină din 
București a fost susținută prima 
teză de doctorat în specialitatea 
medicinii culturii fizice de către 
dr. Nicolae Stănescu, directorul 
adjunct al Centrului de medicină 
sportivă, cu lucrarea „Afecțiuni 
hiperfuncționale ale aparatului 
locomotor la sportivi, ca forme 
localizate de supraantrenament". 
Tema valorifică experiența de a- 
proape două decenii a autorului 
în acest Important capitol al pa
tologiei sportive. Conducătorul 
științific al lucrării a fost prof, 
dr. docent Adrian Ionescu. în 
urma susținerii cu succes a țozei, 
comisia a acordat titlul de doctor 
In științe medicale lui Nicolae 
Stănescu. Să subliniem această 
premieră, care marchează însem
nătatea șl sprijinul de care se 
bucură medicina sportivă în țara 
noastră.

Horia ALEXANDRESCU

ARTA JUCĂTORILOR DE TENIS DE MASA CHINEZI
(Urmare din pag. 1)

En-tin, Lian Ko-lian și fetele Li Li, 
ți Chen Huai-yn.

•Băieții țin paleta în felul acela 
ciudat născocit de ping-pongiștii 
Asiei. M; se pare mai dificil decît 
priza europenilor, dar mi se pare 
mai logic, fiindcă în felul acesta 
paleta nu mal rămîne un corp

CIND VITEZA... NU-I DE PERFORMANȚĂ

RÎNDURI DIN SCRISORILE DV
• „Propun ca în 1972 să se 

organizeze o Întrecere in țară 
(între 1 mai — 31 octombrie), 
pe județe, cu obiectivul: cît mai 
multe excursii. Iar C.N.E.F.S. să 
ofere premii". (GRAȚIAN MĂR- 
CVȘ — economist, Zalău). V-am

sețile patriei, constituie un mij
loc eficient de combatere a se
dentarismului.

• „Ește urarea mea pentru 
Angelo Niculescu și Ozon — sub 
forma unei poezii — pe care, 
dacă apreciați, o puteti publica" 
(I, CRĂCIUN, str. Matei ' 
brazie 1 A, București), 
transformat-o în urări de 
tate și fericire, pe care 
transmis ambilor. Poezia nu este 
publicabilă. In plus. Ozon nu 
mai este — ca în versurile dv- 

„secundul" naționalei.

Am-
Am.... 
sănă- 
le-am

Așa

• •• •

măsurile pe care dv. socotiți că 
trebuie să Ie ia acest club pen
tru bunul mers al formației, 
notele ce s-an dat jucătorilor In 
unele meciuri ș-a.m.d. Nu-i este 
— probabil — util nici măcar 

Ștefan cel 
trimis 

convinși de acest

publicat propunerea, pe care 
socotim interesantă. Așa cum 
spuneți, drumeția prezintă multe 
foloase reale : trezește sau între
ține dragostea fată de natură, 
cultivă interesul față de frumu-

• „Pînă cînd se vor mai 
ra asemenea atitudini pe 
nurile de fotbal ?...“ (ing. 
FAN GURAN, Bd. Republicii. 
12—18 Arad). Scrisorile dv., pli
ne de revoltă la adresa arbitra
jelor slabe, a jocului dur, shit 
cam... durs și, bineînțeles, greu 
de reprodus. Sînteți un cititor 
consecvent al ziarului nostru, 
deci ați constatat că faptele ce 
v-au nemulțumit pe dv. le-am 
criticat șl noi. Nu trebuie tnsâ. 
să exagerăm, să facem tragedie 
din întîmplările campionatului. 
Știți doar că fotbalul rămine — 
la urma urmei — un joc.

® „Publicați vă rog materialul 
meu" (OPREA AUGUSTIN, str. 
1 Mai 18, Găești). Imposibil, 
fiindcă e neinteresant. Este de 
fapt o Istorie a clubului Dina
mo, enumerarea tuturor celor 
ce au jucat in această echipă.

tole- 
tere- 
ȘTE-

clubului din șos. 
Mare, căruia i !-am fi 
dacă eram 
fapt.

• „Cînd veți avea spațiu, 
vreodată, scrieți că în comuna 
noastră — Cartojanf, jud. Ilfov 
— ne-am construit prin munca 
voluntară un teren de fotbal și 
unul de 
pentru sprijinul căpătat, tovară
șilor Liță Stere, primar, și Ma
rin Petre, profesor de educație 
fizică". (UN GRUP DE MEMBRI 
AI ASOCIAȚIEI SPORTIVE 
„AV1NTUL CARTOJANI"). Ne 
face plăcere să publicăm ase
menea rinduri prin care semna
lăm acțiuni reușite pe tărîm 
sportiv în comunele țării.

• ..Doresc să mă ajutați să-mi 
găsesc un post de antrenor 
fotbal" (IOSIF KRISTOFF, Or
șova nouă, Bl. turn nr.
„Deși am 10 ani de arbitraj, mi 
se repartizează numai jocuri Ia 
juniori. Vă rog să mă ajutați să 
primesc și jocuri în campionatul 
județean" (SUCIU GHEORGHE, 
str. Lupeni 8, Tg. Mureș). Am 
publicat spicuiri din scrisorile 
dv. ea... mostră de doleanțe ce 
nu stau în competența noastră 
să le rezolvăm. Adresați-vă fo
rurilor de resort din județele 
respective.

Desen de N CLAUDIU

handbal. Mulțumim

la

Știu, la prima vedere — țir.Ind 
seama de faptul că scriu 
ziar de sport — titlul apare ca un 
nonsens. Viteza 
duce sportivul — sprinter, patina
tor, schior, motocicîist etc. — spre 
performanță. Cu cît ea este mai 
mare, cu atît mai bine. Se stabi- 
Iesc performanțe de răsunet, se cu
leg lauri ș.a.m.d.

Vreau să mă refer tn cele ce 
urmează la viteză, dar nu la aceea 
care duce la performanțe aplauda
te, ci la necazuri dintre cele ma: 
mari. Ati intuit desigur, nu feste 
vorba de concursuri sportive, ei de 
viteza ce o imprimă mașinilor lor 
unii conducători auto din Capitală 
sau din restul țării. Dar pentru ca 
lucrurile să fie clare de la început, 
am să pun la dispoziție cîteva cifre 
edificatoare asupra subiectului aces
tui articol. Din statisticile noastre 
rezultă că în cursul anului 1971, în 
Capitală, s-au înregistrat peste 500 
de accidente de circulație. Ceea-ce 
vreau să arăt în rîndurile de față 
este faptul că principala cauză a 
acestor accidente o constituie depă
șirea vitezei legale, urmată de de
pășiri nercgulainentare ți neatenție 
in timpul conducerii. Ce înseamnă 
să conduci un autoturism sfidînd 
totul, numai de dragul vitezei ? în
seamnă să ai soarta lui Valeriu 
Rusu (București, str. Labirint 182), 
care n-a mai reușit să-și stăpîneas- 
că autoturismul Dacia cu care in
trase în viteză într-o curbă — în 
dreptul comunei Daia — proieetîn- 
du-se într-un pom și mtfrind atît 
el, cît, și alte trei persoane aflate 
în mașină. Sau a lui Dobre Anghel 
tot din București, care cu un Tau- 
nus condus în viteză a comis un 
accident soldat cu moartea a două 
persoane, rănirea foarte gravă a 
altor două și pagube de 30 000 lei.

Interesant este de văzut cînd 
comit, în general, accidentele de 
circulație . Dintr-un studiu făcut in 
această direcție, reiese că cele mai 
multe accidente s-au comis în lu
nile mai și iunie — cînd începe să 
se iasă masiv Ia plimbare — și au
gust, ceea ce este explicabil, fiind 
luna de vîrf a concediilor. Acciden
tele se comit în special simbăta, du
minica, lunea și marțea — deci în 
zilele cînd se circulă masiv și în 
cele ce urmează, la început de săp- 
tămînfi, cînd conducătorii sînt obo
siți. Orele ? De predilecție între 
16—17 și 19—20, ore de aglomera
ție, cînd se iese de Ia serviciu și 
pe înserat.

Subliniind că în fruntea condu
cătorilor gyțQ ce dau nșștțre la ac-

într-un

este aceea care

se

cir.ente sînt cei cu autoturisme per
sonale, facem o precizare care se 
asociază tot eu... viteza. Cele mai 
multe au Ioc pe drumurile națio- 

s nale — de asfalt sau beton — unde 
categoric se merge mai „tare". O 
altă remarcă i se spune că femeile 
conduc bine și că, in general, dau 
mai puțin de lucru organelor de 
circulație. Ceea ce, în mare parte, 
este aoes'ărat Femeile *e hazar
dează mai puțin, nu bravează, sînt 
ma: prudente. Și totuși, uneori, ele 
dau naștere la 
grave — tocmai fiindcă se 
prinse de beția vitezei. Iată de pil
dă că, în emil trecut, trei conducă
toare auto — Natalia Șurliu din 
Slatina, Șfefani Agneta din Sibiu 
și Anica Nițescu din București — 
«onducînud-și cu viteză excesivă 
autoturismele proprii, au comis 
grave accidente soldate cu pagube 
materiale însemnate, 8 vieți pier
dute, 9 persoane rănite grav.

O curiozitate : bucureștenii — este 
vorba despre conducătorii auto cu 
mașini proprietate personală și de 
stat — circulă foarte neatent în 
afara razei orașului lor. Sau ’poate 
sînt mai puțin talentați, ori vor să 
braveze cu orice preț ? în anul 
1971 ei au comis peste 400 de ac
cidente în țară — soldate — este 
bine să se știe — cu pierderea a 
peste 200 vieți omenești. în timp ce 
conducătorii auto din județele tării 
au comis fn București doar vreo 
40 !

Nu mai este necesar, socot, să 
pledez pentru a arăta cît de pericu
loasă este viteza cind te afli la vo
lan și mai ales cînd circuli — așa 
cum se intimplă frecvent în a- 
ceastâ perioadă — în condiții at
mosferice deosebite (ploaie, polei, 
ninsoare, ceață). Am vrut să scriu 
in coloanele ziarului „Sportul" des
pre gravitatea excesului de viteză 
intrucit multi sportivi — cărora le 
este proprie temeritatea — sînt con
ducători auto. Le reamintesc sau le 
spun celor ce nu au știut la timpul 
cuvenit, că doi cunoscuți sportivi — 
Dembrovschi și Răducanu — ca să 
mă refer 
scăpat cu 
automobil 
șans^.

