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RETROGRADARE ÎN GRUPA C

TREBUIE SĂ-ȘI MĂREASCĂ VOLUMUL
ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI

ț

LIPSA DE ZAPADA CAP OE SERIE Nr.1
IN TURNEULAFECTEAZA ANTRENAMENTELE

DE LA LONDRA? specialiștii acestui sport
i

stațiu-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

in C.C.E. la handbal feminin
Foto i S. BAKCSI

O amplă dezbatere orga-
<
t nizată de redacție cu

tinerii ta- 
I. Tamaș

oaspe a sosit asearâ Jn Capitală

(prin telefon).
la Sapporo, munții

iăr 
pen- 
care 

de

românl 
și an-

Formafia

La coș, cit mal 
multe aruncări la 
coș, poate scă
păm de retrogra

dare...

Azi, la ora 18, In sala Floreasca î

antrenorul O- 
Peste puțin ' 

lui urmau să

. ■ »
La Pernitz, slalom pe.., 100 de metri

„U“ București - Macabi Hărăzim
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• Cum se prezintă reprezen
tativa noastră cu 68 de zile 
înaintea participării la grupa 
B a campionatului mondial ?
• Au ieșit la iveală lipsuri 

serioase în pregătirea iucători-

• Din părerile, deseori con
tradictorii, privind valoarea for
mației române, posibilitățile ei 
reale, nivelul de măiestrie ai 
jucătorilor, se desprinde conclu
zia că activitatea în aceste 
două luni trebuie desfășurată 
într-un spirit de maximă respon
sabilitate și exigență

ÎN SĂlILf DE SPORT DIN CAPI IAEA
’.<•7

ț<- Cum vor fi arătînd sălile de sport din Capitală într-o 
după amiază de iarnă geroasă ? Răspunsul — amplu, edifica
tor — l-am primit la capătul unei vizite la Floreasca, Giulești, 
Dinamo, Constructorul ți „23 August".

f SALA FLOREASCA — de
ocamdată cea mai încăpătoare 
din București — era sub do- 

. ininația handbalului. Cam
pioanele României, fetele de 
“la Universitatea, aflate în pra
gul unor examene competițio- 
nale importante (meciul cu 

.’Macabi Hărăzim din C.C.E., 
partidele — dificile — din 

.campionatul național), jucau... 
fotbal. Un divertisment plă
cut, necesar, înaintea unei 
«.porții* uriașe de lucru la 

, două porți. Pe culoarul de le
gătură dintre bazin și sală, 
sub tribuni sau tn foaier alte

—9---------

grupe de sportivi își așteptau 
rîndul pentru a începe pregă
tirea...

Cînd am intrat în sală la 
DINAMO am avut pur și sim
plu impresia de sufocare. Zeci 
de tineri lucrau, pe saltele 
improvizate, elemente mai 
simple sau dificile din gama 
atît de largă a procedeelor 
luptelor greco-romane. Viito
rii campioni ocupau laturile, 
mijlocul sălii fiind al voleiba
liștilor — și ei foarte tineri 
— angajați într-o partidă de 
antrenament. .Numai la grupa 
antrenorului Alexandru Ruszi

am numărat 24 de sportivi. 
In cealaltă grupă să fi fost, 
de asemenea, vreo 20, în 
timp ce numărul voleibaliști
lor (al celor ce jucau și al 
celor ce așteptau să fie invi
tați pe teren) era și el aproa
pe de 30. Intr-un colț, stătea 
nerăbdător 
prea Vlase. 
timp, elevii 
dispute o partidă de antre
nament cu echipa Metalul... 
„Dacă rămîneți cu noi în sală 
veți avea prilejul să vedeți la 
lucru cîțiva dintre 
tentați din echipă.

REPREZENTATIVA DE FOTBAL,
PRINTRE FRUNTAȘELE

ȘOMERULUI EUROPEAN §1 MONDIAL
acelorași specialiști, și pînă ari. , 
uriaș. Și cît de greu se cuceri 
azi un loc sub soarele fotbalulu 
In 1970, tricolori: au fost prez, 
ia un turneu final mondial d , 
32 de ani de nedorită pauză, într-o 
ediție în care procentul de preten
dente la un loc în turneul final a 
fost de 4,4 pentru 1 (în 1938, la 
penultima noastră participare, pro
centul era 1,7 la 1).

In sferturile de finală ale Cam
pionatului Europei am mai fost 
prezenți o dată, Ia prima ediție 
disputată între 1958—1960. Dar a- 
tunci au participat doar 17 echipe, 
printre absente numărîndu-se Bel
gia, Elveția, Italia, R.F. a Germa
niei și toate cele patru reprezenta
tive britanice, ceea ce dădea cu 
totul altă coloratură competiției l 
mai... spălăcită. Astăzi, însă, doar 
Ișlanda a lipsit, dintre națiunile 
europene, de la marea bătălie 
disputată sub steagul U.E.F.A.

Toate acestea nu ar fi fost posi
bile fără condițiile excelente crea
te mișcării de cultură fizică și sport

Cu tot mai mult respect este pro
nunțat astăzi numele reprezenta
tivei de fotbal a României, una 
dintre fruntașele soccerului euro
pean și mondial, echipa care fiind 
prezentă în 1970, în Mexic, la ul
tima ediție a „Cupei Jules Rimet" 
și cucerind doi ani mai tîrziu 
dreptul de a juca în „sferturile" 
Campionatului Europei, i-a făcut pe 
specialiștii din lumea întreagă s-o 
plaseze — 
mente de 
mele din

Ou tot 
pronunțat 
cunoscuți 
tră. Lucescu, Dembrovschi, Dobrin, 
Sătmăreanu, Dumitru, Nunweiller 
VI, Dinu și ceilalți sînt considerați 
printre cei mai buni din Europa, 
incluși — tot de specialiști — în 
diferitele echipe ale „lumii*, ale 
continentului etc. Dumitrache a ju
cat la Moscova umăr la umăr cu 
vedetele de pe patru continente, 
la festivalul consacrat marelui Ia 
șin. t,

Nu vrem să facem un articol-bi- 
lanț dar e clar pentru oricine că 
drumul parcurs de la acel „Ziirich 
umilitor", de la acele timpuri cînd 
reprezentativa tricoloră era a 21-a 
in Europa, conform clasamentelor

• în nenumăratele clasa- 
fine de an printre 
vechiul continent.
mai mult respect 
azi numele celor 
fotbaliști din țara i

pri-

este 
mai 

noas-

es:e

Mircea TUDORAN

SI CONCURSURILE SCHIORILOR EUROPENI
PERNITZ, 14 
în vreme ce,

Teine și Eniwa sint acoperiți cu 
un strat gros de zăpadă, pe alocuri 
depășind un metru, în Europa al
pină pîrtiile au un aspect dezolant. 
Ca urmare, concursurile se desfă
șoară în condiții foarte dificile sau 
sînt pur și simplu anulate, așa cum

s-a petrecut cu cel de la Bad-Hof- 
gastein (Austria), unde s-au aflat 
săptămîna trecută olimpicii 
Dan Cristea, Virgil Brenci 
trenorul lor, Kurt Gohn.

Așadar, ei au plecat din
nea Bad-Hofgastein fără să fi con
curat și fără să fi putut efectua 
antrenamentele planificate. Ei au 
ajuns la Pernitz (o altă stațiune 
austriacă) în cursul zilei de luni șt 
au așteptat cu nerăbdare să treacă 
noaptea, deoarece doreau ca marți 
să recupereze din kilometrii de an
trenament piărduți cu o săptămînă 
în urmă. Dimineață aveau să afle 
o surpriză neplăcută. Pîrtia din lo
calitate era închisă, deoarece se 
afla în plină amenajare în vede
rea competiției de la sfîrșitul săp
tămînii. Zeci de oameni cărau ză
padă, în găleți și pe tărgi, 
pompierii utilizau furtunurile 
tru a întări pîrtia de ooborîre 
va găzdui, de fapt, întreceri

slalom. Diriguitorii schiului din Per- 
nitz i-au îndrumat pe schiorii ro
mâni să se antreneze pe o... mini- 
pîrtie, de fapt o insulă de zăpadă 
înghețată (lungă de 100 de metri). 
Neavînd încotro, Cristea și Brenci 
au parcurs marți, miercuri și joi 
sute de porți de slalom. Vineri a 
fost dată în folosire pîrtia oficială, 
pe care reprezentanții României 
s-au grăbit să o folosească. Azi și 
mîine ei vor lua startul la cursele 
de slalom special ce se vor desfă
șura în cadrul unui mare concurs 
internațional, alături de schiori din 
Franța, Suedia. Norvegia, Italia și, 
bineînțeles, Austria.

După ce vor concura la Pernitz, 
schiorii români se var înapoia în 
țară (luni), urmînd să-și desăvîr- 
șească pregătirea pe pîrtiile din 
Bucegi sau din Postăvarul. De alt
fel, ei vor lua startul la campiona
tele județene ce se vor desfășura 
săptămîna viitoare.

Organizatorii turneului in
ternațional de tenis care va 
avea loc la Londra, între 
18—22 ianuarie, la ■ Royal 
Hall, au stabilit următorii 
capi de serie pentru proba 
de simplu bărbați: 1. Ilie 
Năstase (România) J 2. Cliff 
Richey (S.U-A.) 1 3. Andres 
Gimeno (Spania); 4. Clark 
Graebner (S.U.A.).

Proba de simplu bărbați, 
care contează în clasamen
tul marelui serial de turnee 
„indoor" recent început în 
S.U.A., la Baltimore și sol
dat cu victoria lui Năstase, 
va reuni 16 jucători.

întrecerea la dublu-băr- 
bați are următorii capi de 
serie: 1, Hewitt-Mc Millan 
(Republica Sud-Africană); 2. 
Năstase—Țiriao (România) ;

3. Graebner-Gorman (S.U.A.) i
4. Gimena—Orantes (Spa
nia).

Turneul de la Royal Hall 
din Londra se va desfășura 
Pe un teren realizat din plas
tic (uniturf) programînd în- 
tîlnirile numai după-amiaza 
și seara.

găzduiește astăzi, 
ora 18, întilnirea

INAUGURAREA SEZONULUI ATLETIC
BUCURESTEAN PE» TEREN ACOPERIT

Patinoar natural

Sala Floreasca 
începind de la 
retur dintre Universitatea Bucu
rești șl Macabi Hărăzim (Israel), 
contind pentru primul tur al ac
tuale:. ediții a Cupei campionilor 
europeni la handbal feminin.

Deși au învins în primul meci
— disputa: La 6 ianuarie la Holon
— eu 29—14. asigurindu-și astfel, 
practic, calificarea în turul II al 
competiției continentale, campioa- 
neie României s-au pregătit cu se
riozitate pentru partida de astăzi. 
Elevele prof. Constantin Popescu 
au făcut miercuri un antrenament, 
joi au 
panta 
miază 
ment*

apărată, pe rînd, de cei doi por
tari ai formației.

Universitatea București va folosi 
în meciul cu Macabi Hărăzim ur
mătorul lot de jucătoare: Lucre- 
ția Anca, Simona Arghir, Aneta 
Schramko, Niculina Iordache, Doi
na Furcoi, Elena Dobîrceanu, Li
dia Scorțescu. Maria Ni(ă, Ioana 
Surugiu, Maria Mereu și Mirela 
Dragoș. Arbitrii întîlnirii: M. Sta- 
noevici și S. Vojvodici (Iugosla
via).

Aseară tîrziu, campioana Israelu
lui, formația Macabi Hărăzim, a 
sosit în Capitală. Handbalistele 
oaspete vor face cunoștință cu sala 
de joc astăzi, în cursul dimineții. 
Tot astăzi dimineață vor sosi în 
București ți cei doi arbitri iugo
slavi.

zăpada căzută tn Capitală a fost prt-' 
mită cu multă satisfacție de copil. Pa , 
derdelufuri s-au organizat primele in->f 
treceri de săniuțe, bătaia cu bulgări de 
nea a devenit o ^preocuparea la ordinea' 
silei. După cum se vede, fotoreporterul 
nostru a fost ji el p» fază...

! 'Sfe '■" |

la Dinamo

erer.

INTERNAȚIONALELE
DE GIMNASTICĂ

programat! in aprilie 
prim* competiție in* 
de anverguri care

Deși este 
(14—10, la 
lernaponxlâ —--------_-----
figurează in programul gimnașu- 
lor noștri fruntași, .Turneul 
Gneorghe Moceanu*. s-au și primit 
la federația de specialitate primele 
confirmări de participare. Astfel, 
și-a.u munții pini acum prezen
ța sportivi din U.R.S.S., Suedia, 
R.D.G., Cehoslovacia, Ungaria, 
Bulgaria, Polonia, B.F.G.

fruntași,

MITRflWMENEE INTENSE,

susținut o partidă tn com- 
Rapldului. iar ieri după-a- 
au efectua: un „bombarda- 
de 60 ce minu» la poama

MUNCHEN’72

Pentru

• Chiar nemor- 
turisită, dorința 
de a cuceri meda
lia de aur...* Cine 
nu va atinge ba
remul de timp, să 
nu-și facă iluzii !
• Sportivii con- 

sacrati se vor titu
lariza foarte greu 
• înaintea antre
namentului... 10 ture de stadion ! • Cum arată pro
gramul unei zile de pregătire ?

