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Gala internațională de tenis de 
roasă în care s-au întrecut echipele 
feminină și masculină ale României 
și R.P. Chineze a oferit aseară, în 
sala Floreasca, un spectacol de o 
frumusețe deosebită. Satisfacția a fost 
cu atât mai mare, cu cit publicul a 
asistat la o entuziasmantă victorie 
a selecționatei noastre feminine cu 
5—4. asupra puternicei formații a 
oaspetelor. Carmen Crișan a jucat 
remarcabil, cîștigind două meciuri 
dintre care unul, în fata redutabilei 
Li Li semifinalistă la campionatele 
mondiale de la Nagoya. Bine s-a 
comportat și Eleonora Mihalca (Vlai- 
cov), învingătoare în partida decisi
vă asupra lui Cian Huai-yn. Mai 
puțin convingătoare, evoluția Măriei 
Alexandru, într-o dispoziție de joc 
mai puțin favorabilă.

Peste așteptări s-au prezentat și

DEMONSTRAȚII 
DE VIRTUOZITATE

IN SALA FLOREASCA

componenții echipei noastre masculi
ne, în care Doboși și Luchian au 
înscris victorii prețioase asupra ce
lebrilor ași ai paletei. Li Cin-kuan 
și Lian Ko-lian.

Oaspeții au confirmat marea lor 
valoare și excelentele calități cu ca
re sînt dotați.

Rezultate : echipe femei : România 
—R P. Chineză 5—4 : Maria Alexan
dru—Cian Huai-yn 0—2 (—14, —14). 
Eleonora Mihalca (Vlaicov) — Li Li 
1—2 (—17, 17, —17). Carmen Crișan 
—Huan Si pin 2—0 (18, 18), Maria A- 
lexandru—Lj Li 1—2 (20, —11, —15), 
Carmen Crișan—Cian Huai-yn 0—2 
(—15, —12), Eleonora Mihalca (Vlai
cov)—Huan Si-pin 2—0 (11, 14), Car-

men Crișan—Li Li 2—0 (12. 12), Ma
ria Alexandru—Huan Si-pin 2—1 (19, 
—18. 19), Eleonora Mihalca (Vlaicov) 
—Cian Huai-vn 2—1 (—13. 19. 16).

Echipe bărbați : R. P. Chineză — 
România 5—3 : Tiao Ven-iuan—Teo
dor Gheorghe 2—0 (18. 19). Lian Ko- 
lian—Șerban Doboși 1—2 (—18. 18.
—18), Li Cin-kuan—Sergiu Luchian 
0—2 (—18, —14). Tiao Ven-iuan—Șer
ban Doboși 2—0 (17. 17), ~ _ 
—Teodor Gheorghe 2—0 (9, 17). Lian 
Ko-lian—Sergiu Luchian 
Lj Cin-kuan—Șerban 
(—20, 11, —16). Tiao Ven-iuan — Ser
giu Luchian 2—1 (—18. 16, 11)

înaintea acestor întâlniri au avut 
loc și patru meciuri demonstrative: 
Si En-tin—Alexandru Buzescu 2—0 
(18, 19). Lin Mei-ciun—Lidia Hie 2—I 
(18, —14. 21). Hu Iu-lan—Ana Lun-
teanu 2—1 (16, —23. 16). Stelian Ni- 
colae—Iu Cian-ciun 2—1 (—17, 12, 20'.

Li Cin-kuan
2—0 (12. 16). 
Doboși 1—2

★
Astăzi, de Ia ora 17. lotul sportivi

lor chinezi va face o vizită la cen
trul de antrenament al secțiilor de 
tenis de masă aparținind școlilor 
sportive nr. 1 și nr. 2 din Capitală.

Constantin COMARNISCHI

RUNDA HOCHEISTICĂ DE ASTĂZI î

Secvență de la partida Maria Alezandru-Cian Huai-yn, meci inaugural 
al întilnirii de tenis de masă dintre reprezentativele României și R.P. 
Chineze Foto : S. BAKCI
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CRITERIU DECISIV PENTRU
STABILIREA LOTULUI NAȚIONAL

(stingă) încearcă să treacă de Făgăraș (fază din meciul
■ a II-a a campionatului).