Deci, atenție la viteza ce nu duce 
nicicum la performanță și — cu 
toată viteza — înainte spre... res
pectarea regulilor de circulație.

străin, ținut în mînă, ci se Inte
grează parcă în , anatomia mîinii, 
devine prelungirea ei. extremitatea 
ei. Așa mi s-a părut ieri. Cele cinci 
feline domină masa, învăluiesc 
masa, plutesc peste masă, au mo
mente de acalmie, cînd adversarul 
trage cît poate, iar ei scot minge 
după minge, cu gîndul parcă în 
altă parte, modificînd imperceptibil 
unghiurile paletei și viteza influ
xului nervos care circulă prin pîr- 
ghiile corpului. Asemenea momente 
sînt întrerupte sau alternate de 
erupții, de mișcări care durează 
doar zecirfli de secundă, dar sînt 
hotărîtoare, fiifdcă nu se pot pre
vedea, nu se pot para, nu se pot 
întoarce.

Am văzut la acești jucători de 
mare excepție, de talia cărora mai

găsești doar cîțiva japonezi și pu
tini europeni, am văzut rafinamen
tul și disciplina mișcării devenite 
elemente de automatizare. Dar o 
altfel de automatizare decît a ma
șinii, o automatizare umană, care 
acceptă schimbarea fulgerătoare a 
comenzii și a stereotipului.

Am văzut la ei că ping-pongul nu 
se mai joacă cu mîinlle, ci se joa
că cu sistemul nervos.

Dar despre acești mari jucători 
nu trebuie să citești sau să auzi 
vorbindu.-se. Pe ei trebuie să-i vezi. 
Și atunci se va înțelege de ce re
zultatul strădaniei lor a devenit 
tangentă la sfera frumosului și a 
perfecțiunii.

El vor putea fi văzuți săptămlna 
viitoare la București și la Cluj.

„PROMOȚIA GURGHIU" INTRA TN SCENA...
Reprezentanții Capitalei tn ^Promoția 

Gurghiu" (arbitri elevi lnstrulțl în ca
drul unul curs organizat, anul trecut, de 
Secția Sport-turism a C.C. al U.T.C.) vor 
fi prezenți, astăzi dupâ-amlază, în sala

de sport a Liceului ^Gheorghe Șlneai*» 
la o festivitate organizată în cinstea lor. 
In continuare, el vor conduce cîteva me
ciuri demonstrative.

accidente foarte 
lasă

numai la fotbaliști, au 
viață din accidente de 
numai fiindcă au avut

colonel Gheorghe ȘTEFANEASA 
șeful serviciului de circulație 

din I.M.M.B.
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vicepreședinte al clubului din Petroșani

eu

la

perioada de va- 
și rezultatele din 
și perspectivele.

de la Minerul

efectuat între 
arătat că toți 
Li bard i, refă- 

sint apți 
nivelul ce-

Convorbire cu prof, M. Pascu,

în calitatea sa de vicepreședinte 
al clubului sportiv Jiul din Petro
șani, profesorul Mircea Pascu se o- 
cupâ îndeaproape și de viața și ac- 
ti-viiatea secției de fotbal, de pro- 
blemele divizionarei A din Valea 
Jiului. Iată de ce, acum, cînd fotba
liștii de aici au început pregătirile 
în vederea viitorului sezon compe- 
tițional. am considerat utilă o dis
cuție cu profesorul Pascu, cu care 
am abordat cîteva din aspectele le
gate de situația actuală și de per
spectivele echipei din Petroșani. '

— De cîteva zile jucătorii Jiului 
și-au reluat antrenamentele. Care 
este starea de spirit din rindurile 
lor ?

— Mai bună ca orieînd. Este o 
atmosferă propice unei munci in
tense. Locul din clasament și mai 
ales zestrea de puncte creează me
diul necesar unei perioade de pre
gătiri. Ă dispărut teama de a 
retrograda și de aici se înțelege in 
ce condiții se va lucra. Apoi, ulti
mele evoluții din turul campionatu
lui, și în mod deosebit victoriile 
și jocul realizat în meciurile
Universitatea Craiova, „U“ Cluj, Di
namo și Petrolul au dat mare în
credere în posibilitățile echipei. Ele 
ne-au demonstrat că Jiul poate rea
liza mai mult decît și-a propus, 
inclusiv calitatea jocului.

— Vă rugăm _ să ne arătați lotul 
cu care antrenorul Eugen Iordaehe 
a început lucrul, șt ce noutăti oferă 
el ?

— Cînd comportarea formației a 
satisfăcut, în mare măsură, o res
tructurare a forțelor ar fi neaveni
tă. Apoi, Jiul nu-și poate permite 
noi modificări în structura sa pen
tru că a cunoscut o importantă in
fuzie de tineret, abia la începutul 
turului. Iată de ce, miercuri au ple
cat la Herculane aceiași jucători fo
losiți în toamnă : Suciți, Marincan, 
Al. Georgescu, Georgevici, Stocker, 
Tonca, M. Popescu, Dodu, Cotor- 
mani, Libardi, Făgaș, Mulțescu, Sto- 
ian, Naidin, Urmeș, M. Marian și 
Uilecan. O singură noutate > în lo-

tul lărgit a fost inclus Vasile Rusu, 
un portar adus 
Bălan.

— Analizînd, fn 
canță, comportarea 
toamnă, s-au vizat 
Ce ne puteți spune în această pri
vință ?

— La începutul campionatului, 
Jiul și-a propus ca obiectiv clasa
rea fn primele 8 locuri. în vară, 
se împlinesc 50 de ani de cînd a- 
ceastâ echipă a jucat pentru prima 
oară in finala „Cupei României". 
Pentru fotbalul din Valea Jiului e 
o performanță frumoasă. Vrem să o 
onorăm ca atare, printr-o compor
tare care să satisfacă dorințele iu
bitorilor fotbalului, printr-un loc 
bun în clasament, superior obiecti
vului stabilit inițial. Tinerii intro
duși în formație de către Eugen 
Iordaehe nu ne-au înșelat așteptă
rile și au făcut ca plecările lui 
Stan și Ion Constantin să nu afec
teze randamentul echipei. Azi, la 
Jiul a apărut perspectiva clasării 
printre primele șase echipe, mai fl
ies că în retur vom susține 8 me
ciuri pe teren propriu.

Controlul medical 
7 și 10 ianuarie ne-a 
jucătorii — inclusiv 
eut după o operație 
pentru eforturi fizice 
rințelor actuale.

— Ce ne puteți spune despre ac
tuala bază materială a fotbalului 
de ia dv. •

— Aici, situația e puțin mai de
licată. Avem Ia dispoziție stadionul 
pe care îl știe toată lumea, o bază 
ce datează de peste 50 de ani. Cu 
sprijinul secției sport a U.G.S.R., 
terenul de joc a fost regazonat. în 
apropierea lui, mai e unul, cu zgu
ră. în oraș mai există doar un sin
gur teren, dar pe cale ce dezafec
tare. Este prea puțin pentru patru 
echipe de copii, două de juniori, 
una de tineret și una de divizia A. 
Care e perspectiva ? Se vorbește 
despre construirea unui nou com
plex sportiv în Petroșani. Dar totul

In toamnă, Jiul a jucat o singură dată in Capitală — cu Rapid — dar, 
atunci, a avut o zi slabă. In ritur, fotbaliștii din Petroșani promit lui 
Dinamo și Steaua (tot la București) o replică mai valoroasă, pe măsura 
aspirațiilor actuale Foto i Th. MACARSCHIactuale Foto i Th. MACARSCHI
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UN „CAZ GHIȚĂ"?

NU PUTEM CREDE
aflat fi nu ne vine tS ere-Am 

dem.
Am

tat la 
nului.

Am
(cam
GWtf 
tare, de supărare, pe club, pe an
trenori.

aflat că Ghiță nu t-a prezen- 
primele antrenamente ale a-

aflat că în ultima vreme 
de la încheierea turului) 
are o continuă stare de iri

treneri, pe lume...
Am aflat și care ar fi așa-zisă 

cauză a acestor manifestări eu to
tul surprinzătoare pentru cel care 
in ultimii ani a fost în ochii mul
tora „exemplarul Ghiță". Cîteva 
reproșuri, întemeiate, ale antreno
rului Constantin Rădulescu pe 
marginea unor meciuri în care 
Ghifă a greșit, fructele greșelilor 
lui fiind goluri...

Am aflat că Ghifă S-A SCHIM
BAT.

Am aflat și nu ne vine să cre
dem.

Nu ne vine să credem pentru că 
Ghiță nu este un copil...

Nu ne vine să credem pentru că 
Ghiță a fost în ultimii ani PRIMUL 
BARBAT și PRIMUL SUFLET al 
echipei băcăuane.

Așa cum ,ne spunea antrenorul 
C. Rădulescu, Ghiță a fost jucă
torul care — în „vremuri grele" — 
a scos, adeseori, de unul singur 
acel salvat&r 0—0, in deplasare:

Tot de la antrenorul său, și de 
la alții, știm că autoritatea morală 
a OMULUI Ghiță și-a spus cuvin- 
tul in cazul multor tineri din e- 
chipă care încurcau cărările și 
nu-și găseau adevăratul drum in 
viață.

Și mai știm că. peste ani, ori
cine va evoca echipa Sport Club 
Bacău va rosti numele Ghiță, Ne- 
delcu, Dembrovschi. Vătafu... Nume 
care vor rămîne gravate în min
tea și în sufletul simpatizanților e- 
ehipei crescute pe malurile Bistri
ței.

Gîndindu-ne la toate acestea, nu 
putem crede că... Ghiță nu 
Ghiță.

Oamenii adevărați nu 
bă de azi pe miine.

mai e

se schim-

M. P.

& Sport Club Bacău, Politehnica lași ș? Sp. studențesc in Liban • Tratative 
pentru turnee In Maroc ‘(lotul olimpic) și Algeria (U.T.A.)

A devenit ceva obișnuit ca în a- 
ceastă perioadă, cînd activitatea 
competițională este sistată, dar 
echipele își încep pregătirile pentru 
returul campionatului, să se perfec
teze turnee peste hotare, în țări 
unde clima favorizează antrenamen
te și jocuri în condiții mult mai 
bune. Steaua, de pildă, a și plecat 
In America de Sud, unde va rămî
ne pînă la începutul lui februarie. 
Alte trei echipe se pregătesc acum 
de plecare în turnee definitiv per
fectate. Este vorba de Sport Club 
Bacău, Politehnica Iași și Sportul 
studențesc București. Toate trei vor 
evolua în Liban.