IN LOÎUl CAIACIȘT1L0R
(Continuare in pag. a 3-a)

ZECE FETE
A

ÎN CURSA GREA 
SELECȚIEI

Fază din meciul România — Țara Galilor (2—0), care a consfințit prezenta reprezentativei noastre între 
primele opt din Eyropa - " Foto : S. BRAȘOVEANU

Fără -voie, în 
după-amiezii de 
în drum spre mini-lacul din parcai 
sportiv Dinamo, că, de fapt, ne vom 
reîntîlni cu unii dintre cei mai in- 
dîrjiți dintre candidații la glor>: 
olimpică a acestui an. Pentru că. 
meri colecționari de titluri euro
pene și mondiale, caiaciștii români 
n-au reușit pînă acum — și cit de 
aproape au fost I — să cucerească 
o medalie olimpică de aur.

Cum este 
Munchen" ?

înserarea grăbită a 
iarnă, ne gîndeam.

abordată „tentativa

Temperatură ridicată — la pro
priu, dar și la figurat — im bacul 
de iarnă, nu prea mare, însă folosit, 
din cite observăm chiar de la in
trare, extrem de judicios, ca un 
atelier foarte bine pus la punct. De 
fapt, este un atelier...

locurile în
țlaria

Fetele și-au ocupat 
caiacul de 4 și antrenoarea ' 
Navasart le urmărește, în tovărășia 
cronometrului, ritmul și forța lovi
turilor în apa, în care amtarcațiu-

azi, 20 de minute de padelat. Echipajul este format din Paulina Humă,' 
Maria Ivanov, Nastasia Nicolae, Ioana Simionov.

Foto I 1. MIHAICA '
de ora fixată pentru obișnuitul an- 1 
trenament al celor 23 de compo- 
nenți ai lotului. Să vedem cine sînt 
acești „posibili" pentru Munchen. 
Lista cuprinde — semnificativ pen
tru criteriile de selecție care au 
acționat la alcătuirea lotului — 7 
maeștri emeriți, 11 maeștri ai spor
tului și 5 caiaciști cu categoria 
1 de clasificare. Iată, de altfel, nu
mele lor : V. Roșea, I. Irimia, C. 
Coșniță, V. Simiocenco, Șt, Pocora,
H. Ivanov, M. Zafiu, D. Ivanov, A. 
Vernescu, I. Negraia, A. Sciotnic, 
C. Macarencu, I. Dragulschi, E. 
Pavel, R. Vartolomeu, I. Iacob, I. 
Terente, E. Zabara, A. Varabiov,
I. Sidorenco, M. Patrichi, R. Rujan, 
F. Foldi.

Greu de anticipat șansele de se
lecție pentru Jocurile Olimpice.

Este, într-adevăr, tot ce are mal 
bun în prezent caiacul feminin 
din țara noastră. Ne bucură PRE
ZENȚA SPORTIVELOR CONSA
CRATE — semn al constanței va-

IARNA PREGĂTIRILOR Șl SPERANȚELOR OLIMPICE

lorice ridicate, demonstrate în sezo
nul trecut. In egală măsură ne 
bucură, însă, și PROMOVAREA 
CURAJOASA a junioarelor Nastasia
Sadovnic și Maria Ivanov, a Nasta- 
siei Nicolae, acum în primul an la
„tineret".

MAI ALES CÎND ESTE VORBA 
DE OLIMPIADA...

nea este totuși ținută pe loc ca pe 
chingi.

★
Zece fete visează la această oră 

afirmarea olimpică ! E bine să le 
cunoaștem numele (dacă mai este 
necesar...) : Maria Nichiforov, Valen
tina Serghei, Nastasia Sadovnic, 
Haripina Evdochimov, Natalia Man- 
gea, Paulina Humă, Maria Ivanov, 
Ioana Simionov, Nastasia Nicolae 
(Viorica Dumitru va începe pregăti
rile în cadrul lotului olimpic la în
ceputul săptămînii viitoare).

De pregătirea băieților răspunde 
antrenorul emerit Nicolae Navasart, 
prezent la bao cu mult timp înainte

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)
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hochei I i
DE ASTĂZI, |

ÎN CELE 68 DE ZILE RĂMASE PÎNĂ LA CAMPIONATUL MONDIAL

TURUL AL lll-lea

AL CAMPIONATULUI
După o zi de pauză, campionatul 

național de hochei (grupa A) se 
reia astăzi la patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală cu jocuri 
contind pentru turul al III-lea al 
competiției. Ultimele două tururi 
au fost amînate, cum se știe, după 
desfășurarea grupei B a C.M.

PROGRAMUL. Sîmbătă 15 ia
nuarie : 16,30 Steaua — Avîntul, 
19,00 Dinamo — Agronomia; du
minică 16 : Dinamo — Avîntul,
Steaua — Agronomia; marți 18: A- 
vîntul — Agronomia și Dinamo — 
Steaua.

CLASAMENTUL : Steaua 10 p 
(40—8), Dinamo 10 p (39—9), Avîn- 
tul și Agronomia 2 p. (14—45).

i ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI TREBUIE SĂ-ȘI MĂREASCĂ,
I ÎN MOD CONSIDERABIL, VOLUMUL DE MUNCĂ
I
I PENTRU A EVITA 0 NOUĂ RETROGRADARE IN GRUPA C
I
I 
I

ÎN NOUL SEZON 

COMPETIȚIONAL
Aproape 200 de concurenți vor 

lua startul, azi, în cadrul primului 
concurs de tir al noului sezon. 
Trăgători din 20 de cluburi și aso
ciații se vor alinia pe standurile a- 
menajate în sala de expoziție a In
stitutului de arhitectură din Capi
tală pentru a participa la compe
tiția dotată cu „Cupa primăverii". 
Titulatura poate provoca însă zîm- 
bete acum cînd înregistrăm tempe
raturi de minus 17 grade- Dar este 
posibil ca prin organizare și rezul
tate să avem o ilustrare a cunoscu
tei melodii ,,E primăvară în ia
nuarie" !

Concursul programează întreceri 
la probele de pușcă și pistol cu 
aer comprimat 40 f pentru seniori, 
senioare, juniori și junioare. Tot
odată va fi întocmit și un clasa
ment general pe echipe.

Și-au anunțat participarea unii 
dintre cei mai buni specialiști ai 
genului. Ne gîndim Ia Edda Baia, 
campioana Europei la armă, Ani- 
șoara Matei, medaliată cu argint 
la proba de pistol a acelorași cam
pionate, P. Șandor, fost campion 
continental, Melania Petrescu, Ioa
na Soare, Ana Gorefi. Anca Iuga, 
Ana Butu. V. Atanasiu, E. Satala, 
I. Codreanu, I. Pieptea, I. Corne
lii! etc.

întrecerile sînt așteptate cu deo
sebit interes da£ă avem in vedere 
că peste o săptămînă (23—26 ia
nuarie) se vor desfășura campiona
tele republicane la aceleași probe, 
iar în februarie (18—20), campio
natele continentale la pușcă și pis
tol cu aer comprimat — găzduite 
la Belgrad.

I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I

ÎNTRECERE PENTRU VITEZIȘTI - 

„CUPA AGRONOMIA CLUJ"

I 
I 
I
I

Opinia publică sportivă din țara noastră a fost afectată de slabele rezultate din ultima vreme ale echi
pei reprezentative de hochei. Și chiar dacă, după numărul spectatorilor din tribune, s-ar părea că 
acest sport nu se bucură de o prea mare adeziune în rîndurile publicului, totuși destinele hoche

iului nostru interesează, preocupă, dau naștere la discuții și comentarii. Cauzele sînt lesne de bănuit. 
Peste puțină vreme, Romania va organiza din nou grupele B și C ale Campionatului lumii, întrecerea 
din eșalonul secund al elitei mondiale urmînd să fie găzduită de patinoarul artificial „23 August" din Ca
pitală (24 martie — 2 aprilie).

în dorința de a scoate la lumină situația reală a hocheiului românesc, cauzele obiective și subiective 
care au determinat comportările mediocre ale selecționatei naționale, ca și perspectivele ce se deschid în fața 
acestui joc sportiv, am organizat, recent, o masă rotundă la care au participat, cu multă solicitudine, 
cadre cu responsabilități din lumea crosei și a pucului.

Au răspuns invitației noastre : TUDOR VASILE, vicepreședinte al F.R.H., VASILE MILITARU, secretarul 
general a| F.R.H., AUREL PREDESCU, consilier la C.N.E.F.S., ing. ALEXANDRU TEODORESCU, șef de 
lucrări la I.E.F.S., MIHAI FLAMAROPOL, antrenorul principal al echipei naționale, ing. CONSTANTIN ȚICO, 
fost internațional de hochei, președintele Colegiului de antrenori, NICOLAE TURCEANU, președintele Colegiu
lui de arbitri, EDUARD PANA, căpitanul secund al echipei reprezentative, . ............... . ............ .
membru al Biroului F.R.H., comentator de hochei.

Am început discuția lansînd o întrebare de mare actualitate :

pauză competițională de 3 luni, de 
ce nu a folosit-o pentru creșterea 
potențialului fizic, tehnic și tactio 
al echipei ? Să răspund tot eu i 
pentru că lucrăm încă cu metode 
depășite, pentru că ne este frică de 
nou, poate că ne este frică de mai 
multă muncă ! în mod sincer cred 
că neajunsurile nu-și au izvorul 
doar în structura acestui plan. Ele

CONSTANTIN DIAMANTOPOL,

REPREZENTATIVA ROMĂNIEI A URCAT SAU A COBORÎT

PE SCARA VALORICĂ A

■ ® i i*

CONSTANTIN DIAMANTOPOL
Red. i Problema îi frămîntă pe 

amatorii de hochei. Intr-adevăr, 
avem, la această oră, o echipă 
mai puternică sau mai slabă de
cile cea din trecut ? Răspunsurile 
pe care le vom reproduce mai 
jos nu sînt în măsură să eluci
deze chestiunea. Noi am înclina 
să-i dăm dreptate, în această pri
vință, mai degrabă cronicarului 
Diamantopol, vehement contrazis 
de antrenorul Flamaropol.

AL. TEODORESCU: „Aș vrea să 
precizez i atunci cînd discutăm a- 
ceastă problemă este bine să avem 
în vedere faptul că prin modificarea 
sistemului de disputare a Campio
natului mondial s-au produs mutații

Inelul de gheață de pe lacul Ciu- 
caș din Tușnad va cunoaște, azi și 
mîine, forfota marilor întreceri de 
patinaj. Cei mai buni viteziști, se
niori si juniori, se vor întrece în 
competiția organizată de clubul 
sportiv universitar clujean și dota
tă cu „Cupa Agronomia Cluj". în
trecerile se anunță deosebit de in
teresante, întrucît ele constituie o 
ultimă verificare a viteziștilor îna
intea campionatelor naționale — 
programate, tot la Tușnad, în zile
le de 20—25 ianuarie. Deci, vor c- 
volua azi și mîine, în probele de 
500 și 1 000 m, cei mai buni sprin
teri pe gheață , printre care 
Crista Tracher și .4. Okos (Dinamo 

Brașov), D. Lăzărescu și Maria 
Tasnadi (Harghita M. Ciuc), G. 
Pop și E. Imecs (Agronomia Cluj) 
și L. Koros (Mureșul Tg. Mureș).

I
I
Iii

...M. FLAMAROPOL : „Eu cred că 
ACTUALELE rezultate ale hocheiu
lui nostru trebuie să fie considera- 

ca normale. Abaterea de la regu- 
s-a produs atunci cind, avînd o 

bază materială net inferioară față 
! noastre adversare, 

puteam opune o echipă ale cărei 
succese constituiau un CAZ DE EX- 

! cu antevorbito- 
__  ____  _ astăzi avem cea mai 
bună echipă și că valoarea ei gene
rală este net superioară celei 
trecut !“.

Ide principalele 
le puteam opur

ICEPȚIE. în opoziție 
rul, afirm că astăzi

I

Citiți revista

I
I
I

Red. i De bună seamă, actuala 
ediție a grupei B a campionatu
lui, de începutul căreia ne des
part doar 68 de zile, va fi in 
măsură să dea un răspuns ex
haustiv.

Dar, pentru că pină la start au
rămas doar două luni și ceva, 
am vrut să-i întrebăm pe distin
șii noștri oaspeți cum socotesc :I

HOCHEIULUI MONDIAL?
valorice considerabile în componen
ța celor trei grupe ale întrecerii".