Calamar
Dinamo—Steaua, disputat in manșa II-a a campionatului).

Foto : V. BAGEAC

Dinamo și Steaua se vor afla, astă- 
seară, pentru a treia oară față în față 
in actuala ediție a campionatului 
țării. Derbyul acesta tradițional, în
cărcat totdeauna de mari ambiții, 
este așteptat cu interes și nerăbdare. 
Și nu numai pentru rivalitatea care 
există între aceste două cluburi de 
elită ale sportului românesc (o riva
litate sănătoasă și constructivă, care 
a fost motorul progresului în multe 
discipline), dar pentru că. la cazul 
în speță, al hocheiului, este singura

posibilitate pentru spectatori de a ur
mări jocuri desfășurate la cea mai 
înaltă tensiune, confruntări serioase, 
acerbe, foarte adesea dramatice

Dinamo și Steaua încrucișează cro
sele astăzi după ce fiecare dintre a- 
ceste echipe a demonstrat 'n meciu
rile anterioare (cu Agronomia Cluj și 
Avintul Miercurea Ciuc) o valoare 
mai bună decit în tururile I și II.

Potrivit cifrelor din clasament. 
Steaua are un atao mai eficace, cu 
două goluri mai mult decit Dinamo 
și o apărare care a primit un gol

REPREZENTATIVA
Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

DE HOCHEI
A IUGOSLAVIEI

Șl SELECȚIONATA
DE TINERET A U.R.S.S.

LA BUCUREȘTI
Imediat după încheierea acestui 

tur de campionat, reprezentativa 
țării va susține cîteva partide in
ternaționale deosebit de importante: 
în zilele de 22 și 23 ianuarie la 
București va avea loc dubla întâl
nire dintre selecționatele României 
și Iugoslaviei, iar în zilele de 29 
și 30 ianuarie va evolua tot pe pa
tinoarul „23 August" reprezentativa 
de tineret a UR.S.S. în același timp, 
echipa noastră de juniori va întâlni 
la Sofia, în 22 și 23 ianuarie, selec
ționata similară a Bulgariei,

I

1

Sapporo, capitala Jocurilor Olimpice — ediția a Xl-a.

• Pregătiri

• Pista se

comune

prezintă 
la funcția

cu

in
de

17 (prin telefon). Cînd 
joi — în capitala edi-

SAPPORO, 
am ajuns — 
ției a Xl-a a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, organizatorii erau tare bucu
roși. După ploaia căzută fără conte
nire marți și miercuri, s-a pornit o 
ninsoare densă, care a acoperit 
munții Teine, Eniwa, Miyanomari, 
și Fujino cu un strat gros de ză
padă, existent și înainte, dar sub-

Turneele de iarnă in America de Sud...

Echipe românești de fotbal (repre
zentative 'sau de dub) fac spectacu
loasa călătorie transoceanică pentru 
a ajunge în America de Sud, a treia 
oeră consecutiv. Mai ales acum, în 
aceste zile, cînd la noi crapă pietrele 
de ger, golful Guanabara. cu cerul 
la fel de albastru și de senin ca si 
apele Atlanticului, cu plajele sale 
„maravilhose”, în mijlocul cărora Co
pacabana pare un adevărat rai — si 
pentru fotbaliști este un adevărat 
rai —, superbul Rio, Sao Paulo (New 
York-ul Braziliei) sau fncîntătoerele 
localități Porto Alegre sau Belo Ho
rizonte, toate aceste denumiri cu re
zonantă muzicală cariată chip și di
mensiuni de vis. tatii și întâi, pen
tru că la noi tremuri pină și In sube. 
iar acolo transpiri In cămașă, umbra 
unui palmier însemnlnd, uneori, 
.. .46 de grade ! Este adevărat, agen
țiile de presă au semnalat, ca în fie
care vară braziliană, obișnuitele dra
me ale dezhidratării ; am aflat, de 
asemenea, că tn Parana, la Curitiba, 
un val de albine sălbatice a ținut 
3 ore populația zăvorită în case, omo- 
rînd trei dini uitați de stăpînii lor 
in curte, dar toate aceste rigori ale 
naturii nu-i împiedică pe foarte multi 
să viseze actuala 
cafelei.