Sport Club Bacău va susține trei, A- 
jocuri între 31 ianuarie și 7 februa- ' 
rie, după care va mai sta o săptS- ) 
mină în cursul căreia va face an
trenamente. Studenții ieșeni vor dis
puta tot trei meciuri, între 7 și 14 I 
februarie, și vor fi urmați de Sp»r- 
tul studențesc, care va înfrunta trei, 
echipe libaneze între 14 și 21 fe
bruarie, Aceste turnee sînt oi;gani- 
zate de Racing Club din Bteidut, al 
cărui secretar general, Elie Kcșipali, 
se va îngriji de alcătuirea progra
mului fiecărei echipe.

în curs de perfectare se află tur
neul liderului campionatului* U. T.

Arad. Se duc tratative pentru 2—3 
jocuri în Algeria, în intervalul 15 
— 24 februarie.

In stadiu de proiect se aîlă două 
deplasări de loturi reprezentative. 
Unul destinat lotului olimpic, cu 
țintă Maroc, unde „olimpicii11 ur
mează sa susțină 3—4 partide, între 
30 ianuarie și 12 februarie. Altul 
vizează lotul național de juniori, 
pentru a-i înlesni o mai bună pre
gătire în vederea Turneului U.E.F.A. 
Juniorii vor evolua, probabil, în 
Liban și Turcia, între 5 și 19 apri
lie, adică în timpul vacanței de pri
măvară. Tratativele sînt în curs.

INTERESAT! Șl NEUTRI 
DESPRE DUBLA DISPUTA

(Urnutre din pag. I)

CORNEL DRAGUȘIN

ANTRENOR PRINCIPAL

AL LOTULUI DE TlMERET

în ultima ședință a Bird ului .Fe
deral, Cornel Drăgușin a fost nu
mit antrenorul principal al lotului 
național de tineret. în curind, va 
fi ales și antrenorul secimd.

se prezintă 
machetă — 
cărei transpunere în practică intîr- 
zie, însă, din diferite motive. Să 
sperăm că proiectele vor deveni 
realitate cît mai curînd. Pînă a- 
tunci, vine returul, de care Jiul își 
leagă mari speranțe. Echipa noastră 
aspiră la mai mult".

Constantin ALEXE

azi doar la nivel de 
excelentă, de altfel — a

VA PREZENTĂM ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE:

ECHIPA UNGARIEI PE DRUMUL REAFIRMĂRII !

Șl PELE SE SUPUNE, DOCIL, PROBELOR FIZICE!

Săptâmîna aceasta, echipele noas
tre din prima divizie a țării au 
luat startul în dificila perioadă 
pregătitoare, destinată să le pună 
la punct înaintea stagiunii de pri
măvară.

Este al doilea an in care jucă
torii noștri fruntași atacă viitorul 
sezon cu conștiința că acum, în a- 
eeste luni ale iernii, se așază so
lidele temelii ale viitoarelor rezul
tate prestigioase. Pentru o serie 
dintre fotbaliștii noștri de frunte 
(pe cind vom putea vorbi la mo
dul general?) FACTORUL FIZIC, 
parte bine constituită în comple
xul proces de instruire-antrena- 
ment, nu mai este privit ca o obli
gație de sezon, ci ca un element 
necesar, fără de care statornicul 
lor ideal, OBȚINEREA FORMEI 
SPORTIVE, va rămîne mereu o hi
meră.

Conștiința că așa este bine, că 
acesta e drumul ce trebuie urmat, 
au sădit-o la mulți dintre jucăto
rii noștri divizionari și unele rezul
tate notabile ale anului 1971, care 
au răsplătit, poate mai rapid decît 
ne așteptam, surplusul de efort 
cheltuit Ia momentul oportun. 
Pentru prima oară la noi, în anul

care s-a scurs, trei formații de 
club românești, Steaua, U.T.A. și 
Rapid, au ajuns în cel de-al trei
lea tur al Cupelor europene (Stea
ua și U.T.A. au pătruns, apoi, pînă 
în „sferturi"), punînd astfel capăt 
unei anomalii care, printr-o răs
turnare a logicii, așezase efectul 
— sueeesele echipei naționale — 
fnaintea factorului eauză — exis
tența unor cluburi puternice. 
Acum, avem, iată, în „sferturile" 
diferitelor competiții europene și 
echipa națională, dar și două for
mații de club, consecință a extin
derii 
la o

De 
pînă 
gelo

pregătirii metodice, raționale, 
scară mai mare.
unde acest „avangardism", 

mai ieri, al băieților iui An» 
Niculescu în materie de pre

gătire și Rezultate ?
Tehnicienii noștri 

totul prin contactul, 
din ultimii ani, al 
marele fotbal. într-adevăr, 
ponenții echipei naționale au adus 
din Brazilia testul Cooper, văzîn- 
du-i — înainte de Mexic — cum 
i se supun, cu docilitate, acestei 
probe de rezistență faimoșii Pele, 
Tostao, Jairzinho, Everaldo, Carlos 
Alberto et comp. Idolii fotbalului

și-au explicat 
tot mai strfns 
tricolorilor cu

com-

cariocas parcurseseră, sub ochii 
stupefiați ai jucătorilor noștri, mai 
mujt de 3000 de metri la capătul 
celor 12 minute, cit prevede testul 
mai sus amintit. Atunci, în acele 
zile ale anului 1970, luna ianua
rie, pentru tricolorii români pă
trunși în tainele de laborator ale 
fotbalului brazilian, o legendă se 
spulberase t aceea potrivit căreia 
artizanii brazilieni își clădesc per
formanța numai cu ajutorul calită
ților înnăscute și deloc cu sudoare.

în aceste zile, spuneam, fotbaliș
tii noștri fruntași au pășit în cel 
de-al doilea an în care EFORTUL 
FIZIC — SPECIFIC PERIOADEI 
PREGĂTITOARE — nu mai este 
considerat un coșmar. Da, repre
zentantele noastre în competițiile 
europene nu mai sînt echipe de o 
singură repriză. Acumulările din 
ultimele ierni ale echipelor noastre 
si la însemnatul capitol „CAPACI
TATE DE EFORT" le-au simțit 
din plin în sezonul trecut presti
gioasele team-uri A. C. Napoli, 
C. F. Barcelona, Legia Varșovia și 
Vitoria Setubal.

Este meritul Colegiului Central 
al antrenorilor, forul tehnid al 
F.R.F., de a fi sesizat că mai sînt 
încă echipe divizionare care nu a- 
cordă atenția cuvenită perioadei 
pregătitoare, importantului factor 
fizic. Planul acestuia de măsuri, 
transpus acum In practică, urmă
rește extinderea pregătirii minu
țioase, metodice, la toți jucătorii 
din divizia A. Și este bine așa, 
pentru că în sezonul care urmea
ză, important și pe planul repre
zentărilor externe, fotbalul nostru 
va trebui să-și confirme recentele 
sale succese.

Echipa Ungariei a parcurs cîțiva 
ani furtunoși, dar a depășit mo
mentele de impas și a revenit a- 
cum în elita fotbalului continen
tal.

După remarcabila partidă din 
„World Cup ’66", cînd echipa lui 
Albert avea să învingă la Londra 
pe deținătoarea titlului (Brazilia), 
11-le maghiar s-a pierdut in ano
nimat. O serie de jucători de va
loare ca Juhasz, Kaposzta, Matrai, 
Farkas sau au abandonat fotbalul 
sau nu s-au mai ridicat alții la va
loarea Jor. Drept urmare, cu toate 
eforturile făcute de antrenorii care 
atunci stăteau Ia cîrma reprezen
tativei (Lajos Baroti și apoi Joz&ef 
Hoffer), performanțele de valoare 
nu au mai putut fi obținute. In 
1970, echipa Ungariei n-a tost pre
zentă în Mexic, întrerupind șirul 
participărilor sale în Cupa mon
dială, la care a avut un cuvint de 
spus in majoritatea edițiilor pre
cedente.

Antrenorul Rudolf Illovszky, care 
a preluat la mijlocul anului trecut 
responsabilitatea echipei naționale, 
și-a propus citeva obiective pe care 
a reușit pînă acum să le ducă la 
îndeplinire :

1. a supus jucătorii din Iot unui 
antrenament deosebit de intens ;

2. a renunțat la unii jucători al 
căror randament a fost mal scăzut 
(Farkas, Albert, Meszoly);

3. a căutat să rodeze in cil mai 
multe meciuri Jucători din lot

Din nouă meciuri internaționale

CE MAI FACE
nevoie

cu o
BYULUI
DIN 11 ______ ___ _
echipe sînt-în tunelul de la „23 
August". Urmăresc partida cade- 
ților. Lingă Deleanu, un cunoscut, 
om serios, îl spune:

— Coco, tu ai băut
— îmi place gluma 1
— Nici o glumă ! Ai 

ca după beție.

ORĂ ÎNAINTEA DER- 
RAPID — DINAMO, 

SEPTEMBRIE. Ambele
Deleanu a zîmbit ușor și 

plecat tăcut, sus, In cabină, sa

G. NICOLAESCU

ceva. !
ochii roșii

CU 5 MINUTE 
ÎNAINTE DE A ÎN
CEPE PARTIDA FA
RUL — C.F.R. CLUJ, 
DIN 8 DECEMBRIE. 
Stau în spatele Por* 
ții constănțene, cu 
Stoica, Vișan și Kal- 
lo. Ii spun lui Stoica: 
„Azi se termină sus
pendarea ta. Peste 4 
zile, in ultima 
de campionat,

etapă 
poate

LA

Carnus scapă mingea sub privirile lui Zambo fi Bosquier (dreapta) dar 
ea va ajunge fn posexta lui Bene (stingă) care va înscrie. Fază din meciul 

Franfa — Ungaria, 0—2. la Paris

susținuta în 1971, reprezentativa 
Ungarie; nu a pierdut decît unul.

Iată palmaresul (Legenda : A = 
amicale; C.E. - Campionatul Eu
ropă; C.M. = campionatul mon
dial — ediția 1974).

vtena : Austria — Ungaria •—2 (Al 
BUDAPESTA : Ungari* — Franța t—1 

(C.E.)
SOFIA: Bulgari* — Unguri» 3—« (C.E.)