C. DIAMANTOPOL: „Foarte a- 
devărat ! Grupa B a C.M. a devenit, 
în ultimii ani, cu mult mai puter
nică decît era atunci cînd echipa 
noastră se număra printre fruntașe
le ei, candidînd o dată cu șanse 
chiar la ocuparea primului loc în 
grupă. Ani de-a rîndul, hocheiștii 
români au fost animatorii ei, dar, 
în clipa în care primul eșalon al 
competiției mondiale a fost redus 
doar la 6 echipe, în mod automat 
două dintre formațiile puternice ale 
hocheiului internațional au, coborît 
în seria secundă, conferindu-i o altă 
tentă valorică. Aceasta ar fi o cau
ză absolut obiectivă. Dar, nu-i mai 
puțin adevărat că jucătorii noștri

contradictorii 
lămuritoare 
toare:

ni se pare foarte 
intervenția urmă-

A. PREDESCU : „îmi face impre
sia că se confundă puțin noțiunile. 
Chiar și la o analiză superficială, 
apare evident că ceea ce a avut re
prezentativa noastră nu era un 
PLAN, ci un simplu PROGRAM, 
eventual de jocuri. Iată de ce la ca
pitolul metode și mijloace de an
trenament sîntem mult rămași In 
urmă. Paradoxal, dar cu ani în ur
mă, noi am fost precursorii, la ni
velul grupei B, ai folosirii unor me
tode de pregătire foarte moderne. 
Cu timpul însă, pe măsură ce alții 
le împrumutau și le perfecționau, 
noi nu numai că nu le-am utilizat 
în continuare, dar le-am abando-

Prof AUREL PREDESCU
apârut atunci cînd, după cîști- 

garea grupei C, n-a existat o sufi
cientă preocupare pentru construirea 
unei formații capabile să facă față 
rigorilor grupei B, pentru lărgirea 
bazei de selecție, pentru o temeini
că pregătire, încă din timpul verii. 
Dar, timpul nu este pierdut Am 
convingerea că prin mobilizarea tu
turor forțelor se poate recupera ră-

Masă rotundă organizată de reda cția noastră cu cițiva

specialiști din lumea crosei și a pucului

fruntași n-au reușit să țină pasul 
cu saltul înregistrat aproape pretu
tindeni pe planul hocheiului. Aș în
drăzni să răspund la întrebarea dv. 
în felul următor i pe de o parte e- 
chipa noastră și-a pierdut mult din 
forța pe care o avea altădată, iar 
pe de altă parte, celelalte formații 
(Elveția, Iugoslavia, Japonia, Norve
gia) au înregistrat progrese conside
rabile".

nat chiar. Aș răspunde antrenorulai 
Flamarcpol Că pregătirea 
ce doar în meciuri Dacă

CAUZELE PLEACĂ

nu se fa- 
a avut o

DE LA

minerea In urmă, în așa fel îneît 
selecționata noastră să evite O nouă 
retrogradare In grupa C.

DEFICIENȚELE PREGĂTIRII

LA CLUBURI!

prea repede, au pierdut obișnuința 
muncii dure, cărora li s-a tocit do
rința de progres, de autodepășire. 
Dîndu-și seama că pot supraviețui 
și așa în echipa națională, ei devin 
iute blazați, plictisiți, amplificînd, 
în scopul justificării, unele mărun
te probleme personale. Un spirit de 
automulțumire s-a instalat și la ge
nerația de mijloc, cea mai numeroa
să în lot, din care fac și eu parte. 
De multe ori, momentul echipării a 
devenit pentru noi un chin. (Trist, 
dar adevărat! n.r.). Nu știu, dar 
poate sîntem obosiți psihic. Cît pri
vește pe cei mai în vîrstă, ei au dat 
mult hocheiului românesc, dar înmult hocheiului românesc, dar

ceea ce-i privește, am impresia că 
procesul de pregătire trebuie să fie 
diferențiat. Aș mai vrea să adaug 
că sîntem conștienți de răspunderea 
ce ne revine, că ne vom strădui să 
readucem spectatorii în jurul tere
nurilor de gheață".

(N.N. Dovada că publicul n-a 
uitat hocheiul, că iubește acest joc, 
l-a constituit prezența a peste 3 500 
de spectatori Ia derbyul de joi sea
ra, Dinamo—Steaua. Oferiți meciuri 
tari, palpitante, dramatice, de bună 
valoare tehnică și oamenii vor veni 
cu drag și cu interes lingă manti
nele !).

DOUĂ LUNI MULT

a- 
să

Red. i După ce am discutat 
tîta (și atîtea), important este 
știm ce avem de făcut pentru 
viitor și dacă putem face ceva 
ca echipa noastră să abordeze 
seria B a C.M. în plenitudinea 
forțelor sale. Așadar:

AL. TEODORESCU : „Dacă se 
muncește din plin, timpul care a 
mai rămas pînă la începerea între
cerii din grupa B a C.M. este, cred, 
suficient. Secretul succeselor noastre 
d>n treut l-au constituit pregătirea 
fizică și omogenitatea morală a 
echipei. Aceste calități se pot recă
păta".

N. TURCEANU: „Și arbitrii au 
ceva de spus".

Red. i Dar, probabil, și mult de 
făcut...

N. TURCEANU : „Fără îndoială. 
Creșterea bazei materiale și amplifi-

NICOLAE TURCEANU

SAU PUȚIN?

ALEXANDRU TEODORESCU

carea activității competiționale fn- 
terne a ridicat problema selecțio
nării și pregătirii unor tineri cava
leri ai fluierului. Este remarcabil că 
o mare parte dintre ei sînt foști 
jucători, ceea ce le permite să se 
descurce mai bine în complicatul 
labirint al regulamentului de ho
chei. Oricum, misiunea noastră, a 
arbitrilor, este deosebit de impor
tantă, atît în direcția adaptării mai 
rapide a jucătorilor fruntași la ce
rințele hocheiului modern, cît și 
pentru instaurarea în competițiile 
noastre de orice grad a unei atmos
fere de deplină sportivitate Am ho- 
tărît să lăsăm jocul mai liber, dar 
■— totodată — sîntem deciși să re
primăm prompt orice încercare de 
brutalitate, de eludare a regulilor 
— stricte în această privință — re
feritoare la folosirea corpului șl a 
jocului la mantinelă".

ÎN REPLICĂ

MIHAI FLAMAROPOL

nr. 1
A apărut un interesant nu

măr al revistei ilustrate 
„SPORT".

Din cuprins :
• llie NASTASE — cel mai 

bun sportiv român al anului 
trecut primește felicitări de la 
Mihaela MIHAI, Anda CĂLU- 
GĂREANU, Vasilica TASTA- 
MAN și Corina CHIRIAC.

• Sportul sucevean pe dru
mul afirmării.

• Rugbyștii din Petroșani 
— cei mai buni din fără.

• Un fotoreportaj la Nîmes 
cu PÎRCĂLAB și VOINEA.

• Fotbalistul DUMITRU ss 
destăinuie...

• Primele opt echipe de 
fotbal ale Europei în cifre... _

• PELE urează succes echi
pei ROMÂNIEI.

• La rubrica „Pentru sănă
tatea și frumusețea dumnea
voastră" — o problemă mult 
di/cufată — SPORTUL și MA
TERNITATEA.

CORESPUNDE

NIVELUL GENERAL DE PREGĂTIRE A ECHIPEI.

ETAPEI ACTUALE?

planul a fost bun. Realizarea lui în 
practică a lăsat, însă, de dorit Nu 
s-a lucrat corespunzător, gradat, în 
raport cu etapele stabilite. Din a- 
ceste motive, echipa noastră este 
lipsită de pregă’.irea fizică necesara 
abordării cu șanse de reușită a di
ficilelor jocuri din actuala grupă 
B a C.M. Pe acest fond fizic șubred 
apare tendința hocheițtilor de a evi
ta jocul cu corpul, fără de care 
astăzi nu poți ajunge prea departe, 
în plus, se manifestă deficiențe se
rioase în pregătirea tactică indivi
duală, în respectarea sarcinilor pe 
posturi și pe faze de joc, ceea ce a 
făcut ca echipa să nu reziste Ia vi
guroasele replici ale adversarilor săi 
din ultima vreme".

I
VÎNĂTOAREA LA IEPURI 
SE ÎNCHIDE DUMINICĂ
Asociația Generală a Vînă- 

torilor și Pescarilor Sportivi 
aduce la cunoștința membri
lor săi că vînătoarea la ie
puri se mai poate efectua 
pină în seara zilei de dumi
necă 16 ianuarie.

I
I 
I

Prof. TUDOR VASILE
Red. t Primul a luat cuvîntul 

chiar vicepreședintele federației, 
care răspunde din partea Birou
lui de această problemă:

TUDOR VASILE : „Echipa a avut 
un plan de pregătire discutat și a- 
probat în cadrul unei ședințe a Bi
roului federal. După părerea mea

M. FLAMAROPOL: „Lucrurile nu 
trebuie privite chiar atît de sumbru 
Intr-adevăr, din cauza unor modifi- 
crâri neprevăzute ale planului, echi
pa nu a atins decît vreo 70 la sută 
din potențialul pe care ar fi trebuit 
să-1 aibă la ora aceasta. Principala 
carența : faptul că în toamnă, timp 
de trei luni, lotul nu a avut posi
bilitatea să susțină nici un meci de 
verificare, pentru ca în decurs de 
numai patru săptămîni, în lunile de
cembrie și ianuarie, să dispute 12 
jocuri dintre care 6 foarte difi
cile 1".

DIFERENȚA DINTRE UN PLAN Șl UN PROGRAM

I
I

Red. i S-ar părea, așadar, că 
lotul a avut un PLAN BUN care, 
însă, n-a fost BINE ÎNDEPLI
NIT. Biroul federal pune această 
situație în seama muncii slabe a

antrenorilor Flamaropol șiCzaka; 
antrenorii — dimpotrivă — apre
ciază că federația n-a asigurat 
echipei un program corespunză
tor. In contextul acestor păreri

Red i Punctul de vedere il 
exprimă nimeni altal decît se
cretarul general al federației, in 
sarcinile căruia cădea și aceea 
de a cootrote modul cum se lu
crează in sedii. Iar la noi. există 
(practic) două, care dau jucători 
lotului : Dinamo ți Steaua.

VASILE MILITARU : Jntr-j totul 
de acord cu tovarășul Predescu. E- 
roarea pleacă de la faptul eă am 
avut prea multă încredere in pre
gătirea de la cluburi. Or. se știe că 
cele două secții in care activează 
(cu o singură excepție), toți com
ponenței lotului reprezentativ, este 
vorba de cele aie duhurilor Steaua 
și Dinamo București. au lu
crat diferențiat ș! superficial încă 
din tun pul verii. Dinamo a efectuat 
un turneu lung și obositor peste ho
tare. iar Steaua, deși s-a pregătit 
la munte, nu a realizat integral o 
bază fizică suficientă marilor soli
citări din acest sezon Mai mult, în 
perioada Cînd a existat acea pauză 
competițională. care a coincis feri
cit cu prezența la București a re
putatului specialist sovietic Boris 
Maiorov, antrenorii noștri n-au în
țeles să fructifice pe deplin bogata

experiență a colegului lor, iar jucă
torii au lucrat fără tragere de ini
mă. ceea ce a justificat pe deplin 
aprecierea oaspetelui nostru, care a 
precizat că „aveți un lot bun, dar._ 
foarte leneș*. O altă mare greșeală 
este aceea că am desființat selecțio
nata de tineret, ca și pe cea secun
dă, fapt care a determinat restrîn- 
gerea bazei de selecție.

VASILE MILITARU

EXISTĂ O BLAZARE TIMPLRIE A TINERILOR JUCĂTORI ?

Red. i S-a vorbit mai mainte 
de o acută lipsă de mobilizare 
a jucătorilor, iar acum s-a făcut 
precizarea că uneori ei au res
pins ideea antrenamentului in
tensiv, aspra, dar atit de necesar 
pentru un Jucător de hochei mo
dern. Ne-ar interesa părerea 
pitanului secund al echipei 
prezentative.

In fermă bună. Altceva, Insă, ne 
atimâ de picioare. Este vorba des
pre o anumită mentalitate 1a cea 
mai mare parte dintre tinerii com
ponent; a: lotului care, realizlndu-se

UN LOT NOU, UN PLAN CONCRET Șl... SPERANȚE

C. TICO : „La 19 ianuarie, după 
încheierea turului III al campiona
tului, va fi alcătuit lotul reprezen
tativ. Colegiul de antrenori inten
ționează să lărgească aria selecției, 
luînd drept criteriu de apreciere 
forma actuală a jucătorilor, capaci
tatea lor de dăruire la pregătire și 
în joc, perspectivele pe care le au 
pentru viitor. Ne propunem, de ase
menea, să urmărim mult mai atent 
activitatea din secții și din cadrul 
lotului, în speranța că sesizările și 
observațiile noastre vor găsi tot
deauna ecou nu numai în cadrul Bi
roului federal, ci și în presa de spe
cialitate*.

VASILE MILITARU: „Nu încape 
îndoială că nu mai avem voie să 
pierdem nici un minut Vom lua mă
suri pentru întronarea unei disci
pline severe. O dată cu alcătuirea lo
tului va fi definitivat, de un colec
tiv larg, și planul de pregătire, de
falcat pe obiective, mijloace și zile, 
pină la startul în grupa B a C.M.*.

TUDOR VASILE: „Pentru că dis
cuția noastră se apropie de sfîrșit, 
doresc ca în numele Biroului federal 
să mulțumesc redacției ziarului 
,.SPORTUL" pentru această inițiati
vă. Este mult mai onest să dezba
tem așa, în mod sincer și deschis, 
numeroasele probleme ale hocheiu
lui românesc, decît să dăm verdicte, 
majoritatea dintre ele fără o bază 
reală, să căutăm cu tot dinadinsul 
vinovați, fără a avea însă, intenția 
de a pune umărul 
multor neajunsuri

la înlăturarea 
existente în acest

că- 
re-

sport. Pentru că nu trebuie să uitam 
nici o clipă că hocheiul este organic 
legat de o bază materială foarte 
pretențioasă, de echipament sportiv 
costisitor, ceea ce face ca pregăti-

Ing. CONSTANTIN ȚICO

rea unui singur jucător să presupu
nă serioase eforturi morale și inves
tiții materiale. Cred că în etapa 
următoare va trebui să ne îndrep
tăm atenția spre crearea unui cli
mat de muncă sănătos și plăcut în 
cadrul lotului, cu perioade de odih
nă activă, în așa fel îneît la C.M. 
să putem alinia 
proaspătă, 
nu-și

o echipă robustă, 
bine pregătită, care să 

dezamăgească admiratorii".