Ca participant la 
peditie’, as putea 
bucurii 
care se oferă In această perioadă 
europeanului „evadat* de la zăpezi 
și geruri. Toată Brazilia, orașe mari 
și mid. pregătește cu o captivantă 
si fermecătoare febrilitate CarnavaluL 
serbare națională care durează cîteva 
zile în șir la stârșitul lunii februarie ; 
această pregătire înseamnă, practic, 
-repetiții* zilnice (cu zeci de mii de 
„actoriT. care încep de la stârșitul 
după-amiezii si se încheie după mie-

Secvență de la 
partida C.F. Cu
ritiba — 
disputată 
trecut, cu 
turneului 
giuleștene 
zii ia

Muzică,

căldură din țara

o asemenea _ex- 
numi alte cîteva 

în afara celor clasice —

echipajele Italiei. Canadei, Suediei și
condiții excelente © Eugenio Monti a 
conducător tehnic al echipei Italiei

Japoniei
renunțat

Rapid, 
anul 

ocazia 
echipei 
in Bra-

țiat simțitor din cauza temperaturii 
ridicate.

în satul olimpic din cartierul 
Makomanai, am avut surpriza plă
cută de a ne întâlni cu vechi prie
teni, veniți înaintea noastră pentru 
a se antrena pe pista de concurs de 
pe muntele Teine, printre care cu- 
noscuții piloți italieni Gaspari, De 
Zordo (sosit de la Saint Moritz, 
unde a luat parte la campionatul 
european), Vicario și Alvera, 
prezentanții Canadei, 
bineînțeles, cei ai țării gazdă, 
acest prilej, am aflat că din cauza 
unor neînțelegeri privind selecția 
lotului olimpic, fostul campion mon
dial și actualul deținător al titluri
lor olimpice, Eugenio Monti, a re
nunțat la funcția de conducător teh
nic al echipei Italiei, în locul lui 
fiind prezent aici I. Bergamaschi.

După o noapte de odihnă bine
venită, vineri dimineață am parcurs 
cu un microbuz cei 23 de kilometri 
care despart satul olimpic de pîrtia 
de bob. Aici am regăsit boburile 
(transportate pe căi maritime) pe 
care, împreună cu Panțuru, Focșe- 
neanu, Zangor, Panaitescu, Pascu și 
Papadopol, le-am curățat și le-am 
nontat, astfel că sîmbătă, la ora 

3,30, am putut parcurge primele 
coborîri de antrenament, alături de 
ceilalți boberi aflați la Sapporo. 
Timpul a fost ideal, permițînd e- 
chipajelor să efectueze coborîri ex
celente, toate avînd, bineînțeles, 
scopul acomodării cu virajele, zig
zagurile și liniile drepte ale pistei 
După antrenament, maestrul emerit 
al sportului Ion Panțuru a mărtu
risit că este deosebit de impresio
nat de starea pîrtiei, care este foar
te tehnică și ireproșabil 
punct, în toate privințele. Nici nu 
este de mirare, deoarece ing. Giu
liano Galii, proiectantul pîrtiei (ca

re-
Suediei și,

Cu

pusă la

iul nopții.
în toate orașele,_ ____
străzile. Adăugați o bucă 
lentă si cele mai gusto 
din lume, ananas, portoca 
mandarine e’-c.

Nu întâmplător, în aceste 
înflorire a vieții braziliene, 
lui — problemă națională 
tratată ca atare In țara lui 
se acordă o atenție suplimentară.