TOTTENHAM?

partidele cu( viitorii noștri adver
sari trebuie Hate în serios. Mă voi 
menține asuptra formației de bază, 
făcind unele mici retușuri in apă
rare, compartimentul deficitar al 
selecționatei noastre**.

La Zurich, SANDOR BARCS, vi
cepreședinte al U.E.F.A., fost pre
ședinte al Federației maghiare de 
fotbal, a declarat: „La 
meci, dintre România și 
din 1958, am fost prezent 
rești. îmi aduc aminte în 
ții dificile am obținut atunci vic
toria. Asttlzi însă echipa României 
este infinit mai bistă. Calificarea 
ei în Mexic, și, acum, în etapa su
perioară a „Campionatului Euro
pei", sint dovezi grăitoare".

ANDRAS TREPITKO — 
ședințele Federației maghiare 
fotbal: „Va, fi un meci foarte 
Să nu ne incinte palmaresul 
tre intiluirtle noastre bilaterale, să 
nu ne bazăm pe tradiție ! Ultimul 
meci, din 1958. a fost greu, dar 
acum j<?cul se desfășoară in condi
țiile în care echipa României a fă
cut un salt calitativ apreciabil — 
unanim recunoscut în fotbalul eu
ropean. Să privim clasamentele 
diferitelor anchete în care România 
ocupă locuri fruntașe. în 1962 și 
în 1968 ne-am convins cit de pu
ternici au fost cehoslovacii. Fi 
bine, la ora actuală, echipa Româ
niei este mai bună decît formația 
Cehoslovaciei".

PAL BORBELY — șeful rubricii 
de fotbal a ziarului „NEPSPORT": 
„Pe români i-am văzut în Mexic, 
în grupa cea mai grea, care a dat 
de altfel pe cîștigătoarea campio
natului. Ce are bun echipa româ
nă ? Aproape totul, dacă am ana
liza compartimentele : o apărare 
bună, mijlocași cu o mare putere 
de luptă, cîțiva atacanți cu simțul 
golului. Va fi foarte grcu„,“.

GEORGES BOULOGNE, selecțio
nerul echipei Franței: .,Cunosc 
foarte bine amîndouă echipele. Pe 
români i-am văzut în repetate rin- 
duri, plus în cele două partide sus
ținute de echipa noastră cu repre
zentativa României. Selecționata 
Ungariei ne-a fost adversară in 
grupa preliminară a „Campionatu
lui Europei". Socotesc că unspre- 
zecele român dispune de un mai 
mare echilibru intre compartimen
te. Formația maghiară prezintă o 
disproporție între apărare și atac, 
înaintarea fiind superioară defensi
vei. Favoritul meu, echipa Româ
niei".

DRAGAN GEAICI, căpitanul e- 
chipei Iugoslaviei : „După opinia 
mea. apărarea română este capabi
lă să neutralizeze pe cei trei ași ai 
atacului maghiar, Fazekaș, Zambo 
și Bene. în schimb, nu cred ca li* 
nia de fundași a selecționatei un
gare, care se prezintă cu o clasă 
sub restul 
poată bloca 
mâne**.

HELENTO
unui interviu în care a trecut în 
revistă toate meciurile „Campiona
tului Europei") : ,Jn jocul Unga
ria — România vor fi față în față 
o selecționată a vechii generații — 
cu Bene, Dunai, Geczi, Pancsics — 
încercînd reafirmarea, și una din
tre echipele noului val, selecționata 
română. Aceasta mi se pare mai 
omogenă și mai completă, și, in 
plus, constituie echipa care vine".

ultimul 
Ungaria, 
la Bucu- 
ce condi-

pre- 
de 

greu.
din-

RIO DE JANEIRO : Brazilia — Unga
ria »—0 (A)

BUDAPESTA s Ungari* — Iugoslavia 
2—1 <A|

BUDAPESTA : Ungaria — Bulgari* 2—fl 
(C.E.I

PARIS : Franța — Ungaria 9—2 (C.E.) 
BUDAPESTA : Ungaria •— Norvegia 4—0 

(C.E.)
LA valetta : Malta — Ungaria ♦— 2 

(CAL).

Ce se poate spune despre actua
lii componenți ai echipei ?

Dintre cei vechi și cunoscuți se 
mai află golgeterul, Bene (debutant 
în turneul olimpic din 1964 — To
kio), Pancsics, Dunai II, Geczi și 
Szucs. Relativ tineri, dar deja ro
dați in echipa 
mele Fazekas . _ .
Juhasz. J. Juhasz și Vidats. 
scurt, Ungaria este o eciiipă omo
genă, cu o tactică ofensfvă de joc, 
în care linia de atac (Fazekas, 
Bene, Dunai II, Zambo) constituie 
compartimentul cel mai valoros.

compartimentelor. să 
atacul formației ro-

HERRERA (în cadrul

Tottenham nu mai are 
de o prezentare integrală- Datele 
principale ale „biografiei" 
le-am publicat înaintea infîlnirilor 
cu RAPID, așa că iubitorii fotba
lului de La noi nu le mai consideră 
utile. Este vorba de o mai veche 
cunoștință a lor, o cunoștință care 
— este drept — nu le-a produs de 
loc plăcere în vizita sa de La Bucu
rești, în care a „completat" suc
cesul înregistrat pe teren propriu. 
Feroviarii bucureșteni păstrează — 
mai mult ca oricine — amintirea 
acelui 0—5, scorul general cu care 
au încheiat întrecerea pe 180 de 
minute cu băieții lui Nicholson.

Acum, cînd Tottenham apare 
Iarăși în calea unei echipe româ
nești, liderului U.T.A„ ceea ce 
interesează despre ea este ce s-a 
mai întimplat în viața faimoasei 
echipe englezești de la ultima sa 
apariție în fața publicului nostru.

sale

Sigur că principala preocupare a 
acestei perioade a f<*i canaaionatpl. 
Și putem să vă spunem el lucru
rile n-au mers rău pentru ea. în 
ultima etapă, Chivers, Peters et co.

națională sint extre- 
și Zambo, apoi P. 

------- . Pe

«
___ _ se

echipeze. îmbrăcase tricoul său 
alb cu nr. 4. cind doctorul Cior- 
tea, observîndu-i fata, îi pune 
termometrul. Peste 38 de grade * 
E chemat, urgent, Dobrău, de afa- 

Deleanu îșl ia hainele și plea- 
trist. Se simțea vlăguit, dar ar 
vrut nespus să joace...
*

ți. 
că 
fi

★
joci!" Fundașul cons- 
tăntean gîmbește. 
„Prin suspendarea 
mea. Nisfor a prins 
echipa. Și merge bi
ne. Așa că. pentru 
mine, sezonul s-a 
terminat I”

...Peste 31 de mi
nute, adică în minu
tul 26 de ioc. Nis- 
tor era eliminat de 
pe teren pentru joc

★★

15
U.T-A. des-

DECEM-PE MUREȘ,
BRIE. După pauză,
chide repede scorul îji partida cu 
Politehnica Iași. „ Cînd antrenorul 
Mărdărescu își înlocuiește fiul 
cu Romilă II. scorul e 2—0 pen- 

I b-u gazdg. La circa două minute 
după ee intră în joc, Romilă II 
primește o minge pe la centrul 
terenului, Broșovschj II tatonează, 
si se nasc citeva faulturi ușoare. 
Are toc chiar un schimb de cu
vinte grele, urite. în finalul a- 
cestui schimb de „arhaisme". Bro-

CR.IȘUL ÎNCHEiE 
SEZONUL LA BUCU
REȘTI. Pierde la scor 
meciul cu Steaua. Pi- 
nă la acceleratul de 
seară, toată echipa o- 
râdeană este invita
tă acasă la doctorul 
Camil Petrovici, trup 
șl suflet (și cîtâ aler
gătură!) pentru Crișu! 
La micul banchet, s-a 
vorbit numai despre 
evitarea retrogradării 
Toți jucătorii Grisului

dur. Nu l-am putut 
observa, atunci. 
Stoica. Eram 
niasa presei, 
undeva, pe

în ultima 
turului, la 
în formația 
lului reapărea Stoi
ca. Ni stor primise 
trei etape suspenda
re ..

p* 
sus, la 
iar el, 

pistă, 
etapă a 
Craiova,
Litora-

NUME NOI 
LA TRACTORUL BRAȘOV

Lidera clasamentului seriei a Xll-a a 
diviziei C, echipa Tractorul Brașov, și-a 
reluat pregătirile. Luni șl marți, jucă
torii brașoveni au rost supuși Unui ri
guros control medical, efectuat de doc
torul Eșeann.

In lot au fost Incluși doi jucători noi, 
mijlocașul Nicolcioiu și portarul smeu, 
ambii provenind din formația de tlneret- 
rezerve a Steagului roșu.

La începutul lunii februarie, o dată cu 
terminarea perioadei rezervată pregătirii 
fizice, Tractorul Brașov va inaugura 
suita partidelor de verificare Și omoge
nizare.

Carol GRUIA— coresp. județean

LOTO PRONO

PETERS

MULLER

APARARE ERMETICA+ 
ATAC PRODUCTIV

Așadar, dorința steliștilor a 
îndeplinită i sorții le-au desemnat în 
„sferturile" Cupei cupelor adversa
rul la care s-au gîndit I Bayern 
Miinchen, echipa „tunarului" Gerd 
Muller și a „prințului" Beckenbauer 
— cum le place suporterilor să-i 
numească.

Club dintre cele mai vechi (a fost 
înființat în 1900), are o echipă con
siderată în elita ■ fotbalului vest-ger- 
man, deși nu și-a înscris de multe 
ori numele pe lista cîștigătorilor 
campionatului sau ai Cupei. Titlul 
de campioană i-a revenit doar de 
două ori (în 1932 și 1969), iar Cupa 
a intrat în vitrina sa de trofee de 
patru ori, ultima dată anul trecut, 
in care calitate participă acum în 
Cupa cupăor. La aceste titluri de 
onoare, în 1967 a adăugat unul cu 
rezonanță europeană i a cîștigat Cu
pa cupelor după o finală agitată, cu 
Glasgow Rangers, la Nurnberg, și 
un scor minim de 1—0. după pre
lungiri.

De atunci a mai participat în Cu
pa campionilor ediția 1969/70, dar 
a fost eliminată din primul tur de 
St. Etienne cu scorul general de 
3—2 (2—0 la Munchen și 0—3 Ia St. 
Etienne).