EDUARD PANĂ
EDUARD PANA : „Cred că ar fi 

cu totul anormal ca după luni de 
zile de antrenamente să nu fim bine 
pregătiți fizic Din acest punct de 
vedere, eu — cel puțin — mă simt

oche:ul românesc — niciodată prea 
bazo de masă, dar mereu prezent, 
ani, i 

tent intr-un impas, ce devine îngrijorat 
iaitee«tei desfășurării grupei B a C.M. 
or ce îi hoche'ul in’emo’ional și unele modificări 

organizatorice in componența grupelor compionatu- 
»-• mondoi au schimbat pozit a cifrică a echipei 
noastre Dor pozi’ia ei valorică a rămas aproximativ 
oceeași, ac câ locul 10—12 în lume. Cum în prezent, 
grupa A a CM. are numai 6 participante, grupa B 
cu 8 formații, evident mai puternice, a devenit o în
trecere d f.ci'ă, în care supraviețuirea, adică evitarea 
lacu'KO’ 13 sau 14, a devenit pentru reprezentativa 
noastră — mai ales atunci cînd ea traversează pe
rioade de criză — o chestiune vitală.

Pînă la această dificilă confruntare a rămas puțin 
mai mult de două luni și rezultatele de pînă acum 
ale hocheiștilor fruntași nu sînt de natură să mulțu
mească. Ce se mai poate face ?

• In primul rind trebuie evitate greșelile din cinul 
1970, cînd pregătirea în asalt dinaintea C.M. a dus 
formația noastră intr-o situație precară, cu o accen-

bogat ca 
_ , .în ultimii 

in cîmpul internațional — se află în pre- 
’jorător, din cauza 

Mutațiile va-

tuată oboseală fizică, cu fenomene de supraantrena- 
ment ;

G Timpul care a mai rămas este necesar să fie 
bine folosit și pentru aceasta planul de pregătire 
trebuie în amănunțime defalcat și, mai ales, cu stric
tețe respectat;

® Să se întroneze la nivelul lotului reprezentativ, 
selecționat numai și numai pe baza formei dovedite 
de jucători și nu în funcție de... amintiri, o atmos
feră de disciplină și de muncă propice marilor acu
mulări ;

® Parale], să se. manifeste mai multă grijă și 
pentru rezervele echipei naționale, formîndu-se, ală
turi de latul de juniori, selecționata B și cea de 
tineret.

Muncind cu rîvnă, cu seriozitate, cu dragoste an
trenorii și jucătorii pot dovedi că hocheiul nostru 
este încă la nivelul grupei B, comportîndu-se onora
bil, spre satisfacția numeroșilor iubitori ai acestui 
sport.

Au oarticiDat din partea redacției i
Aurel C. NEAGU. Victor BÂNCIULESCU, Călin ANTONESCU și Valeriu CHIOSE 
Fotografii de S. BAKCSI
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MîCiliRILf UNGARIA - ROMÂNIA, STEAUA - BATTRN 
Șl U.T.A.-TOTTENHAM AU ÎNCEPUT...

Convorbire cu Ion Balaș, vicepreședinte al F.R.F. — despre tragerea 

la sorți de la Ziirich
Cum probabil știu cititorii noștri, la 

acel veritabil „Festival al sorților" de la 
Zurich,* au fost prezenți și doi oficiali 
români : Ion Balaș, vicepreședinte al 
F.R.F. și Gheorghe Popescu, membru al 
comisiei „Campionatului Europei'4. Se 
cunosc, acum, multe dintre amănuntele 
reuniunii din'sala de festivități a hote
lului Atlantis, Altele, de culoare locală, 
precum și o serie de informații privind 
activitatea celor doi oficiali români, 
înainte și după tragerea la sorți, ne-au 
fost furnizate de către tov. Ion Balaș, 
vicepreședinte al federației noastre, a- 
mabil și prevenitor, ca de obicei.

— Zilele de dinaintea acelei 
ore a sorților au cuprins și in- 
tilniri între reprezentanții fede
rațiilor și cluburilor europene?, 
iată întrebarea de început a in
terviului nostru.

— Firește. Noi ne-am preocupat de 
problema legăturilor F.R.F. cu o serie 
de federații și cu U.E.F.A. și, în mod 
special, și de chestiunile trecute pe ordi
nea de zi a Congresului U.E.F.A, care 
va avea loc la 7 iunie la Viena. Ne-am 
întâlnit, în acest scop, cu G. Wiederkehr 
— președintele U.E.F.A.. cu Sandor 
Bares — vicepreședinte al forului euro
pean, cu dr. ’ Artemio Franchi — 
președintele federației italiene, cu 
R. Bacerda, secretar general al foru
lui de specialitate portughez. Cred că 
întrevederile noastre se vor solda cu ac
țiuni folositoare fotbalului românesc, 
dezvoltării relațiilor sale internaționale.

— Ne-ar interesa șl cîtera 
impresii de martor ocular la tra
gerea la sorți.

— Am participat la multe asemenea 
operațiuni dar la nici una n-am întâlnit 
animația, agitația șf — bineînțeles — 
numărul de participant! din sala de la 
Atlantis. Larma fotoreporterilor, operato
rilor de cinema și televiziune, a zecilor 
de delegați de federații și de cluburi a 
spart tăcerea obișnuită acolo. Cu cit se 
apropia ora începerii tragerilor la sorți, 
cu atît emoția creștea. Un amănunt amu
zant : cu cițova minute înainte de intra
rea comisiei de prezidare, unul din 
panourile cu numele echipelor s-a pră
bușit cu un zgomot asurzitor. Un somn 
că și... el era stăpînit de trac... Era, doar.

ECHIPA NOASTRĂ REPREZENTATIVA
(Ortriare din pag. 7)

de conducerea de partid și de stat, 
fără îndrumarea eficientă dată de 
organele mișcării sportive, fără 
schimbarea stilului de lucru al fe
derației, mai „european" decît cu 
ani în urmă, tot mai receptivă la 
noutăți, tot mai activă în a face ca 
și fotbalul să țină pasul cu dezvol
tarea generală a tării. Și cu toate 
că în fotbalul nostru mai sînt mul
te, foarte multe de făcut pentru a 
ne ridica la nivelul țărilor în care 
această activitate se află cu ade
vărat la un loc de frunte, drumul 
parcurs — repetăm — este imens. ,

Tocmai de aceea ^trebuie să fim 
conștienți de valoarea echipei ac
tuale a tricolorilor, de forța pe care 
o reprezintă. Firește ea nu este un 
„Năstase" al fotbalului românesc, 
dar a fi o dată în primele 16 din 
lume și a confirma apoi poziția 
cîștigată, clasîndu-te între primele 
8 din Europa, reprezintă o realizare 
peste care pot trece numai cei ce 
doresc a fi originali cu orice preț. 

unul din principalele personaje ale reu
niunii. Emoționată și ea, atleta Meta Ar- 
tenen a început să extragă din urne, 
unul cite unul, bastonașele de aluminiu 
înlăuntrul cărora erau închise bilețele cu 
numele fiecărei echipe. Parcă spre a 
respecta un ritm crescendo, s-a început 
cu competițiile mai mici, pornindu-se de 
la „Cupa U.E.F.A.- pentru a se termina, 
moment culminant, cu primele reprezen
tative din „Campionatul Europei”.

— Reacțiile sălii ?
— Dacă Ia început domnea larma de 

care vă vorbeam, din clipa cînd opera
țiunea tragerii ia sorți a început, liniștea 
s-a așternut peste sală. Și pe măsură ce 
înaintam, ea devenea și mai puternică, 
mai apăsătoare. N-am văzut vreun chip 
radios. Parcă delegatul lui Dynamo Ber
lin a tțvut un ușor zîmbet cînd a văzut 
că Atvidaberg va fi adversara echipei 
lui.

— Ce credeți, despre cele trei 
meciuri ale formațiilor noastre ?

— Mai întâi, socotesc că pentru echipa 
națională nu exista adversar ușor sau 
greu în sferturi de finală. Și dacă s-ar 
fi alcătuit, dacă s-ar fi compus, progra
mul și nu s-ar fi recurs Ia tragerea la 
sorți, tot Ia meciuri de calibrul celor de 
pe tabloul actual s-ar fi ajuns. Sint me
ciuri pasionante, foarte echilibrate, fără 
excepție. Fiindcă și acest Italia — Belgia 
nu-j chiar așa de sigur la indemina oa
menilor lui Valcareggi. Mi-o spunea și 
președintele federației italiene, Artemio 
Franchi. Foarte preocupat era și Sandor 
Ba^es. a cărui opinie era că selecționatei 
maghiare i-ar fi convenit o reprezenta
tivă cu un alt stil de joc. Eu cred in cer
tele posibilități de calificare ale națio
nalei noastre. După cum cred că Steaua 
va face o figură excelentă în fața lui 
Bayern Miinchen. La acest meci impor
tant, vine după un turneu cu multe 
jocuri. Iar U.T.A., care a demonstrat că 
poate anihila formații de stil englez, cum 
sînt echipele olandeze, recte Feyenoord, 
prezintă multe garanții, prin maturitatea 
echipei sale și destoinicia antrenorului 
Nicolae Dumitrescu. Privesc cu toată a- 
tenția și grija cele trei întîlniri, dar si 
cu mult optimism.

— După tragerea la sorți ce 
s-a petrecut?

— Ca la un semn nevăzut, cînd și ulti
ma partidă de la tineret, în „Campionatul

Aproape după fiecare din aceste 
succese, care au făcut ca fotbalul 
să fie la începutul noului an prin
tre disciplinele care au contribuit 
Ța creșterea prestigiului sportiv al 
patriei, s-au emis — din păcate 
— idei care minimalizau aceste vic
torii și pe cei ce le-au obținut, ju
cătorii împreună cu antrenorul lor, 
Angelo Niculescu. Poate că fiind 
obișnuiți cu penuria de rezultate 
ce exista în fotbalul nostru cu ani 
în urmă, nici nu ne vine — încă — 
să credem în aceste victorii și în 
cei ce le-au făurit, găsind mereu 
scuze pentru... învinși, făcînd mereu 
o mină de nemulțumiți.

Curios (dar mai repede decît 
mulți dintre noi!) de valoarea e- 
chipei României și-au dat seama 
specialiștii din alte țări, care au 
semnalat din timp caratele din re
prezentativa noastră de fotbal. 
Pentru confirmare, răsfoiți colecții
le ziarului nostru sau ale revistei 
„Fotbal". Chiar in numărul de ieri 
„Sportul* a prezentat astfel de pă
reri.

Europei”, a apărut pe tabloul de atișaj, 
o mare agitație s-a produs in sală. Fie
care delegat iși căuta partenerul stabilit 
de sorți- Bineînțeles că și eu l-am inter
ceptat imediat pe Sandor Bares și pe 
cunoscutul fost internațional maghiar 
Borzsei. secretarul general al forului din 
Budapesta Am pus la punct cele mal 
importante probleme privind aspectele 
organizatorice ale celor două partide. 
Pot să vă dau și primele informații in 
această direcție : la dorința noastră re
prezentanții fotbalului ungar au fost de 
acord ca delegația română să fie găzdui
tă la hotelul din insula Margareta, unde 
vor fi reținute de pe acum camerele 
cesare. Observatori ai federației ungare 
vor fi prezenți la București, la iocul cu 
Franța și tehnicieni ai noștri st vor de
plasa la Budapesta, la 29 martie, spre a 
urmări intilnirea Ungaria — R.F. a Ger
maniei. în timpul in care eu discutam 
cu delegații federației ungare, tov. Gheor
ghe Popescu a stabilit condițiile celor 
două meciuri Steaua — Bavem. intîlnind 
aceeași înțelegere șj amabilitate ca șf 
mine. Nurna, pentru U.T.A. nu am putut 
stabili ceva pe loc, deoarece Totten
ham — spre surprinderea noastră — nu 
a fost reprezentată. Dar Denis Follows, 
secretarul general al federației britanice, 
ne-a asigurat că clubul londonez va lua 
rapid legătura cu clubul din Arad. Ceea 
ce s-a și întâmplat î

— Cum. s-ar spune chiar la 
12 ianuarie, la ora 13, ora Zu
rich, meciurile Ungaria—Româ
nia, Steaua — Bayern și 
U.T.A. — Tottenham au început.

— Da, nu este o simpli figuri de stil...

Eftimie IONESCU

Șl RAPIDUL ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE
Rapid și-a început antrenamen

tele miercuri. în Giulești, cu o eta
pă de acomodare. Timp de patru 
zile, de miercuri și pină azi, in
clusiv. elevii antrenorilor Bazil Ma
rian și Gheorghe Nuțescu au fost

Să fim deci conștienți de valoarea 
echipei noastre naționale de fotbal, 
să întărim această credință și în 
sufletul jucătorilor care îmbracă 
tricoul național. Pînă la cele două 
meciuri oficiale cu Ungaria din 
sferturile de finală ale campionatu
lui Europei nu mai e mult. Și avem 
prilejul și posibilitatea să dovedim 
că, la ora actuală, avem o națională 
valoroasă, într-o continuă ascensiu
ne.

Nu ne-am mai întîlnit cu fotba
liștii unguri (primele reprezentati
ve) într-o competiție oficială, din 
1952, de la Olimpiada finlandeză. 
Dacă victoria de atunci a Ungariei, 
smulsă cu greu, pe stadionul din 
Turku, a însemnat „erupția” unei 
puternice echipe, admirată apoi pe 
plan mondial, acum, după exact 
20 de ani, calificarea echipei Ro
mâniei ar putea fi, de asemenea, 
semnalul de plecare pe drumul unei 
afirmări complete a ur.ei repre
zentative cel puțin la fel de valo
roase.

Să credem in ea!