De ce 2 Pentru că este o vreme 
foarte propice — după cum declara 
Joao Havelange, președintele Confe
derației braziliene de sporturi — 
schimbului de idei, de valori, de 
experiență intre fotbalul brazilian 
$i cel al bătrinului continent

Găsindu-se la stârșitul campiona
tului, fotbalul brazilian se întâl
nește cu ce! eurepean, aflat în pau
ză competițională. Acum, cele două

samba, veselie 
pe aproape •.oaie 

ărie exce- 
ase fructe 
le, banane.

luni de 
fotbalu- 
de stat, 
Pele —i

fot

Marius POPESCU

(Continuare fn pag o 3 a

Două meciuri ale baschetbalistilor
bucuresteni in turneul de la VarșoviaJ >

♦ 59 — 58 cu S.K.R.A. Varșovia; 70 — 96 cu Selecționata Moscova

VARȘOVIA. 17 (Agerpres). — în 
cadrul turneului international mas
culin de baschet de la Varșovia, re- 
prezentativa orașului București a sus
ținut două noi întâlniri. în primul 
meci, baschetbaliștii români au învins 
cu scorul de 59—58 (30—29) echipa 
S.K.R.A. Varșovia. Cei mai buni ju
cători român: au fost Ta.-ău si Drago- 
mirescu. care au înscris 14 și, respec
tiv, 10 puncte. în cea de-a doua par
tidă. formația română a întâlnit re
dutabila selecționată a orașului Mos-

cova, principala favorită a competi
ției, în fața căreia a pierdut cu 
70—96 (29—48).

In clasamentul grupei conduce echi
pa orașului Moscova cu 8 puncte, 
urmată de București si Sofia — cu 
cite 5 puncte, S.K.R.A. și Legia Var
șovia — cu cîte 3 puncte.

Alte rezultate : Varșovia I (repre
zentată de echipa Poloniei) — Praga 
113—80 (53-41) ; Budapesta — Hel
sinki 64—54 (35—27) ; Sofia — Var
șovia II (Legia) 97—70 (55—32).

CU GINDUL LA OLIMPIADĂ
VOLEIBALIȘTII TRANSPIRA IN VACANTA

MUNCHEN'72
Jocuri echilibrate la relaarea

campionatului de
TIMIȘOARA. 17 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru) Așteptată cu in
teres — cunoscută fiind popularita-

Programul de marți t de la ora 15 : Textila Buhnși — Universita
tea Cluj ; Mureșul Tg. Mureș — 
Universitatea București; I.E.P-S. — 
Voința Odorhel ; Universitatea Timișoara — Rulmentul Brașov ; 
Rapid — Confecția.

tea handbalului pe aceste meleaguri 
— reluarea campionatului feminin 
(divizia A) a furnizat celor 2 000 de 
spectatori prezenți în sala Olimpia 
partide echilibrate. încheiate cu re
zultate strînse. Iată amănunte de la 
etapa de azi (n.r. ieri) :

MUREȘUL TG MUREȘ - RAPID 
BUCUREȘTI 10—10 (6-6). La în-

• Rscxd'aaal arsa contra teleferic • Medicul Gabriel Cherebețiu este
■alțiait • Acolo s-ao născut și medaliile de bronz de la C E.

Dimineață geroasă de ianuarie pe 
Clăbucet. Pirtia este încă pustie. Tăl
pile se prind de zăpada bătătorită, 
ca o mină caldă pe '.vărul înghețat, 
pleoapele ustură, ochii lăcrimează, 
nările se lipesc de ger și de adierea 
■.in tutui tăios. De după cetirele sure 

durai și ne-ca

pertoriul ..vacanței", cursa contra... 
teleferic. Cronon.etrele se pun in miș
care și grupul concurenților se rosto
golește la vale, imprășt.indu-se și 
regrupindu-se ca un viespar intăritat, 
pe traseul lung și sinuos care leagă 
cele două cabane ale Clăbucetului. 
Cu el a plecat

CARNET

Și

handbal feminin
ceput a condus Mureșul (5-rl). dar 
feroviarele au egalat și. apoi. in re
priza secundă, cele couă formații au 
mers „cap la cap*, încheind partida 
..remiză. Au marcat Sos (5), Simon 

14». Ms the — Mureșul; Stănișel (T. 
Ștefan (3). Gheorghe (2). Țopirlan. 
Oancea — Rapid. Au condus D. Pu
rică {Ploiești) și P. Radvani (Cluj).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — TEX- 
TI LA BUHUȘI 13—13 (6-8). Un re
zultat surpriză. Textxlistele au con. 
dus cu 12—8 (min. 33). dar cîteva 
greșeli ale lor au permis handbalis
telor de la Confecția să remonteze 
și chiar să preia conducerea : 13—12 
(min, 45). Au înscris: C. Dumitru 
(6), Dincă (2), Bidiac (2), Adochiței