în actuala ediție a Cupei cupelor, 
clubul munchenez a trecut pe rînd 
de Skoda Plzen (1—0 și 6—1) în 
16-imi și de puternicul team F.C. 
Liverpool în 8-imi cu o victorie cu 
3—1 în deplasare (!) și un 0—0 la 
Mfinchen.

După prima parte a campionat u-

3.560 lei); categoria J : 153 varian
te a 1.000 lei ; categoria K: 245,00 
variante a 500 lei.

CÎȘTIGURI SPECIALE
Categoria M: 3,60 variante (au

toturisme ..Dada 1300“ a 70.000 
lei) ; categoria N: 12,50 variante 
(autoturisme „Dacia 1100“ «au
Skoda S 100“); categoria O: 38,75 

variante (excursii ta Italia a 8.500 
lei); categoria P: 44,30 variante
(excursii în Turcia a 3.500 lei) l 
categoria R: 45,20 variante a 1.000 
Iei ; categoria S: 81,90 variante a 
500 lei; categoria T : 7.435,85 va
riante a 60 lei.

CIȘTIGURILE TRAGEBU LOTO DIN
7 LANUARtE 1ST2 :

Extragerea T: Cat 1 : 2,1» variante a 
65 313 lei; a 2-a : 5,»5 a 15 ttl Ied : a S-a : 
11.05 a 7 84S lei ; a 4-a : 2».»5 a 2 lei ; 
a 3-a : 116,60 a 744 led ; a S-a : 431âu a 
201 lei ;

Extragerea a II-a : Cat. A : 1,10 varian
te a 59 851 lei; B : 5,45 a 12 08a lei; c : 
12,55 a 5 246 lei î D : 18,60 a 3 340 lei ; E : 
48,20 a 1 366 lei; F : 41,25 a 1 596 lei ; Z : 
I 628,65 a 100 leL

CîșUgurile de 65 31S lei (100%) de la 
categ. I au revenit participanților ȘEU- 
LEAN GHEORGHE din Uricani șt MT- 
COLAS ROZALIA din Iași, iar ciștigul 
de 59 851 lei (100%) de la categ. A. a re
venit participantului GOGUTA ADRIAN 
din Vatra Domei,

spune ieșeanului: ,,Bă
3 nici nu știi să 

,J mipgei” Bomilă 
II tace Nu tree cinei minute și 
tinărul jucător moldovean primeș
te o minge tot pe Ia centrul tere
nului. înaintează, și de la aproape 
38 de metri prinde o „ghiulea’’ 
cum n-a văzut Aradul. Vidac 
scoate mingea din plasă. La cen
trul terenului. Romilă II SI cau
tă cu priviri ironice pe Broșov- 
schi. Acesta tăcea, cuprins și el 
de mirare.. •

★

șovschi îi _____ _ __
vedetă, nu vezi că nici nu șții să 
dai cu picțqrul in

* *

au promis multîncer- 
catului lor suporter că 
vor rămîne în prima 
divizie- Daraban a în
cheiat sindrofia, ridi- 
cînd un pahar de vin 
„in amintirea C.F.R.- 
ului și Petrolului care 
la anul nu vor mai fi 
în divizia A”

.. .Peste două zile, 
I.aurențiu Munteanu, 
unul din antrenorii fe
roviarilor clujeni, mă 
asigura pe culoarele

redacției: „Petrolul și 
Crtșul retrogradează!”

După ultima restan
tă. cu U.T.A.. Ilic Oa- 
nă. antrenorul Petro
lului afirma, senin, tot 
în redacție: „Crișul și 
C.F.R. Cluj retrogra
dează!”

Toți „darnici" cu 
ceilalți. •.

Mirceo 
M. lONESCU

5 • 
lei ; catego- 
a 281 lei. 
I : 50.459 lei 
1 s= lonescu

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
A REVELIONULUI DIN 2 IANUA

RIE 1972
CÎȘTIGURI OBIȘNUITE

EXTRAGEREA I : categoria I : 
1,90 variante a 100.000 lei ; catego
ria 2: 14,60 variante a 16.470 lei 
fiecare; categoria 3 : 39,20 variante 
a 6.134 lei ; categoria 4 : 68,05 va
riante a 3-534 lei l categoria 
397,70 variante a 605 
ria 6 : 854,70 variante

Report la categoria
Cîșțigător categoria 

Nicolae din București.
EXTRAGEREA a II-a: categoria 

A : 3 variante 10% a 67.381 lei 
fiecare; categoria B : 8,60 variante 
a 23.505 lei ; categoria C: 35 va
riante a 5.776 lei; categoria D : 99,75 
variante a 2.026 lei; categoria E: 
159,65 variante a 1.266 lei; catego
ria F : 200,85 variante a 1.006 lei.

AMBELE EXTRAGERI : catego
ria Z : 4.441,85 variante a 100 lei.

CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE
Categoria G: 3,30 variante (auto

turisme „Skoda S 100“ a 53.000 lei): 
eategoria H: 16,15 variante (excursii 
în Italia a 8.500 lei); categoria I: 
85,40 variante (excursii in Turcia

au înregistrat un rezultat egal pe 
teren propriu, 1—1. Dar dacă avem 
in vedere că adversarul s-a numit 
Manchester City, una dintre echi
pele care atacă eu aplomb tocul 1 
al clasamentului, constatăm că ega
litatea are valențe sporite. Locul 
actual în campionat: 8.

Lotul de jucători este intact. In 
pofida exagerărilor antrenorului 
Bill Nicholson, după întilnirea cu 
Rapid, toți „accidentați?* și-au re
luat jocul în echipă chiar in etapa 
care a urmat jocului de pe stadio
nul ,^3 August". Chiar și Mike 
England — care n-a evoluat In 
Capitală, fiind anterior accidentat 
— s-a restabilit

în privința datei primei partide, 
managerul Nicholson s-a arătat de 
acord cu disputarea ei la 9 martie, 
pentru că și Tottenham va solicita 
avansarea eu o zi a datei întîlnirii 
retur.

lui, Bayern ocupă locul doi, la 3 
puncte de liderul Schalke 04, reve
lația sezonului. Echipa sa de bază i 
MAIER — BREITNER (Hansen), 
SCHWARTZENBECK, BECKEN. 
BAUER, lioness — ROTH, Zobel, 
Krathausen — Schneider. GERD 
MtJLLER, Siirholz (Hoffmann), Re
zerve : Koppenhofer, Seifert, Ry- 
barczyk, Schroder, Weiss. Antrenori 
Udo Uattek. (Cu majusculei nume
le internaționalilor).
,Pe scurt, o echipă solidă, cu un 

joc atletic, o apărare ermetică (18 
goluri primite în 17 jocuri de cam
pionat) și un atac penetrant și 
eficace (47 goluri marcate), liderul 
fiind Gerd MUlîer, golgeterul echi
pei și al reprezentativei.



time
In campionatul european de bob 2 La Jacksonville 

NĂSÎASf Șl IIRIAC

LA SAPPORO, ZĂPADA ESTE DE UN METRU!
Convorbire telefonică cu dl. NITAKAMO, membru al Comitetului de organizare a J.O. de iarnă

SAINT MORITZ, 13 (prin tele
fon), — Pe pîrtia din stațiune 'au 
început întrecerile campionatului 
european de bob 2, la care parti
cipă 29 de echipaje, reprezentînd 
10 țări t R. F. G. (4 echipaje), El
veția (4), Austria (3), Marea Bri
tanic (3), Italia (3), Suedia (2), 
Franța (3), Spania (3), Cehoslovacia 
(2) și România (2). Sînt prezenți 
unii dintre cei mai buni piloți ai 
lumM. printre care medaUații olim
pici și mondiali Zimmerer, Floth 
(R. F. G.), D’Andreea, De Zordo 
(Italia), precum și alți fruntași ai 
acestui sport, ca, de pildă, Evelyn 
(Marea Britanie) și Parisot (Franța).

în această primă zi, vremea a 
fost ideali pentru concurs. Tem
peratura scăzută (minus 12 grade) 
și vizibilitatea perfectă au permis 
desfășurarea celor două manșe în 
condiții optime. Starea excelentă a 
pistei, perfect înghețată (și deci 
foarte dură), a solicitat mult înde- 
miharea piloțîlor, producînd și u- 
nele surprize. Cea mai mare este, 
desigur, a neclasării fostului cam
pion mondial Nevio De Zordo in

primele șase locuri ale competiției. 
De altfel, nici unul dintre cele 
trei echipaje italiene nu a ocupat 
un loc fruntaș.

în ceea ce privește echipajele ro
mâne, ele au avut comportări me
diocre. Starturile lor au fost dintre 
cele mai slabe, iar pdloții au fost 
depășiți de viteza pirtiei. înregis- 
trînti timpi slabi.

După două manșe, primul loc 
este ocupat de echipajul R. F. G.

1 (Floth-Bader) cu 2 :34,35, ur
mat de R. F. G. II (Zimmerer — 
Utzschneider) cu 2 :34,82 și Elve
ția I (Vicki — Hubacher) cu
2 . 36,04. De remarcat lupta strânsă 
ce se dă intre echipajele R. F. G. 
Reprezentanții României s-au clasat 
pe locurile 18 (Stavarache — Juncu) 
cu 2 : 38,52 și 26 (Stoian — Pana- 
itescu) cu 2 : 40.74.

Vineri au loc ultimele două 
manșe.

eliminați in primul tur
NEW YORK, 13 (Agerpres). — în 

primul tur al turneului internațional 
de tenis de la Jacksonville (Florida), 
jucătorul român Ilie Năstase, cîști- 
gătorul recentului concurs de la Balti
more, a pierdut In mod surprinză
tor cu 6—7. 5—7 in fața suedezului 
Ove Bengtson. Cu o surpriză s-a în
cheiat și partida dintre Ion Tiriac și 
Haroon Rahim. în care victoria a 
revenit cu 6—4, 6—4 tenlsmanului 
pakistanez. Alte rezultate: Higgins 
(S.U.A.) — McManus (S-U.A.) 7—5, 
4—6, 7—6: Fillol (Chile) — Osborne 
(S.U.A.) 7—5, 7—6.