Azi și miine

MINI-FOTBAL
ÎN SALA DINAMO

Sala Dinamo va găzdui azi 
și miine două interesante cu
plaje de mini-fotbal, al căror 
cîștigător va primi o cupă 
Astăzi se intilnesc, de la ora 
17,30, combinata Dinamo — 
T.M.B. ; ora 18.38 Steaua (ti
neret! — Metalul. Miine de 
la ora 10.30 se intilnesc echi
pele învinse în prima zi, iar 
finala se va disputa de la ora 
1140.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

INVITATĂ ÎN BULGARIA
De citeva zile, fotbaliștii de la Ceahlâul 

Piatra Neamț au Început pregătirile pen
tru returul campionatului. După un ryju- 
ros controî medical. elevii antrenorului 
Traian Coman se antrenează zilnic.

Peste citeva zile, Întregul lot se va 
deplasa la Borsec

Echipa Ceahlăul a primit o invitație de 
Ia clubul Mari^ dm Plovdiv, pentru trei 
meciuri. Deci, după primele jocuri de 
verificare. Ceahlăul iși va continua pre
gătirile în Bulgaria.

UN TURNEU ÎN TUNISIA
AL POLITEHNICII GALAȚI?

După ce au efectuat, vizita medicală, 
studenții gălătem participă zilnic la an
trenamentele conduse de Dragoș Cojo
carii.

Printre cei 20 de jucători care iau parte 
la pregătiri, se află și juniorii Bejenaru 
(fundaș central) și Stoica (înaintaș cen
tral), ambii In vîrstă de 17 ani, promo
vați din pepiniera proprie. Din lot nu 
mai face parte Diaconu, scos pentru aba
ters disciplinare.

în perioada 20 februarie — 2 martie, 
Politehnica Galați va întreprinde pro
babil, un turneu în Tunisia.

supuși unui riguros control rr.edi- 
cal, efectuînd totodată. în sală și 
afară, exerciții de introducere în 
efort.

Antrenamentele perioadei pregăti
toare propriu-zise încep luni și se 
vor desfășura la București, sub 
formă centralizată, pînă la 31 ia
nuarie.

Etapa a doua a pregătirilor (de 
la 1 la 18 februarie) va cuprinde și 
o serie de jocuri cu caracter de ve
rificare.

în sfîrșit, pentru perioada 18 fe
bruarie — 1 martie, rapidiștii in
tenționează să efectueze un turneu 
de trei jocuri. în Grecia (pentru 
care în prezent se duc tratative), 
cu ajutorul cărora cei doi antrenori 
vor cristaliza formația pentru re
tur, precum și ideea de joc.

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL PRONOSPORT

DIN 16 IANUARIE
1. Boloșn3 — Napoli 1
2- Juventus — Fiorentina I
3. Mantova — Imernazionale
4. Milan — Atalama 1
5. Roma — Torino 1
€. Sampdoria — Cagliari 1.x
7. Varese — Lanecuisi . 1.2
B. Verona — Catanzaro X
9. Fos^ia — Liao u

1&. Peru elm — Bari 1
ÎL Rex^iana — Ternana 1
12. Sorrento — .Vrao Lx
13. Taranto — Catania 1

Discutând cu antrenorul Constantin despre tinerii de la Steaua

„PUBLICUL TE CERE, PUBLICUL TE APLAUBĂ, 
PUBLICUL NU TE MAI VREA"

Pe o bancă, în sala de sport 
din calea Plevnei, îl am alături pe 
Constantin. In timp ce antreno
rul Valentin Stănescu lucra cu 
echipa — 70 de minute de pregă
tire fizică — „secundul” ne fuse
se cedat pentru „unele relații”.

— V irsta celor mai tineri.' Păi 
să-i luăm pe posturi, zice Con
stantin. Notați: Smarandache 13 
ani, Cristache 20. Naom 20, Aele
nei 18, Năstase 18, lordănescu 21. 
Tătaru 23, Marcu 21.

— E greu să lucrezi cu tinerii ? 
— întreb.

— E frumoasă munca cu ei yi 
mai ușoară. Fiindcă fotbalistul 
tinâr n-are deprinderi greșit for
mate cu care să lupți eventual. De 
pildă, lovește defectuos mingea. El 
este in stadiul cînd acumulează. 11 
înveți mai ușor ceea ce vrei, poți 
obține rezultate bune și chiar ra
pide in perfecționarea tehnicii in
dividuale. Alta este situația cu 
unul de 26 sau 27 de ani.

— Deci mai ușor, în ceea ce pri
vește tehnica. Dar să-i formezi ca

oameni, ca sportivi conștienți de 
obligațiile ce le revin ?

— Greu, în general. 20 de oa
meni. 20 de caractere. Tinerii mai 
cruzi ascultă la prima vedere. Știu 
toți ce au de făcut, cit să doarmă, 
cit ți ce să mănînce, că trebuie să-și 
subordoneze jocul întregii echipe. 
Numai că atunci cînd îți este lu
mea mai dragă, uită cite ceva. 
Lupta, că-i luptă asta, trebuie dusă 
cu cele mai diferite arme. Obții 
rezultate numai dacă ești un bun 
pedagog și psiholog.

Solicit să facem o „imersiune" în 
firea și gindurile tinerilor de la 
Steaua.

— Publicul îi iubește pe Iordă- 
nescu, pe Smarandache, Aelenei și 
ceilalți, dar nu-i cunoaște. N-ați 
vrea să ne spuneți cite ceva des
pre ei ?

— Aș începe cu Tătaru, căruia 
îi place mult fotbalul. Vrea să în
vețe, e „numai urechi" cînd poate 
afla ceva. Are o pasiune pentru ba
lonul rotund care-l poate duce 
foarte sus. Te solicită însă mult și 
ca pedagog, fiindcă-i impulsiv. Pe 
Năstase îl cunosc mai puțin.

Solicit mai multe despre tînărul 
Aelenei.

— Ei. oftează interlocutorul... Pe 
Aelenei l-am iubit prea repede. 
Tină', neformat, i-a rămas in cap 
doar că publicul îl aplaudă, cere 
să fie in teren. Și crede că... a ve
nit vremea să dea recitaluri. Une
ori ține mingea mult, nu mai joa
că colectiv, din cauza unei preco

ce infatuări. Eu le-am spus: mun
ciți, nu vă lăsați amețiți de aplauze. 
In rest, Aelenei este cuminte, lu
crezi bine cu el.

Interesantă ni s-a părut concep
ția lui Constantin despre public. 
El apreciază că spectatorii vin la 
stadion din stimă față de fotba
liști, față de strădania lor și că a- 
ceștia au obligația să-și manifeste 
stima față de spectatori prin com
portare bună, sportivitate. „Fără 
public parcă n-ai chef să joci. Cu 
2—3 000 de oameni în tribună, ești 
ca singur, fără spor“.

Reînnod firul, întrebînd :>e Sma
randache.

— A dorit cu pasiune :ă joace 
la Steaua. Nici n-auzisem de el, 
cînd a venit de la Craiova. Are 
multe calități: 1,80 m, bine legat, 
tehnică de joc"bună, ambițios. Une
ori joacă dur, dar cred... că o să-i 
treacă, îl dezvățăm. Cea mai mare 
calitate: formă constant bună, in
diferent dacă joacă la București, 
Petroșani, Praga sau Barcelona.

Pe lîngă noi trece colonelul Gh. 
Popescu, vicepreședinte al clubu
lui, care ține să facă o recoman
dare t

— Explicați tinerilor noștri ca și 
altora, că mai au mult de luptat 
pentru atingerea măiestriei sporti
ve. Au intrat in echipe mari, be
neficiind de conjuncturi favorabi
le. Un Constantin, Alexandrescu, 
Voinescu au răzbit mult mai greu 
decît ei în prima echipă deși erau 
mai buni.

ÎNTlMPLĂRI CARE NU ȘI-AU GĂSIT LOCUL 
IN „CRONICA PARTIDEI" (in 1971)

ULTIMA PAR
TIDA A U.T.A.-EI, 
ACASĂ. ÎN ACEST 
CAMPIONAT. Cu o 
oră înaintea parti
dei cu Politehnica 
Iași. în autocarul 
textiliștilor ce duce 
„bătrîna doamnă'1 
la stadion. Stau a- 
lături de Both. îl 
întreb de bucurii și 
de necazuri.

— Necazul meu e

că am înscris pen
tru U.T.A. doar un 
singur gol!

— Ai uitat să în
scrii ? !

Both s-a făcut că 
nu a auzit întreba
rea. Și a rămas cu 
privirea pierdută 
dincolo pe fereas
tră.

...Peste o oră și 
douăzeci de minute, 
Both preia o minge

★ ★ ★
ÎNTR-O MIERCURI, LA ÎN

CEPUTUL LUI DECEMBRIE. 
Dinamo întîlnește în arena din 
șoseaua Ștefan cel Mare forma
ția Petrolului. In pauză, porta
rul Mircea Constantinescu e 
anunțat de cumnata sa că e 
tată. Constantinescu, în al nou
lea cer, o ia la fugă să-și vadă 
feciorul. Nu-1 mai interesează 
nici meci, nici nimic altceva.

LA S N A G O V, 
PRINTRE TRICO
LORI, CU PUȚINE 
ZILE ÎNAINTEA 
ULTIMULUI JOC 
DIN GRUPA PRE
LIMINARĂ A CAM
PIONATULUI EU
ROPEAN. Băieții 

noștri se relaxează. 
Unii joacă tenis de 
cîmp, alții se plim
bă pe malul lacului,

★ ★ ★
fredonind. într-un 
asemenea cadru, nu 
prea îți vine să dis
cuți despre fotbal. 
Mai ales despre un 
joc decisiv, ca acela 
cu Țara Galilor. Și 
totuși...

— Ce formație 
intenționați să tri
miteți în teren îm
potriva galezilor ?

Discuția cu Constantin continuă., 
îmi notez alte amănunte intere
sante. Marcu, venit din Caracal, 
are calități naturale deosebite. 
Pînă la Steaua n-a lucrat într-o 
sală de sport, n-a fost în nici o ta
bără de juniori. Cuminte, tehnică 
bună, neșlefuit. Naom — un bun 
jucător, inteligent în teren, tehnică 
bună, însă dezavantajat de fizic ; 
Cristache — plin de talent, dar 
pe cale de a se...stinge. La 18 ani 
avea calități superioare celor de 
acum, mai multă vitalitate. Cei 
doi antrenori, clubul luptă pentru 
a-1 întoarce din drumul — în jos 
— pe care alunecă. Dacă va înțe
lege să se îndrepte, are șanse să 
îmbrace cîndva tricoul naționalei. 
lordănescu, talentat, îi place mult 
fotbalul. În primăvara lui 1971 a 
muncit „cîinește“ pentru a se pre
găti. în toamnă însă a slăbit ritmul, 
a început să facă mofturi. Se spe
ră că va reveni pe linia de plutire, 
fiindcă altfel are doar de pierdut.

Solicit, în glumă, un final pen
tru acest material. Constantin se 
conformează imediat.

— Scrieți : noi, antrenorii, ne 
străduim să facem cu acești tineri 
o bună echipă pentru fotbalul ro
mânesc. In ceea ce mă privește, cu 
aceeași pasiune cu care iubesc fot
balul, mă oblig să-i învăț pe tineri 
tot ceea ce știu, să contribui la for
marea lor. Doar să întindă mina 
șt pot lua de la mine tot ce au 
nevoie...

Modesto FERRARINI

aproape de centrul 
terenului, se duce 
nălucă pînă la mar
ginea careului ie
șean, se duce de nu 
l-a mai putut opri 
nimeni și înscrie 
unul din cele mai 
frumoase goluri ale 
campionatului. Cîte- 
va secunde mai tîr- 
ziu, Both mă căuta 
cu privirea..

A plecat glonț pe poarta stadio
nului, acasă... Norocul lui Cons
tantinescu a fost că. în ziua 
aceea, în poarta campionilor s-a 
aflat Cava*...

— Și dacă ai fi fost titular 
în acea zi?

— Mai bine că n-am fost ! 
Cînd am aflat că am un fecior, 
Mircea e numele lui, n-am mai 
știut de nimeni...

îl iscodesc pe An
gelo Niculescu.

— în poartă, Ră- 
ducanu sau Adama- 
che 1 In linia de a- 
tac, aș vrea să-i fo
losesc pe partea 
stingă pe... Muller 
și Geaici!..;

Mircea 
M. IONESCU

înaintea reluării campionatului femininANIMAȚIE Șl INTERES PENTRU PREGĂTIRE
I

SIMBATA

FOTBAL: Sala Dinamo, 
ora 17,30 : Combinata Dina
mo — T.M.B., ora 18,30 : 
Steaua tineret — Metalul (în
treceri de minifotbal).

HANDBAL : Sala Floreas- 
ea, de la ora 18 : Universita
tea București — Macabi Hă
răzim (Israel) — partidă în 
cadrul C.C.E. la handbal fe
minin.

HOCHEI : Patinoarul „23 
August", ora 16,30 : Steaua 
București — Avîntul M. 
Clue, ora 19 : Dinamo Bucu
rești — Agronomia Cluj 
(jocuri în cadrul turului 3 al 
campionatului național).

POLO : Bazinul Floreasca, 
de la ora 18,30 : Lotul A — 
Rapid. Lotul B — Lotul de 
juniori.

TIR : Sala expoziției Insti
tutului de arhitectură „Ion 
Mincu", de la ora 8,30 : 
„Cupa primăverii” la probe
le de pușcă și pistol cU aer 
comprimat. (Urmare din pag. I)

Mai mici sau mai mari, fete sau băieți, atleți sau v::wi atleți, sportivi 
de la C.A.U., Steaua, Viitorul, Ș.S..4. sau Rapid, toți cer găzduire culoa- 

rului-sală _

tiiergem
DUMINICA

FOTBAL: Sala Dinamo, 
de la ora 10,30 : întreceri fi
nale în cadrul Cupei de mi
nifotbal : participă Combi
nata Dinamo, T.M.B., Steaua 
tineret și Metalul.