Jocurile Olimpice de iarnă se a- 
propie cu pași repezi. N-au mai ră
mas decit puține zile pînă la des
chiderea lor oficială (3 februarie), 
cînd orașul japonez Sapporo va de
veni cu adevărat centrul mondial 
al sporturilor de iarnă, bucurîn- 
du-se de prezența a 1300 de concu- 
renți și concurente, a sute de ga
zetari, a milioane de spectatori și... 
telespectatori.

tn ziarul nostru def marți anun
țam plecarea spre Sapporo a ho
herilor români, care la această ord

zare a’ Olimpiadei Albe, la Tokio, 
de unde dl. NITAKAMQ, unul din
tre membrii acestui for, a răspuns 
cu amabilitate întrebărilor noastre.

— Înainte de toate, am vrea să 
aflăm cum este vremea la Sapporo ?

— Puteți fi liniștiți, așa cum sîn- 
tem și noi de cîteva zile... Dacă în 
Alpii Europei zăpada se lasă încă 
așteptată, la Sapporo a nins încă in 
prima săptămînă a lui ianuarie, 
astfel că versanții munților Teine și 
Emwa (n.n. pe care se vor desfă-

acoperite de zăpadă, așteptîndu-și 
concurenții.

— Apropo de trambuline t cum a 
fost primit în Japonia succesul să
ritorului Kasaya, Învingătorul pri
melor trei concursuri din „Turneul 
celor patru trambuline" 7

— Pentru noi, succesul Iul Ka
saya n-a fost atit de surprinzător 
cit pentru europeni, deoarece n-am 
uitat că el a obținut medalia de 
argint 
diale.

la ultimele campionate mon- 
In aceste zile, se desfășoară

LUNA ACEASTA

SCRIMERII
ROMÂNI

VOR EVOLUA
LA SOFIA,

MILANO
Șl PARIS

■ Cu acest sfîrșit de săptămînă, 
scrimerii noștri intră în circuitul 
competițiilor internaționale, unele 
rezervate „speranțelor planșei" și 
avînd drept scop verificarea poten
țialului lor în vederea campionate
lor mondiale de tineret de la Ma
drid, altele înscrise In calendarul 
tradițional al fruntașilor scrimei 
mondiale — ca trofeele Martini, 
Spreafico, Cupele campionilor euro
peni — care constituie, în a-cest an 
olimpic, tot atîtea teste în vede
rea întrecerilor de la Munchen.

, începutul îl vor face tinerii noș
tri trăgători care se vor întrece la 
sfârșitul acestei săptămîni în capi
tala Bulgariei împreună cu repre
zentativa țării gazdă și cea a R.D. 
Germane. Lotul țării noastre pentru 
acest turneu triunghiular cuprinde 
21 de trăgători (6 floretiste și cite 
5 floretiști, sabreri și spadasini). 
Printre ei figurează toți campionii 
republicani la categoria juniori 
mari î floretista Viorica Draga, flo- 
retistul L. Ruff, sabrerul C. Marin 
și spadasinul D. Podeanu, iar ală
turi de aceștia Mariana Ostafi, Ma
ria Lazăr, Aurora Crișu, Magdalena 
Bartoș, Elena Pricop (floretă fete), 
Fr. Hetz, A. Kuki, G. Ursovici, C, 
Moise (floretă-băieți), I, Pop, It Pe- 
trică, S. Crișu, Em. Oancea (sabie), 
A. Cărămidă, O. Zidaru, P. Szabo, 
/. Popa (spadă).

La sfîrșitul săptămînii viitoare 
(24—26 ianuarie) se va desfășura, 
la Milano, tradiționalul turneu de 
spadă „Cupa Spreafico". Țara noas
tră va fi reprezentată în această 
importantă competiție de trăgătorii 
Alexandru Istrate, Iosif Szepesi, An
ton Pongraț, Constantin Bărăgan și 
Constantin Duțu. Este foarte pro
babil ca,. în continuarea turneului, 
să se dispute și uh meci patrulater 
între reprezentativele Franței, Ita
liei, României și Ungariei.

Ultima săptămînă a lunii ianua
rie, mai exact în zilele de 29 și 30, 
îri sala Coubertin din capitala Fran
ței se va desfășura turneul pentru 
„Trofeul Martini” care reunește, a- 
nual, pe cei mai buni floretiști ai 
lumii. $i Ia această întrecere, scri
ma românească va fi larg reprezen
tată de un lot de șapte trăgători. 
Alegerea Federației de scrimă s-a 
îndreptat spre floretiștii Mihai Țiu, 
Tănase Mureșan, Iuliu Falb, Ștefan 
Haukler, Ștefan Ardeleanu, Aurel 
Ștefan și tînărul Șerban Vlad.

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

ducerea prin golul marcat de Tone, 
pentru ca în min. 34, Florescu să 
mărească avantajul, după o foarte 
ingenioasă combinație cu 
Steaua are cîteva mari ocazii ratate, 
însă, de Stefanov, Gheorghiu, Fodo- 
Tea. La ultima, Dumitraș a avut o 
intervenție de-a dreptul miraculoasă ! 

Ultima treime a timpului de joc 
începe sttb semnul dominării Stelei, 
care se va apropia, din nou (în min. 
46 Gheorghiu înscrie după o pasă 
primită de la Calamar). Dar cinci 
minute mai tîrziu Axinte face o ma- ■ 
gistrală acțiune personală și scorul 
devine 4—2. Imediat după schim
barea. porților, Morar îl înlocuiește 
pe. Crișan în poarta Stelei. Ultimele 
minute nu mai pot produce răstur
narea de situație, dinamoviștii jurind 
prudent si sigur. Ei obțin o victorie 
meritaă pentru plusul de organizate 
pe- care l-au avut și realizarea mai 
bună a ocaziilor ivite.

Au arbitrat, bine, FI.
Gh. Tașnadi.

Pană-

Gubernu Și

După două tururi, în clasament : 
1. Steaua 10 p (40—8), 2. Dinamo 
10 p (30—9), 3—4. Avîntul si Agro
nomia 2 p (golaveraj egal: 14—45).

Avîntul M. Ciuc — Agronomia Cluj 
5-3 (3-0, 2-3, 0-0).

După două evoluții șterse, în pri
mele etape ale turului, ambele for
mații angajate în lupta pentru 
treapta a III-a a podiumului, au 
furnizat ieri o interesantă și foarte 
echilibrată dispută. Partida a început 
în nota de dominare a echipei din

In C.E, de patinaj artistic Turneul de la Hastings

ONDREJ NEPELA NET SUPERIOR!
Miercuri seara, tribunele de 14.000 

locuri ale sălii „Scandinavium" din 
Goteborg au fost luate cu asalt de 
spectatorii dornici de a urmări ulti
ma apariție a perechilor de patina
tori, care-și disputau laurii „europe
nelor" de patinaj artistic. Spectaco
lul a fost cu adevărat superb, de- 
monstrînd că tehnica acestei disci
pline continuă să meargă mereu 
înainte.

Pentru a patra oară consecutiv, 
titlul de campioni europeni a reve
nit sovieticilor Irina Rodnina și A- 
leksei Ulanov, nu fără a suporta 
concurența foarte apropiată a com- 
patrioților lor Ludmila Smirnova — 
Andrei Suraikin. Aceștia au patinat 
excepțional, primul minut și jumă
tate al programului lor liber consti
tuind un adevărat „record" de sări
turi sincrone și pași executați în 
mare viteză. O a doua parte mai 
puțin susținută — dar mai ales tea
ma arbitrilor de a interveni într-o 
ierarhie prestabilită ! — a făcut ca 
cei doi leningrădeni să nu poată 
urca pe prima treaptă ,a podiumu
lui. Rodnina și Ulanov, cu aceeași 
evoluție plină de ritm, dar și cu 
cîteva greșeli de execuție (patina
toarea a căzut la dublul Axei), ră- 
mîn campioni la distanță minimă 
de puncte. Clasamentul i 1. Irina 
Rodnina—Aleksei Ulanov (U.R.S.S.) 
10 — 420 p ; 2. Ludmila Smirnova
— Andrei Suraikin (U.R.S.S.) — 17
— 417,4 p ; 3. Manuela Gross—Uwe

4. Anita Lehman—Heinz

394,9
Bla-

Au

ea-

Kagelman (R. D. Germană) 27 — 
4ii,3 p;
Wiesinger (R.F. a Germaniei) 38 — 
— 401,5 p ; 5. Anette Kansy—Axei 
Salzman (R.D. Germană) 47 — 
p ; 6. Irina Cerneaeva — Vasili 
gov (U.R.S.S.) 52 — 394,8 p. 
luat startul 18 perechi.

Au început întrecerile din
drul probei individuale feminine. 
După primele trei figuri obligatorii, 
campioana mondială și europeană, 
patinatoarea austriacă Beatrix 
Schuba, a și luat un avans apre
ciabil. Blonda „Trixi" are 536 p, 
față de cele 489,6 p ale următoarei 
clasate. C. Walter (Elveția). Pe lo
cul trei, R. Trapanese (Italia) cu 
483,9 p.

Aseară, tîrziu, s-a încheiat 
proba individuală de bărbați. De- 
monstrînd o netă superioritate, O. 
NEPELA (Cehoslovacia) și-a păstrat 
titlul, fiind urmat în clasament de 
S. Cetveruhin (U.R.S.S.) 
(Franța). Patinatorul 
Fazekaș clasat pe 
după figurile impuse, 
bună evoluție la libere, 
numeroase aplauze.

și P. Pera 
român G.
locul 17, 

a avut O 
cucerind

Deși clasați pe locul secund, leningrădenii Ludmila Smirne a ți Andrei
Suraikin au avut cea mai apreciată evoluție la „libere" ; de patru ori 53I 

Foto: TASS

KORCINOI, IA ti PCNCI 
DE LIDER

LONDRA, 13 (Agerpres) 
două runde înaintea Inch 
neului de șah de la Hastin, 
sament continuă să conduc: 
maestru sovietic Anatoli K;. .iov cu
10 p. El este urmat de compatriotul 
său Korcinoi cu 9 ‘ț p. Mecking 
(Brazilia), Byrne (S.U-A.) — 8* ? p. 
Andersson (Suedia), Gligorici (Iu
goslavia) — 7 i, 2 p. Ciocâltea (Ro
mânia) ocupă locul 10 cu 5 puncte.

în runda a 13-a. Korcinoi l-a în
vins pe Unzicker, iar Byrne a cîș
tigat la Franklin. Karpov a remizat 
cu Najdorf. Rezultatul de egalitate 
a fost înregistrat și în partidele An
dersson — Ciocâltea (La mutarea a 
24-a), Gligorici — Pfleger, Keene — 
Botterill și Meriting — Hartston.