HOCHEI: Patinoarul „23 
August", ora 16,30 : Dinamo 
Buc. — Avîntul M. Ciuc. ora 
19 : Steaua Buc. — Agrono
mia Cluj (jocuri în cadrul 
turului 3 al campionatului 
național).

POLO : Bazinul Floreasca, 
de la ora 10,30 : Rapid — 
Lotul de juniori, Lotul A — 
IjOtul B.

TIR: Sala expoziției Insti
tutului de arhitectură „Ion 
Mincu", de la ora 8,30: 
„Cupa primăverii" la probe
le de pușcă și pistol cu aer 
comprimat.

(17 ani), M. Grabovschi, V. Horman, 
Alex. Eftenie, Ion Iacob (19 ani) — 
sînt numai cîțiva dintre cei care al
cătuiesc „noul val".

Două grupe de baschetbaliste lu
crau simultan în sala GIULEȘTI. 
Atenția ne-a fost atrasă de fetele 
care se pregăteau, sub îndrumarea 
antrenorului emerit S. Ferencz. Greu 
acum, după vacanță ? — l-am între
bat pe cunoscutul tehnician. „Nu, 
Rentru că este de fapt continuarea 
pregătirilor și nu o reluare. Majori
tatea fetelor au fost fie in lotul 
pentru meciul cu reprezentativa 
R.P. Chineze, fie la munte, unde nu 
au abandonat pregătirea. Așa că nu 
este vorba de acomodare. Lucrăm 
cu toate forțele... Vom participa — 
înainte de campionat — la „Cupa 
16 februarie" și poate vom mai face 
citeva meciuri amicale". La Giulești. 
lămpile cu neon nu s-au stins pînă 
noaptea tîrziu.

La sala CONSTRUCTORUL am 
participat la un eveniment impor
tant din viața divizionarei A de 
baschet a clubului cu același nume: 
prima ședință de pregătire cu noul 
antrenor, prof. Marian Spiridon. A- 
cuin, la început de drum, ce intenții 
vă animă ? „Să ne salvăm!“, ne-a 
răspuns fostul membru al naționa
lei de baschet a României. Explica
ție : Constructorul se află pe locul 
X (ultimul) în clasamentul turului 
diviziei A. Poate că de aceea și fe
tele ascultau cu atîta seriozitate fie
care explicație a noului dascăl, e

xecutau cu maximum de conștiin
ciozitate fiecare element al progra
mului de antrenament. Și, poate, 
mai știi, minunea se va petrece...

La sala de atletism VIITORUL 
(de la „23 August') atmosfera era 
încinsă. încinsă de respirația fier
binte a celor peste 100 de tineri și 

„Mai repede! Acțiunea trebuie să pe fulgerătoare" — le spune antrenorul Alex Ruszi elevilor săi

tinere — actuali sau v.itori atieți
— care alergau de la un capăt ia 
celălalt al culoanriui-sali, tncercînd. 
pe dt le era posibil, să se încurce 
unii pe alții. în lipsa sălii mari, 
vin toți aici. Întilnești sportivi de 
la Steaua, Viitorul, Școala sportivă 
de atierism, Clubul atletic universi
tar. Rapid ș.a, claie peste grămadă, 
încerănc să se facă ințeieși (antre
norii cu elevu) pnn semne, pentru 
că vorteie nu ma. pot răzbate prm 
larma generală. Și prof. N. Păcura- 
ru ne spune că am nimerit „:ntr-o 
zi bună-, cînd majoritatea antreno
rilor sînt convocați la o ședință, iar 
elevii lor sînt liberi. Altfel dte 200
— 250 de suflete lucrează sub ace
lași acoperiș... Să notăm însă și fap
tul că, în ciuda tuturor acestor difi
cultăți, tinerii vor să facă atletism 
și lucrează intens, indiferent de 
condiții.

Așadar, numai în două ore și in 
cinci săli, am văzut la lucru sau 
așteptînd să înceapă ședința de pre
gătire peste 400 de sportivi. Poate 
că bogăția neobișnuită de întreceri 
a noului sezon — dominat de Olim
piadă, poate că maturitatea antreno
rilor și sportivilor (care au înțeles 
că numai lucrul continuu, serios, in
tens asigură performanța), poate că 
gerul de afară, poate că toate la un 
Ioc, au produs această aglomerare, 
cert este insă că sălile de sport de
vin neincăpătoare !

prin in

Așadar, luni se reia campionatul 
diviziei A la handbal feminin.

înaintea reluării campionatului 
am obținut cîteva noutăți 
serie dintre formațiile ce 
confrunta luni, marți și 
ia Timișoara

Din TIMIȘOARA aflăm 
termediul telefonului de la căpita
nul echipei UNIVERSITATEA — 
Terezia Popa —că handbalistele de 
pe Bega. care n-au întrerupt antre
namentele de la finele ultimului 
turneu de sală decît între 28 decem
brie și 3 ianuarie, fac zilnic cite 
2 ore de pregătire sub atenta în
drumare a antrenorului C. Lache. 
Din program n-au lipsit partidele- 
școală. în care au avut ca adver
sari juniorii de la Lie. 4 Timișoara, 
în formă bună se află jucătoarele 
Onojraț. Rigo și Ibadula. Studen
tele timișorence sînt decise să pă
streze primul loc al clasamentului, 
pentru a recuceri titlul pierdut s 
nul trecut

La MUREȘUL TG. MUREȘ nou
tățile sint mai numeroase. Aflăm câ 
jucătoarele Rodica Cordoș și Maria 
Ignătescu n-au participat la pregă
tirile din ultima perioadă și că nu 
vor evolua în turneele de sală de

de la o 
se vor 
miercuri

ULTIMELE NOUTĂȚI DE LA DIVIZIONARELE A
schimb o nouă

partidă amicală cu 
din localitate, echipă 
juca din nou și mîine

TEXTILA BUHUȘI, 
treruperea campionatului pe

la 
în 
prin transfer de Ia 
handbalista Ileana 
șencele au efectuat 
mente pe săptămînă 
antrenorului V, Helwig, o ___ _
constant bună manifestînd interna
ționalele Rozalia Șoi, Mariana Hu- 
szăr și Maria Szblăsi.

Formația se găsește de vineri la 
Timișoara, unde a susținut o primă 

Universitatea 
cu care va 
(duminică), 
aflată la în 

„u un 
promițător loc 5, a muncit intens 
din septembrie și, pînă acum. Mo
desta sală de sport din oraș nu Ie-a 
împiedicat pe elevele antrenorului 
C. Dantze să se antreneze de două 
ori pe. zi pînă la 30 decembrie. A 
poi, pînă la 8 ianuarie, textilistele 
s-au pregătit la Piatra Neamț îm
preună cu lotul reprezentativ de

Timișoara și Cluj. Echipa a făcut 
achiziție, luînd 
„U“ Cluj pe 
Șimon. Mure- 

cîte 4 antrena- 
sub conducere? 

formă

CÎȘTIGĂTORII AUTOTURISMELOR Șl Al EXCURSIILOR 

LA TRACEGEA SPECIALĂ LOTO A REVELIONOLUI 
DIN 2 IANUARIE 1972

Categoria G (3 autoturisme SKODA 
S 100) : 1. Anghel Constantin — corn. 
Tigveni jud. Argeș ; 2. Buțurcă Radu 
și 3. Tonescu Ion din București. Ca
tegoria M (3 autoturisme DACIA 
1300) : 1. Budana M. Ion — Craiova ; 
2. Craiu Vasile — Galați ; 3. Maco- 
vei Vasile — București. Categoria N 
(10 autoturisme DACIA 1100 știu 

SKODA S. 100 conform prospect) :
1. Marin I- Ilie — com. Priboeni 
jud. Argeș ; 2. Teodorescu Teodosie 
— Bacău ; 3. Costea Virgil — Brăila;
4. Cinezeanu Dumitru — Constanța :
5. Tamas Ioan — com Săbaoani jud. 
Neamț ; 6. Filip Grigore — Cîmpina ; 
7. Șorodoc Mircea -* com. Vicoru de 
Jos jud. Suceava ; 8. Wiener Hen
riette ; 9. Stănescu Virginia și 10- 
Cioscu Nicolae, toți din București.

Categoriile H și O : 46 de excursii 
în ITALIA : 1. Popescu Marilena ;
2. Drăgoi Valeriu din Pitești ; 3. Ba
ciu Vasile — Intorstira Buzăului, jud. 
Covasna ; 4. Făgăraș Mihai — sat 
Viișoara comuna Cobadin. jud. Con
stanța ; 5. Hozaș Vasile — Sighet ;
6. Chitghescu Iordan — Alexandria ;
7. Tascu Stelian — Niculitel, jud. 

junioare. La sfîrșitul perioadei pre- 
competiționale s-au remarcat, pen
tru interesul depus la antrenamen
te, Emilia Munteanu, Casandra A- 
goroaie, Viorica Vieru și Rada Ser
bau.

Febra de dinaintea reluării «am- 
pionatului s-a făcut simțită intens 
și Ia ODORHEI, unde echipa VO
INȚA — aflată pe un incomod loo 
7 în clasament — s-a pregătit cu 
seriozitate pentru înregistrarea unui 
salt valoric. Antrenorul D. Szabo s 
insistat, în cele 5 lecții desfășurata 
săptămînal cu jucătoarele sale, pa 
omogenizarea formației, pe aduce
rea în formă maximă a principalei 
realizatoare Magda Mikloș și pe 
îmbunătățirea pregătirii fizice ge
nerale. Notabil este stadiul foarte 
bun de pregătire atins de portarul 
Clara. Bartock, precum și de jucă- 
toarea Teglaș.

Tulcea ; 8. Georgescu Nicolae — 
București ; 9. Mihăilescu Elena —
Pantelimon. jud. Ilfov ; 10. Mălușel 
loan — București. (Continuare în 
numărul de marți).

LOTO

NUMERE EXTRASE LA TRAGEREA 
DIN 14 IANUARIE 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 1.234.541 lei
EXTRAGEREA I: 55 33 81 80 64 50 70 18 73
Fond de cîștiguri: 595.553 lei
EXTRAGEREA a II-a: 61 49 34 66 45 63 21
Fond de cîtșiguri: 638.988 lei
Plata cîștigurilor pentru această 

tragere se va face astfel: în Capitală 
începînd de sîmbătă 22 ianuarie pînă 
la 28_ februarie 1972 inclusiv: în tară 
începînd de marți 25 ianuarie pînă la 
28 februarie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PKONOSPORT



CAMPION AL EUROPEI LA BOB 2 Curry
După 

tânărul 
a ocu- 
între-

TRIXI SCHUBA SE DISTANȚEAZĂ1

Finala probei de 100 mg la C.E.de la Helsinki^ Ciștigă Karin Balzer (culoarul 6) în timp ce~ Valeria 
Bufanu (pe culoarul 5) ocupă locul șapte
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■PROGRES GENERAL IN PROBELE DE OBSTACOLE
Nu știm da-că Martin Lauer a cre

zut în 1959, în autenticitatea perfor- 
ananței cu care fusese gratulat de 
oficialii stadionului Letzigrund din 
Zurich. Mulți specialiști s-au îndoit 
atunci, mulți se îndoiesc astăzi, dar, 
acel 13,2 — pe 110 mg neconfir
mat de atletul vest-german nici prin 
palmares nici prin alte „cronometre“ 
ailterioare, a rămas ca un blestem pe 
■capul alergătorilor americani ai de- 
Fc^niu-hii trecut, oare s-au chinuit za- 
jdarnio? să întreacă rezultatul lui 
(LaTuer. N-au reușit decît să-1 egaleze 
țLee Calhoun în 1960, Earl Mc.Cul- 
dough în 1967 * și Willie Davenport 
Sn 1969, astfel ■ că acum, la mai bine 

de «la ziua de „grație“ 
lui Lauer, proba de 110 
maițvechi record mon- 
maf mare număr de 

(N-am amintit mai sus 
Erv Hali și Tom Hill.

toliul secund, o mare revelație, ugan- 
dezul John Âkii-Bua, ajuns în numai 
3—4 Iun- spaima tuturor atleților cu 
pretenții la titlul olimpic. Se pare că 
proba a prins în Africa, unde în 
afara lui Akii-Bua mai există doi 
alergători de valoare, kenienii Wil
liam Koskei și Kipkenboi Lego.

Rezultatele cele mai bune ale anu
lui sînt încă foarte departe de re
cordul mondial și olimpic al lui

<ie 12 a ni 
J(7.VII,59) a 
ang are cel dial și c-el 
reeordmanj. 
numele Juf _ _ ___
oare au obținut 13.2 pe 120 yarzi, pa
ritatea celor două distanțe nefiind 
acceptată de I.A.A.F.).
1 Dacă americanii, a căror superio
ritate în această probă este notorie
— 15 campioni olimpici din 16 edi
ții ale J.O. disputate, toți record
manii lumii din 1932 încoace — nu 
s-ar încăpățîna să alerge în con
cursurile ; uterne numai distanța în 
■yarzi, am fi consemnat anul trecut 
întoarcerea celei mai prăfuite file a 
atletismului contemporan. Un tînăr 
atlet de culoare, student la „Sout
hern California", Rod Milburn, emul 
al oampior.ului olimpic Willie Daven
port, a realizat 13,0 pe 120 yarzi, sau 
mai exact, 12,94, așa cum arăta cro- 
nometrul electric. Pentru a înțelege 
mai bine ce înseamnă această cifră, 
•vom aminti că acceptarea diferenței
— unanim recunoscută, de altfel — 
între cronometrarea electrică și cea 
manuală (0,15 secunde) ne pune în 
fața unui stupefiant 12.8 ! Pentru a 
înțelege și mai bine performanța lui 
■Milburn vom menționa că în cursa 
record a lui Lauer, un cronometru 
electric — cu rol consultativ — mă-

la

ROD MILBURN

electric — cu rol consultativ — 
sura timpul 
■13.57...