.ele

a ridicării drapelelor țărilor pârtiei. 
Telefotoi AGERPRES

La Sappo'-o a avut loc miercuri festivitatea deschiderii satului olimpic și 
pante la apropiata ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă

fac, probabil, cunoștință cu „secrete
le" pirtiei de pe care sperăm să co
boare direct pe... podiumul de pre
miere. In vreme ce prima delegație 
de sportivi români, aflată în drum 
spre Jocurile Olimpice, se găsea 
încă în avion, am luat legătura — 
telefonit — cu Comitetul de organi-

șura întrecerile de schi, bob și să
niuțe) sînt acoperiți cu un strat de 
zăpadă care depășește un metru !

— Care este temperatura ?
— De cîteva zile, termometrul nu 

se ridică peste 0 grade. Acum el 
arată —3. Trambulinele de la Miya- 
nomori și Okurayama sînt și ele

V

PERSPECTIVA UNOR J.O. FĂRĂ SCHIORI 
REACȚII 
SPORTIVĂ

A PROVOCAT VII
IN ÎNTREAGA LUME

Propunerea președintelui C.I.O., 
A. Brundage, de a considera între
cerile de la Sapporo ale schiorilor 
doar campionate mondiale a provo
cat vii reacții în întreaga 
sportului zăpezilor.

Președintele Federației 
ționale de schi, juristul 
Marc Hodler, a primit destul 
favorabil această veste: “
zarea unor campionate 
la Sapporo oferă o posibilitate de 
discuție. Ar fi mai bine așa decit 
să avem sebiori acolo fără să 
poată concura. Dar o hotărire atit 
de importantă de a transforma anu
mite probe olimpice in probe pen
tru 
nu 
sul 
cel _ .
executiv și pe președinții federa
țiilor naționale interesate".

Jan Staubo, membru al C.I.O. 
pentru Norvegia, a adoptat o ati
tudine mai categorică. „A. Brunda
ge nu are dreptul să excludă schi
ul din Jocurile Olimpice. Progra
mul olimpic este stabilit de mult 
timp și o hotărire de o asemenea 
importanță nu poate fi luată de
cit de adunarea generală a C.I.O.*'

Intr-o declarație făcută agenții
lor de presă, Willi Daume, preșe
dintele comitetului de organizare a 
a J.O, de la MQnchen, a precizat 
la rindul său că numai C.I.O. are 
competența de a lua o asemenea 
hotărâre.

lume a

interna- 
elvețian 

de 
„Organi- 
mondiale

titlunle de campioni mondiali 
poate fi luată decit de congre- 
F.I.S. Ar trebui să convocam 
puțin 17 membri din consiliul

Organizatorii Jocurilor Olimpice 
de iarnă au anunțat că ei continuă 
pregătirile competiției în ciuda 
propunerii făcute de A. Brundage. 
De altfel, un purtător de cuvînt al 
Comitetului de organizare a J.O. de 
la Sapporc^ a precizat că la Tokio 
nu a sosit nici o comunicare ofi
cială în acest sens. „Noi am chel
tuit sume importante pentru ame
najările destinate schiului" — a 
mai adăugat acesta. „Sperăm că 
nu le-am făcut in zadar". Secreta
rul general al comitetului de orga
nizare, Tominaaa. a declarat, in 
legătură cu aceasta, agenției Aso- 
ciated Press: „Nici nu ne putem 
gîndi că întrecerile de schi de la

Sapporo și-ar putea pierde denu
mirea de probe olimpice. Sperăm 
că nu se va lua o asemenea hotă
rire".

Iată, în încheiere, opiniile unor 
fruntași ai schiului mondial.

Karl Schranz (Austria) 1 „Acum 
e rindul federațiilor naționale și 
al federației internaționale de schi 
să se pronunțe și să acționeze".

Tyler Palmer (S.U.A.): „Pînă la 
urmă, intransigența d-lui Brunda
ge ar putea să se dovedească ne
fastă pentru sport".

Gustavo Thoeni (Italia) : „Fără 
schi. Jocurile Olimpice de iarnă 
nu pot exista. Nu-mi dau seama 
unde vrea să ajungă președintele 
C.I.O."

ia Sapporo campionatele de sărituri 
de la trambulină ale Japoniei, în 
care Kasaya pare să confirme for
ma sa bună...

— în cercurile ziaristice se spu
ne că Olimpiada de la Sapporo a • 
fost pregătită de organizatori cu o 
minuțiozitate extraordinară.

— Este un compliment care ne 
onorează. Sperăm ca Sapporo sâ-și 
primească oaspeții în stilul tradițio
nalei ospitalități japoneze, fâcîn- 
du-i pe sportivii dn întreaga lume 
să se simtă ca la ei acasă. Dacă 
vreți un amănunt organizatoric de 
ultimă oră, ei bine, numărul trans
latorilor angajați de Comitetul de 
organizare se ridică la 2 000... In 
ceea ce-i privește pe reprezentanții 
sportului românesc, pot să vă asigur 
că vom depune toate eforturile pen
tru ca ei să găsească aici condiții 
excelente, din toate punctele de ve
dere.

— Ce informații suplimentare ne 
puteți da despre festivitatea dc des
chidere a Jocurilor ?

— Inaugurarea Olimpiadei Albe 
se va face într-un cadru sărbăto
resc, în prezența a numeroase per
sonalități ale vieții sportive inter
naționale. Va participa, ca Invitat 
de onoare, împăratul Hirohito, iar 
festivitatea va fi transmisă prin te
leviziune în întreaga lume.

în încheiere, dl. Nitakamo ne-a 
rugat — misiune plăcută, de care 
ne achităm pe această cale — să 
transmitem sportivilor români salu
tul Comitetului de organizare a ce
lei de-a Xl-a Olimpiade și asigu
rările d-sale că delegația română se 
va bucura, la Sapporo, de un climat 
de prietenie și amabilitate.

REP.
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DUPĂ PRIMUL JOC DIN SEZON AL ECHIPEI UNGARIEI
• lllovszky satisfăcut de apărare dar nemulțumit de atac după infrlngerea

de la Madrid * Doi debutanți In selecționată: Kovacs și Szalai
Selecționata Ungariei se află de 

circa 10 zile In Spania, unde, în a- 
proplere de Madrid, lotul a efectuat 
antrenamente deosebit de utile. Con
form unei Înțelegeri Intre federațiile

¥

DE HOCHEI
Miercurea Ciuc, ea re chiar din primul 
minut a deschis scorul prin Iuliu 
Szabo, acest neobosit animator al 
hocheiului din orașul său. în conti
nuare, întîlnirea s-a echilibrat în
trucâtva, deși atacurile jucătorilor 
de la Avîntul s-au dovedit a fi ceva 
ma; periculoase. Pînă la încheierea 
primelor 20 de minute ale meciului, 
Iuliu Szabo și-a dovedit încă o dată 
măiestria șî eficacitatea de atacant, 
înscriind încă două puncte și adu- 
cînd echipei sale un avantaj substan
țial

După pauză, însă, probatf.l prea 
liniștiți de avansul de 3 goluri ne 
care-I aveau, componenții formației 
Avîntul au încetinit alura și stu
denții clujeni s-au aruncat în luptă 
cu toate forțele de care dispuneau. 
Spre surprinderea generală, în min. 
28 scorul ajunsese doar 3—2 pentru 
Avîntul și egalarea plutea în aer. 
Jocul a căpătat în această perioadă 
accente de mare intensitate, dar am
bele combatante au ratat multe ți 
favorabile ocazii. în min. 33, Baka 
mărește avantajul echipei sale la 
4—2, fructificând o excelentă pasă a 
Iui I. Szabo, pentru ca numai 5 mi
nute mai tîrziu. cînd Agronomia 
Cluj se afla în Inferioritate numeri
că, Vacar să puncteze printr-un șut 
de la distanță. '

în ultima parte a întîlnirii, eu toa
te eforturile depuse de jucătorii ce
lor două formații și în ciuda suitei 
aproape inoredibile de ocazii la am
bele porți, scorul nu a mai putut fi 
modificat.

Au marcat: I. Szabo (3), Kaka, 
Vacar — Avîntul | Gali (2), Texe — 
Agronomia. Au condus bine C. Sgiu- 
că și M. Presneanu.

de specialitate ale celor două țări, 
s-a convenit Inițial ca perioada de 
antrenament să se încheie cu un 
meci inter-orașe (Madrid — Buda
pesta), dar ulterior, de comun acord, 
s-a hotărît ca Întîlnlrea să aibă loc 
sub denumirea echipelor reprezenta
tive ale • celor două țări. Așadar, la 
Madrid, a avut loc miercuri seara 
primul joc interțări al anului.

Firește, din punctul nostru de ve
dere evoluția fotbaliștilor maghiari a 
stat In centrul atenției. Din capul lo
cului trebuie să subliniem că Intîl- 
nirea a avut mal mult un caracter 
de verificare, atit pentru Rudolf Illov- 
szky, cit și pentru Ladislav Kubala. 
Spaniolii susțin meciul restant cu 
Irlanda de Nord (16 februarie, la 
Huli) din preliminariile campionatu
lui Europei, în timp ce fotbaliștii 
maghiari își rodează de pe acum for
mația în vederea unui program deo
sebit de încărcat: un lung turneu In 
America de Sud, între 20 ianuarie și 
16 februarie, un meci amical cu R.F. 
a Germaniei (29 martie, la Budapes
ta), tntîlnlrile din C.E. cu România, 
și altele din preliminariile C.M., pre
cum și participarea (cu echipa D 
tn turneul final al Jocurilor Olimpice.

în jocul de la Madrid, echipa Un
gariei a fost învinsă la limită (1—0) 
printr-un gol norocos marcat de 
Arleta în min. 87, ca urmareaunei 
greșeli grosolane comise de Peter

FOTBAL
• Așs «tim fao totdeauna la în

ceput de nou sezon, comentatorii de 
fotbal din Iugoslavia au alcătuit se
lecționata europeană a anului tre
cut. lajă acest „unsprezece" ideal al 
confraților noștri iugoslavi: Banks 
(Anglia) — Vogts (R.F.G.), 
(U.R.S.S); Moore (Anglia), 
(Italia) — Beckenbauer 
Mazzola (Italiâ) — Best 
Mflller (R.F.G.), Cruiff 
Gealei (Iugoslavia).