Neînvins în 1971, Milburn a mal 
vîn* ajutător, un 
și două rezultate 
superiorității lui 

și aceea generală 
peste Ocean, este 
alăturat. Singurul 

triplă 
Munchen

vest- ger masului

reușit un 13,0 cu 
13,1 regulamentar 
de 13.3 Imaginea 
Milburn, precum 
a alergătorilor de 
vizibilă în tabelul 
european care poate evita o 
americană la J.O. de la
este francezul Guy Drut. Apoi. Frank 
Siebeck (R.D.G.) șl Liubomir Nade- 
nicek (Cehoslovacia) se detașează la 
rîndul lor, de ceilalți specialiști eu
ropeni. In regres sînt vest-germanii 
Gunther Nickel șl Werner Trzmiel. 
Iar sovieticii nu reușesc, încă, să 
găsească un alergător cum a fost 
Anatoli Mihailov.

<> 400 m.g. ; RECORDUL LUI
* HEMERY TN CONTINUARE 

INACCESIBIL

Dave Hemery. Și nu credem în de
pășirea prea rapidă a acestui re
cord. mai ales câ la Munchen con
dițiile speciale din capitala mexicană 
nu vor nai exsta.
3.000 m OBSTACOLE : PROBA 
CARE TȘI CAUTA CAMPIONUL

Ierarhia valorilor, nu este taci 
bine stabilită. Australianul Kerry 
O’Brien, recordmanul mondial al 
probei, a concurat puțin In 1S7L So
vieticii și polonezii au mul;: alergă
tori tuni, dar nici unul de 
clasă.
campionul 
rezultatele

manțe surprinzătoare. Bulgarul Mi- 
hai Jelev, sovieticii Vladimir Dudin 
și Nikolai Morozov nu strălucesc, ca 
și kenienii Amos Biwott și Benjamin 
Kogo, primii clasați la ultima ediție 
a J.O.

Deși au apare între primii 10 per
formeri ai anului 1971, un nume tre
buie ținut minte : Ben Jipcho (Ke
nia). Compatriotul lui Keino a rea
lizat 8:29.6 anul trecut, într-o cursă 
în care a căzut de două ori, ultima 
dată stînd cîteva secunde bune in 
groapa cu apă, la numai 150 m de 
sosire.

Evenimentul așteptat în această 
probă este depășirea graniței de 
820.0 și, prin simplă impresie, cre
dem că în anul olimpic cel puțin 
doi atleți vor realiza acest lucru.

100 m. g. : KARIN BALZER 
SUVERANA

Karin Balzer este prima femeie 
din lume care a alergat 100 mg în 
mai puțin de 13 secunde. Avea atunci 
30 de ani și bănuiam că ascultăm 
..dntecul lebedei". In 1970. Tere/X 
Sukniewicz Ii doboară recordul mor.-' 
dial dar Karin nu snportă uzurparea, 
egalează șî apoi depășește perfor
manța de 12.8 a atletei polone». în 
1971 mal smulge o zecime recordu
lui lumii ș: cevine pentru a 3-a oară 
consecutiv campioană a Eurcpei. âș- 
tigind o finală ta care media de 
virstă a adversarelor sale era cu 
aproape un deceniu mai mică deci; 
suma anilor de pe buletinul său. în 
pragul vts»î de 34 de ani. aueca 
din R. D. Germană este. inmatătab£. 
favorita olimpică, număral unu a 
probei feminine de garduri.

Deși Sukrjewia a avat un ar. 
slab. Pokmia es:e în continuare 
foarte bine reprezentată ta această 
probă — de tradtfie acc-lo — prin 
Tereza Nawak și Daauta Strasziaska.

MOKITZ, !4 (prin telefon).
Excepțional de pasionantă a fost lupta 
dată vineri. în ultimele două manșe ale 
campionatului european de bob î per
soane ! Echipa'ele Zimmerer—Uutwb'nei- 
der și Flotb—Bader și-au disputat ptr-ă 
In ultima manșă întuetatea. reanidnd 
coboriri temerare, mai ales cS pirita, 
spartă pe aloeuri. a ridicat ser.oase 
probleme de conducere a bobuiut. După 
trei manșe conducea (ca ș; in prima 

. zi) echipajul Floih— Bader dar in u.- 
. târna ooborire pGottu vest-eerman a 

greșit destu. de pi si a fost crono
metrat cu 1:1».». Rtvajul său de în- 

v trecere, în schimb, a conOus cu desâ-
vîrșită măiestrie și a realizat 
timp excelent care l-a adus pmm_. :oe 
în clasament șî. dec. tfâul de ca—pr tn 
al Europei.

Echipajul român Stasarache—Jur cu snx 
a reușit să-® Imbcnf călească perfor
manța din prima zi și s-a cA-jț pe jo
cul 19 eu StU-TT. CeLăialt echipa; ai ță
rii noastre. Stoiaa—Paaaitescu. a

/
nud cor-cura: după manșa a treia (de- 
ȚLT.ea loci 25), deoarece în urma spăr- 
turllor ivite în pistă juriul a hotârît ca 
boburile clasate de ia locul 22 in jos să 
nu mai efeezueze ooborirea a patra. In 
sfîrșit. mai notăm că plotul italian 
De Zordo nu a mai participat la ultimele 
cobortr. irr.enaiindu-se, probabil, pentru 
bobul de 4). iar coechipierul său D’ An
drea s-s ?lasax surprinzător de slab ; 
locul 17 (5:li,7T).

prim ei or echipaje t 1. 
n fZirr.’r.erer — Utzschneider) 

2. R.F.G. I (Flota — Bader) 
3- Elveția I (Vicki — Hubacher)
4. Elveția H (Candrian — Kelly)
5. A-isvta I (Graber — Ober- 

5:1X49 ; X R.F.G, HI (Heiss —

CLasam-enml
R.F.G.
5 S9 Jj ; 
»:1« Vt ; 
5:1Z»1 ; 
SUÎZ3 ;
hauer)
Hauptman) 5:12.74.

SlmMtâ Încep antrenamentele pentru 
bobul de 4 persoane, al cărui cam
pionat european se va desfășura In zi
lele de t» și ti Ianuarie. România nu 
va a reprezentată la aceasta întrecere.

Cîștigînd — pentru a patra oară 
consecutiv — titlul de campion eu
ropean la patinaj artistic, excelen
tul patinator cehoslovac Ondrej 
Nepela pare a fi luat o bună op
țiune asupra titlului olimpic, la a- 
ceastă disciplină, pe care-1 va ataca 
peste două săptămîni, la Sapporo.

Joi seara, pe gheața de la „Scan- 
dinavium“ din Goteborg, campio
nul Europei a făcut o splendidă 
demonstrație tehnică, în cadrul pro
gramului de figuri libere, în cadrul 
căruia a efectuat, cu mare precizie, 
nu mai puțin de trei sărituri triple. 
Nepela a încheiat întrecerea cu 
2731,7 puncte, fiind urmat în cla
sament de sovieticul Serghei Cetve- 
ruhin — 2667,5 p și francezul Pa
trick Pera — 2 652 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat V. Kovalev

(U.R.S.S.) — 2 591 p., H. Oundjian 
(Anglia) — 2 588,3 p și J.
(Anglia) — 2 587,6 puncte. 

. încheierea probei de libere, 
concurent român G. Fazekas 
pat locul 18, cu 2119,8 p., 
cînd în ordine pe Leskinen (Fin
landa) — 2109,7 p. Augustovici (Ce
hoslovacia) — 1 987,1 p, Oberg (Sue
dia) — 1 959,9 p. Zoran (Iugosla
via) — .1941,8 p și Ferdinansen 
(Danemarca) — 1 845,3 p.

La femei, după epuizarea figurilor 
impuse, austriaca Beatrix Schuba 
totalizează 1243.1 p. Ea este urmată 
de Charlotte Walter (Elveția) 1112.5 
p, Rita Trapanese (Italia) 1079,9 p, 
Zsuzsa Almassy (Ungaria) 1078,8 p.

Aseară, proba de dans a revenit 
perechii vest-genmane Angelika și 
Erich Buck — campioni europeni.

Austr

Francezul 
de la 

bune

110 MG

SELECȚIONATA DE BASCHET A BUCUREȘTIULUI
ÎNVINGĂTOARE in turneul de la varșovia

V

peuncipaj favorită a competiției, a 
surclasat cu 92—J8 (44—21) for
mația poloneză SKRA, iar într-o 
altă partidă, AZS Varșovia a dis- 
ptB cu 74—47 (31—25) de echipa 
ora>a___ Budapesta.

în Cupa Mondială

IN COMPETIȚIILE
EUROPENE DE BASCHET

UFOBtUE IHVIN61T0ARE U MS1STEB CAMPIOANELE VITEZEI

^Cei trei ași ai patinajului european 
( (ele Za stingă la dreapta) t 

Qetveruhin, Nepela fi Pera j

de slalom spe-Proba feminină
E - ; -- Hiccacem in ca
drul Cupei mondiale, a fost' cîști- 
gatâ ce sportiva franceză Britt La
forgue. cu timpul total de 1:13.96
j. 36 și 36.66) Pe locul secund s-a 

clasat compatrioata sa Francoise 
Macchi — 1:14.11. urmată de cam- 
pâoana austriacă Anne Marie Proell 
— 1:IL22. Danielle Debemard
Franța — 1 14 34. Barbara Coc- 
ta«n (SUA. — 1:14,76 $i Coichita 
P-g ■.Spana* — 1:15.07.

Printre numeroasele schioare care 
au abandonat cursa s-au numărat 
Armie Famose, Isabelle Mir și Flo
rence Steurer (Franța), Monika Ka- 
serer și Brigitte Totschimb (Aus
tria), Roși Mittermaier (R.F.G.), 
Betsy Clifford (Canada) și Marylin 
Cochran (S.U.A.).

Clasament general : 1. Franțoise 
Macchi — 176 p I 
Proell — 153 p ; 3. 
vier (Franța) — 60 
termaier — 52 p;
— 47 p etc.

LA START!

2. Anne Marie 
Jacqueline Rou- 
p ; 4. Roși Mit-
5. Isabelle Mir

27 de sportive din 10 țări își vor 
disputa astăzi și mîine, pe pista de 
la Inzell, (R.F.G.) campionatele femi
nine de patinaj viteză ale Europei.

Printre candidatele la medalii se 
numără cunoscutele patinatoare sovie
tice Nina Statkievici și Ludmila Tito
va, olandeza Stein Kaiser, norvegie- 
nele Lisbeth Berg, Sigrid Sundby șl 
campioana vest-germană Monika 
Pflug.

3
supe--

Jean Paul Villaia. 
Helsinki altarneeză 

cu oontraperfoc-

★

/
Deși față de 1970 proba este în- 

tr-un notabil progres — media primi
lor 10 performeri superioară cu 2 
zecimi, 18 atleți cu rezultate sub 
50 de secunde — anul preolimpic a 
a fost mai liniștit decît precedentul. 
In 1970 izbucnise o adevărată „epi
demie de 400 metri garduri", cîțiva 
dintre cei mai buni alergători din 
lume pe plat (L. Evans, L. James, 
W. Collett, J. CI. Nallet). încereîn- 
du-și puterile și șansele în proba de 
garduri. Singurul care s-a „lipit" 
de noua specialitate este. însă, fran
cezul Jean Claude Nallet. devenit 
campion european la un an de la 
convertire. Adevărații specialiști au 
.rezistat inflației și astfel lista pri
milor atleți ai anului nu cuprinde 
intruși. Cuprinde însă, chiar pe fo-

R. MUbum (SUA) 
W. Davenport (SUA)
F. Siebeck (RDG)
L. Nadenicek (Cehoslovacia) 
“ Gibson (SUA)
G. Carty (SUA) 
“ White (SUA)

Wilson (SUA)

P.

T.
R.
G. Drut (Franța)
S. Mc. Mannon (SUA) 
B. Rich (SUA)
D. Taylor (SUA)
E. Hail (SUA) 
B. High (SUA)
R. Draper (SUA)

13.0*
13 3*
13,4
13.4
13,4*
13,4*
13,4*
13.4»
13.5
13.5*
13,5»
13,5*
13.5*
13,5*
13,5*

• — rezultate obținute pe 120 yarzi gar
duri (109,74 m)

Media primelor 10 rezultate în 1571 :
13,36 (în 1970 — 13,40).

400 MG

48,9 R. Mann (SUA)
49.0 J. Akii-Bua (Uganda) 
49.0* ----- -----------
49.2
49.3
49.4
49.6
49.6
49,7*
49.8
49.8
49.8 D. Stukalov (URSS)

W. Williams (SUA) 
’ C. Nallet (Franța) 

Rudolph (RDG) 
Gavrilenko (URSS) 
Salin (Finlanda) 
Biittner (RFG) 

Seymour (SUA)
V. Skomorohov (URSS)
W. Koskei (Kenia)

J. 
c. 
E. 
A. 
G.
J.

!F", A

In lotul caiaciștilor

SPORTIVII BULGARI IN ANUL OLIMPIC numai în lumea sportivă, ci fi pd. 
tărim economic, politic ți cultural. 
Or, astăzi, din toate aceste un-* 
ghiuri, dar absolut din toate, Bul* 
garia, este o țară cunoscută. La 
baza tuturor acestor realizări , stă 
victoria socialismului in țara noas
tră. De aici pornește simțămintul 
nostru de mindrie patriotică și pu
terea noastră de luptă, de afirma
re. Delegația noastră va fi pre
zentă pe stadioanele olimpice ani
mată de cele mai înalte idealuri 
ale umanismului. Steagul nostru 
va flutura alături de steagurile ce
lorlalte națiuni pe catargul olim
pic.

... Este, oare, posibil să ajungem) 
întotdeauna la una din medaliile 
olimpice ? Desigur că nu, dar tre
buie să recunoaștem că sportivul 
participant la Jocurile Olimpice 
trebuie să dispună de un moral de
osebit. de multă bărbăție și voin
ță cu care să lupte pentru întiie- 
tate“.

V».-» pC—MRL-TT U n 
IZdJ ffu m — U3h-

O’Brien (Australia)
P. Villain «Franța) 
Verlan (URSS) 
Moravelk (Cehoslcvara) 
Sink (SUA)
Someș (Norvegia) 
Sisoier (URSS)

12.1 
12J
13.»
13.1
13.1

în jCup»

★

<*•

Foto i L MIHAICA

Imagine de ta 
namentui de 
ai băieților.

Jorșă 
care 

urmează după cele 
10 ture de stadion—

antrenamente
intense, gînduri și ambiții îndrăznețe

(Urmare din pag. 1)

Poate vor cîștiga tot sportivii con- 
sacrați, dar 
mari eforturi
Poate se vor 
componenții „grupei de tineret' 
care, deocamdată,
Vartolomeu, F. Foldi și E. Pavel.

Toată lumea se gîndește ce va 
fi la această grea probă a selec
ției pentru Jocurile Olimpice, dar 
PRIMUL PLAN IL OCUPA ACUM, 
FIRESC, PREGĂTIREA.

ei vor ajunge aici cu 
și cu destule emoții, 

impune unii dintre 
.........................în 

se remarcă R.

CINE VREA SĂ CONTEZE 
ÎN LUPTA PENTRU 

MEDALII...

situeze pe locuri fruntașe ți — 
cum doresc toți cei care se pregă
tesc cu atîta asiduitate la această 
oră — SA CONTEZE ÎN CLASA
MENTUL PUNCTELOR ȘI AL ME
DALIILOR OLIMPICE.

De ce, oare, ne revine, obsedant, 
gîndul că din bogata colecție ce 
trofee a caiaciștilor români lipsește 
tocmai medalia olimpică de aur ? 
Cînd va începe să se reducă acel 
handicap cîștigat de canoiști, la 
Melbourne și la Ciudad de Mexico ? 
Poate că tocmai această iarnă a 
luptei pentru autodepășire ne va da 
răspunsul...

c-.p
38—»:

LA HAbTISGS

L\ \OL LIDER

c*rei naptuni: «Progresele civiliza
ție; ne permit să concepem Jocu
rile pe o bază universală, fără dis- 
crtminări rasiale, nici naționale, 
nici scciale, nici religioase». Nu 
trebuie să uităm semnificația pe 
care Coubertin o dă Jocurilor O- 
limpice moderne i «ele au fost 
create nu pentru a fi un campionat 
al lumii, ci o manifestare pedago
gică și o sărbătoare a tinereții pe 
scară universală».

Intr-adevăr, actualul an olimpic 
reprezintă pentru mișcarea sporti
vă din Bulgaria rezolvarea in spi
ritul acestor idei atît a unor pro
bleme de ordin organizatoric, cit și 
sub aspectul practicii sportive, al 
teo-iei și al pregătirii morale.

Sportivii noștri olimpici nu tre- 
buie să uite că patria lor este Bul- 
ga-ia — o țari pînă mai ieri ne- 
cu-.zm-ti pe plan internațional, nu

BOICOT LA MUNCHEN?
DELLOZarul „CORRIERE

SPORT* din Roma publică sub 
titlul «Jocurile Olimpice de la 
Stuechen vor fi boicotate 1“ o co
respondență din Koln, care averti
zează lumea sportului asupra unor 
pasibile dezordini pe care ar vrea 
să le provoace diverse persoane 
rău intenționate, pentru a împie
dica desfășurarea Olimpiadei de 
vară.

Iată ce scrie corespondentul zia
rului italian i

„Grupări 
din diferite 
dentale se 
desfășurarea 
la Munchen. 
difuzată in 
buletinul unei mișcări politice care 
grupează numeroși exponenți vest- 
germani ai antifascismului și care 
este numită „Acțiunea Democrati
că".

Grupurile cele mai extremiste 
ale tineretului vest-german, „Ac
tion Wideband" și „Wiking Ju- 
gend" ar dori să profite de viitoa
rele Jocuri Olimpice pentru a or
ganiza manifestări de protest îm-

de extrema dreaptă 
țări ale Europei occi- 
pregătesc să turbure 

viitoarei Olimpiade 
Această știre a fost 
capitala Bavariei de

ConkMMhSp^n

potriva prezenței la Milnchen

»

a 
sportivilor din țările Europei răsă
ritene. Este vorba de aceleași 
cercuri reacționare care și-au ma
nifestat deseori fanatismul lor și 
care au sprijinit, mai mult sau mai 
puțip fățiș, in alegerile politice și 
administrative, partidul neonazist 
al lui Von Tadden, partid aflat ac
tualmente într-un puternic declin. 

După cum scrie buletinul „Acțiu
nii Democratice", in același timp 
cu manifestările reacționare ur
mează să se desfășoare la Milnchen 
o reuniune a diverșilor reprezen
tanți ai neo-fascismului european. 

în ’ încheierea corespondenței pu
blicată de „CORRIERE DELLO 
SPORT" se arată că, la scurt timp 
după apariția acestei știri, minis
terul afacerilor interne al landului 
Bavariei a luat măsuri ca grupări
le extremiste să fie supravegheate 
în așa fel incit să fie prevenite la 
timp eventualele acțiuni dușmă
noase ce ar putea compromite nor
mala desfășurare a J.O.

Nu pentru a discuta In... familie, 
ci pentru că foarte multe din obiec
tivele și mijloacele de pregătire 
sînt comune atît pentru fete cît și 
pentru băieți, convenim să le co
mentăm împreună, cu ajutorul an
trenorului emerit Nicolae Navasart 
și cu antrenoarea Maria Navasart.

Pornim de la cîteva cifre spre 
care se îndreaptă toate eforturile 
și căutările celor doi specialiști 
(și ale dr. Octavian Popescu), ca și 
întreaga muncă a caiaciștilor.

Există un punct de vedere precis. 
PENTRU A REALIZA O PREGĂ
TIRE CORESPUNZĂTOARE, trebu
ie ca media de timp a Iotului de 
băieți să ajungă la 3:55,00, iar cea 
a primilor 7 (care vor concura la 
Munchen) la 3:50,00 
fete — media generală a 
trebuie să coboare sub 2:09,00, cea 
a primelor trei caiaciste urmînd 
să atingă valori în jur de 2:05,00.

împărtășim ideea că ALTFEL VA 
FI GREU DACA NU IMPOSIBIL, 
CA ECHIPAJELE NOASTRE să se

RETROSPECTIVA PREGA 
TIRILOR

3:52,00. La
lotului

Pentru că ne aflăm la bac, să 
amintim foarte pe scurt conținutul 
unei după-amieze de antrenament, 
din acelea care sînt mai puțin cu
noscute iubitorilor de sport. Ne va 
fi, credem, mai ușor să subliniem 
volumul de muncă al acestor spor
tivi, să arătăm cit de greu este 
drumul spre performanțele curse
lor de caiac, a căror durată este 
— se știe — doar de cîteva minute.

Fetele încep antrenamentul cu 6 
ture de stadion 1 Băieții cu 10 I Ur
mează țomplexul de forță — 6000 
kg/m la fete, 10 000 kg/m pentru 

începe
kg/m lg fete, 10 000 kg'm 
băieți. Abia după aceea 
furtunoasa padelare la bac, cele 20 
de minute (fetele) sau 30 de 
(băieții) în care brațele i 
padelele de sute, 
cu aceeași tărie, în același ritm.

La ora cînd apar aceste rînduri 
caiaciștii „olimpici" se pregătesc de

• minute 
cufundă 

de mii de ori,

startul probelor de contrei. Nu este 
o premieră. Asemenea examene, im
portante și deosebit de utile, s-au 
mai dat, desfășurate ce fiecare 
dată, sub semnul unei ambiții ge
nerale și al citorva surprize. „Ma
teriile* au fost, în principal, FORȚA 
DE ÎMPINGERE cu haltera (de 20 
de kilograme și 45 de kilograme la 
băieți), TRACȚIUNI ÎN BRAȚE, 
ÎNOT (300 m la fete, 500 m la bă
ieți). în plus, la bazin, o probă de 
viteză pe 50 m și alergări de cros. 
Am lecturat și noi „clasamentele-, 
extrăgînd pentru cititori cîteva date 
care ni s-au părut interesante. Ne 
gindim, însă, că poate, In viitor, 
prin comparație—

Mai întîi, despre fete. Maria Ni- 
chiforov a excelat la înot, obținînd 
un timp care ar situa-o la jumătatea 
clasamentului... masculin. în proba 
de forță s-au remarcat, în raport cu 
indicii anteriori, Valentina Serghei, 
Nastasia Sadovnic și Nastasia Nico
lae. Natalia Mangea și Paulina Hu
mă au ocupat primele locuri în cro-

sul încadrat pe o perioadă de circa 
șase minute.

Și acum despre băieți. Atît la 50 
m cit și la 500 m, probele de înot 
au revenit lui Cuprian Macarencu. 
Roman Vartolomeu a stabilit un re
cord personal la forța de împinge
re, reușind să ridice de 55 ori bara 
de 45 kg. Ordinea 
Irimia, — 
Zafiu.

la cros i Ion
Dragulschi, Simiocenco,

★
S-a înnoptat de mult. „Atelierul" 

de sub velodromul Dinamo, locul 
unde atîția campioni și laureați se 
pregătesc cu o admirabilă ambiție 
pentru confruntările olimpice ale 
acestui an, începe să se dezaglome- 
reze. Rămîn apoi doar antrenorii și 
medicul lotului. Cu cronometrele, 
în sfîrșit, oprite. Cu graficele, con
trolate atent după ceasurile de an
trenament. Cu bucuriile și frămîn- 
tările zilei. Cu gîndul, nemărturisit, 
dar ușor de intuit, la medalia olim
pică de aur — prima — a caiacului 
românesc.

ta rarei <: al turneului de tenis de la 
jacksamW (Florida), jucătorul ameri
ca* dark Graebner l-a învins cu 6—4, 
S—j pe Bl-f Higgins, iar chilianul Jai-

- - , _ 6—2 ăe sue-
; ț: - - -- 5 yar.de

Ctspcraze s-au înregistrat următoarele 
renlieee: Connors (SUA). — Rahim 
(Pak_«az 4—4. î—5. 6—1; Battrick (An- 
g_«> — Sudczxon (SUA) 7—6, 6—3.

47 44. Pe locul doi s-a clasat R.F. a Ger
maniei (Gehring, Doepp, Demel) — l-a 
7 53, iar locul trei a fost ocupat de echi
pa R.D. Germane (Klause. Lesser, Grim
mer) — la 2.16.
■
In cadrul unei ședințe care a avut loc 
la Torino s-a anunțat că la cea de-a 3-a

\

ediție a campionatului mondial feminin 
de fotbal vor participa 8 echipe : Dane
marca, Argentina, Franța. Anglia. Italia. 
Mexic Olanda și Spania. Echipele vor i 
țmpărțite In doua grupe. Intilnir.le p:e- 
limlnarli se vor desfășura la Barcelona 
șl Valencia, urmlnd ca finala să albă . :c 
la Madrid.

In primu! tur *1 turneului feminin de 
t- Ut gxn Francisco au fost lnre- 

js----- Campioana
amexlcanâ B-uie Jean King a elimlnat-o 
cu •— 1. *—3 pe compatrioata sa Cecl 
.’.la—r.c: Kerry MelvUle a
dispus cu 5—4 6—7. 6—4 de Mary Ann 
■_ Franțoise Durr (Fran
ța) a cu :—2, ’ 7—6 pe Valerie
Ziegentuss (SUA).

„SăptAmlna International^ a schiului de 
food* s-a încheiat .a O.r.aro-Folgarida 
(Italia) cu desiisurarea probei masculine 
de ștafetă 2x10 tan. Victoria a revenit 
formației URSS tRoșcev. Emelin, Bra- 
ghln), care a realiza: umpul de ih 36:

ROMANIA-ELVEȚIA
în primul tur al Cupei Davis

Vineri a avut loc la Londra tragerea la sorți a întîlririlor din p::mJl 
tur al „Cupei Davis“ ediția 1972.

Reprezentativa țării noastre urmează să întâlnească în primul meci 
echipa Elveției, la București. întîlnirile din primul tur au fost fixate pen
tru data de 8 mai. Sferturile de finală ale zonei vor avea loc la 22 mai, 
semifinalele la 19 iunie, iar finala de zonă la 24 iulie.

Menționăm dintre celelalte întîlniri : Bulgaria — Spania, UJLS.S. — 
Ungaria, Belgia — Cehoslovacia, Franța — Anglia, Iugoslavia — Polonia.
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