• în lotul selecționat <

: : Banks 
Șesternev 
Facchetti 
(R.F.G.), 

(Irlanda). 
(Olanda),

de Zagalo

LA J.O. DE LA MUNCHEN?

Sandor Noszaly este un nume mai 
puțin cunoscut pe -planul perfor
manțelor deși a fost unul din bunii 
săritori de 
Europa. El 
timii ani. 
realizate de 
ian Major, 
maghiar a 
mi tor în noua tehnică ,,flop’ 
ș;nd unul dintre cele mai bune re

înălțime din Ungaria și 
este mai apreciat, în ul- 
prin prisma rezultatelor 
unul din elevii săi: Ist- 
în ultimii ani, săritorul 
realizat un progres ui- 

i” reu-

zultate mondiale din toate timpurile: 
2,23 m.

Recent, aflat la București, cu oca
zia unui schimb de experiență cu 
atleții clubului Steaua, antrenorul 
Noszaly și atletul său au avut ama
bilitatea să ne răspundă la cîteva în
trebări.

— Cum ați Izbutit să realizați un 
asemenea progres cu Major într-un 
timp atiț de scurt ?

Juhasz, care l-a lăsat liber în 
pe atacantul spaniol- Tllovszky 
declarat mulțumit de evoluția 
jucători tineri pe care i-a Încercat 
cu acest prilej. Este vorba de fun
dașul Kovacs și de Înaintașul Szalai. 
Apărarea maghiară a rezistat cu 
succes atacurilor dezlănțuite ale gaz
delor, gratie portarului Geczi, In ex
celentă dispoziție și aportului dat de 
fundași. Linia de mijloc, în frunte 
cu Sziics si Vidats. a jucat de aseme
nea bine atît în apărare cit și în lan
sarea acțiunilor ofensive. Pentru 
lllovszky, decepția a conștituit-o 
atacul: Bene — complet șters, Dunai 
— lent și neînspirat (a fost, de altfel, 
schimbat în repriza secundă cu Sza
lai), extremele Zambo și Fazekas — 
cu mult sub forma lor obișnuită. Dar. 
după cum declara după meci antre
norul reprezentativei maghiare, si
tuația nu este deloc 
Madrid am făcut un 
dacă vedetele nu au 
mulțumit de evoluția 
apărare. Dacă vom rezolva problema 
apărării voi putea privi cu mat mare 
încredere viitorul’’.

în partida din capitala Spaniei au 
jucat echipele: UNGARIA : Geczî — 
Fabian, P. Jultasz (Szoke), Kovacs, 
Sziics, Vidats, J. Juhasz. Fazekas. 
Bene. Dunai (Szalai). Zambo.

SPANIA : Iribar — Gallego. To- 
nono, Torigno, Lora, Luis (Charu- 
chua). Rifto. Quino. Amancio (Arieta). 
Quint (Pirri), Rexach,

careu 
s-a 

unor

Adept al Jlop"-ului, atletul maghiar Istvan Major se anunță drept unul 
din principalii favoriți olimpici la săritura in înălțime

— în primul rînd. pentru că sti
lul „flop’ 1 se potrivește de minune. 
Apoi, Major este un atlet care se 
pregătește cu o conștiinciozitate și 
ambiție ieșite din comun. în sfîrșit. 
el este un atlet care nu poate realiza 
rezultate mari decit la 
tari. în 
cu atît 
Este In

— Ce 
Jocurile

— Cei care vor dovedi o formă sta
bilă, vor avea șanse în plus să se 
afirme șl deci să ocupe locuri frun
tașe. Un săritor care atinge în mod 
regulat 2,20 m poate conta în lupta 
pentru titlu.

— Clare sînt favorîțil dv. pentru^ 
Olimpiadă 7

— Sînt multi. Sovieticii Sapka si 
Ahmetov, doi americani al căror nu
me îmi scapă, 1—2 vest-germani șî 
desigur talentatul dv. Dosa. Să nu 
uitați că nu sînt de loc excluse sur
prize In genul celei reușite de Fos
bury la Mexico. Acestea sînt desi
gur excepții, dar nu pot fi excluse 
cu totuL

— Ce părere aveți despre atletul 
chinez N| Cih-ein 7

— Dacă R.P. Chineză ar participa 
la J.O. atunci săritorul chinez va fi 
indiscutabil unul din favorit!. El are 
o detentă cum nu am vL.al, încă. Ia 
nimeni. L-am văzut tn 1962, la Mos
cova, sărind peste o poartă de fot
bal șl ml s-a părut ceva extraordi
nar.

— Dar Dosa al nostru?
— Este unul din adversarii de te

mut deoarece știe să concureze foar
te bine în marile competiții. Dacă 
la marea detentă pe care o are (am 
auzît că sare 1,80 m de pe Ioc, în 
timp ce Fosbury realiza numai 1,75, 
iar Major 1,70) va adăuga și o pre
gătire corespunzătoare, atunci poate 
avea un rol foarte important în lup
ta pentru primele locuri Ia MOnchen. 
M-aș bucura mult dacă atletul meu 
Major și prietenul său Dosa ar fi 
printre cei ce vor urca Pe podiumul 
olimpic.

concursuri 
plus, cu cit se urcă ștacheta, 
se concentrează mai bine, 
genul săritorului dv. Dosa. 

credeți că se Va Intimpla la 
Olimpice 7

alarmantă: ..La 
test bun. Chiar 
corespuns, sînt 
unor tineri din

PE GLOB
pentru a asigura participarea Bra
ziliei la „Mini-cupa mondială", din 
acest an, „veteranul* este portarul 
Felix (35 de ani), iar „mezinul" ata
cantul Mirandinha, în vîrstă de 19 
ani. Se știe că, cu toate nenumăra
tele rugăminți și solicitări, Pele a 
tămas ferm pe poziție; el nu va 
jtțca în marele turneu organizat în 
țara sa. neințelegind să abdice de 
la hotărîrea luată anul trecut, cînd 
retragerea lui a fost sărbătorită 
publlo.

Interviu consemnat de 
N. MIHAIL

Cu prilejul unui concurs des
fășurat ia Sydney, înotătorul 
australian Brad Cooper a sta
bilit un nou record mondial 
în proba de 800 m liber cu 
performanța de 8:23,8. Rezul
tatul său este superior cu 4.8 
vechiului record deținut de 
compatriotul său Graham Win- 
deat-t. In cadrul aceluiași con
curs,’ multipla recordmană 
mondială Shane Gould a ter; 
minat învingătoare în două 
probe : 100 m liber în 59,o și 
100 m fluture în 1:05,1, la nu
mai o secundă de cea mai 
bună performanță mondială 
care aparține sportivei ameri
cane Ann Jones.

deplasare cu scorul de 75—58 
(41—24) de echipa Zelezniciar 
Sarajevo. „Cupa Cupelor” a 
programat la Milano partida 
dintre formațiile masculine 
SImmenthal și AEK Atena. 
Net superiori, baschetbaliștii 
italieni au obținut o victorie 
Ia scor : 117—76 (59—26).

tn cadrul grupelor sferturilor 
de finală ale competițiilor eu
ropene de baschet s-au dispu
tat trei noi tntflnlri. tn „Cupa 
campionilor europeni" (mascu
lin), echipa iugoslavă Iugo- 
plastika Split a tnvins pe te
ren propriu cu scorul de 94—81 
(49—34) formația Slavia Fraga, 
în competiția similară femini
nă, Wisla Cracovia a dispus In

Pe pista de la Cortina d’Am
pezzo (Italia) au Început în
trecerile competiției internațio
nale de patinaj viteză dotată 
eu „Trofeul Doria", Ia startul 
căreia slot prezenți sportivi 
de valoare din mai multe țări 
ale lumii. In prima zi de con
curs, recordmanul sovietic Va
leri Muratov a cîștigat proba 
de 500 m cu timpul de 38,05. 
Ei l-a tnvins pe campionul 
vest-german Erhard Keller, 
clasat pe locul secund cu 38,70. 
Locul trei a fost ocupat de 
americanul Nell Blatchford — 
38,79. Keller și-a luat revanșa 
tn cursa de 1000 m, tn care 
a terminat învingător cu tim
pul de 1:19,52, fiind urmat de

Muratov — 1:19,35 șl Jos Va
lentin (Olanda) — 1:20,01. Pro
ba de 3000 m a revenit fin
landezului Kimmo Koskinen, 
cronometrat în 4:22,19.■
La Jihlava s-a disputat 
de-al doilea med amical 
tre reprezentativele de hochei 
pe gheață ale Cehoslovaciei șl 
R.D. Germane. Gazdele au ob
ținut din nou victoria, de data 
aceasta cu scorul de 7—2 (3—1, 
3—1, 1—0). în primul joc, ho- 
eheiștii cehoslovaci'au 
CU 8—2.

cel 
din-

cîștigat

primul 
sărito-

La Bena s-a disputat 
concurs de selecție al 
iilor de la trambulină din Nor
vegia, tn vederea alcătuirii e- 
ehipei pentru Jocurile Olim
pice de Ia Sapporo. Victoria a 
revenit schiorului Frithjef 
Prydz cu 233.4 p. Marele favo
rit. Ingolf Mork, nu a parti
cipat la acest criteriu de se
lecție fiind suferind de stomac. 
După cum se știe, ' Mork a 
cîștigat anul acesta „Turneul 
celor 4 trambuline".
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După c® a cîștigat turneul In
ternațional de la Flensburg, 
reprezentativa masculină de 
handbal a Iugoslaviei a sus
ținut un med amical Ia Hil
desheim cu o selecționată lo
cală. Victoria a revenit spor
tivilor iugoslavi cu scorul de 
24—16 (14—5).

în runda a doua a turneului 
de șah, de la Wijk an Zee, 
marele maestru magniar La- 
jos Portisch a cîștigat la Lan- 
geweg. Iar Fomar l-a învins 
pe Timman. tn toate celelalte 
parttde a fost consemnată re
miza : Donner — Bee, Har- 
toch — Smejkal. Smîslov — 
Adorjan. Benko — Hort. Tvkov 
— Browne șl Liubojevid — 
Savon. în partidele întrerupte 
din prima rundă. Benkd a 
cîștigat la Browne, Iar Smej
kal a remizat cu Ree. Pe pri
mul loc In clasament se afiă 
Pomar (Spania) cu 2 p. urmat 
de Adorjan (Ungaria). Benkd 
(SUA), Portisch (Ungaria) — 
ou rfte 1!A p etc.

r