Hristache NAUM

(Continuare în paj- a t-a)

DE REPORTER
ca dungă roșie- 
De tună seamă, 
sport!vt Și, intr-a- 
cevâr. la eiteva minute de la veni
rea noastră Ia ..Piecare’. holul caba
nei s-a umplut. Din camere au des
cins mai întâi voleibaliștii lotului na
țional, apoi alți sportivi, veniți aici 
ca ia fiecare an pentru obișnuita 
„cură de ozon" a vacanței—

CURSA COitTRA _ TELEFERIC

Cel mai semnificativ eveniment al 
zilei este primul antrenament al vo
leibaliștilor, care pare a reține aten
ția tuturor. De ce? Băieții, aflați sub 
comanda antrenorilor Nieolae Sotir. 
Aurel Drăgan și Paul Brașovcanu, a- 
veau în programul dimineții o pa
sionantă cursă de-a lungul liniei te
lefericului, numită de ei, încă de 
unul trecut, cînd au inclus-o in re-

Aurel Drâgan, dor
nic parcă să-și mai 
încerce rezisten
ța fizică. După o 
jumătate de ceas 
de la start. Plutonul 
reapare, lâsfirat. 
urcind in fugă ul
tima porțiune a- 
bruptă. în frunte. 
Patricio Păștcan, 
urmat de Puiu 
Bartha. Recentul 
promovat în lot cîș- 
tigă cu jumătate de 
totodată, cel maiminut, stabilind.

bun timp al neobișnuitei curse: 32 de 
minute și jumătate! Rind pe rind, 
• 4 alergători pătrund in sala cu 
mese a cabanei, unde îi așteaptă ceș- 
•ile cu ceai (pregătit după rețeta 
riguroasă a secretarului general al 
federației, A. Dobincă). Toți respiră 
des și zgomotos, au obrazul îmbujora: 
?i promoroacă pe păr, în bărbile îna
dins nerase de cîteva zile; sudoarea 
le brăzdează gltul și fața, le lipește 
de piele șuvițele de păr... Toată lu
mea ii privește cu admirație. Scau
nul telefericului, care fusese martor

Aurelian BREBEANU

și al celei de la Cervinia) se află 
la Sapporo de multă vreme și a 
urmărit direct lucrările de înghe
țare și amenajare a pistei olimpice 
de bob. Cei 1.700 de metri ai pîr- 
tiei nu au suferit nici o modificare 
față de situația de anul trecut, la 
concursul preolimpic, cînd toți spor
tivii, antrenorii și tehnicieni și-au 
manifestat satisfacția pentru cali
tatea primei piste de bob din Ja
ponia.

După o zi de antrenament, au 
urmat două de pauză, nedorită de 
noi, dar... obligatorie. Duminică, 
fiind zi de sărbătoare, pista a fost 
închisă, iar luni s-a lucrat intens 
la curățarea ei de zăpada masivă 
căzută în cursul nopții. Dacă nu 
va interveni o nouă surpriză atmos
ferică, de marți vom relua din plin 
antrenamentele, de astă dată după- 
amiază, ceea ce nu prea convine 
participanților, deoarece cursele ofi
ciale se vor desfășura, conform 
programului oficial, dimineața de la 
ora 8,30 (4—5 februarie bobul de 2, 
11—12 februarie bobul de 4).

HARITON PAȘOVSCHI 
antrenorul lotului olimpic de bob 

al României

A ÎNCEPUT
„CUPA UNIRII»

LA TENIS
în sala Steaua, au început ieri 

primele întâlniri din competiția de 
tenis dotată cu „Cupa Unirii". La 
startul acestei întreceri participă 
cîțiva dintre cei mai buni jucători 
din Capitală și proviheie.

în prima partidă a zilei, A. Bă- 
din (Dtinamo) l-a învins, cu multă 
siguranță, pe C. Rădulescu (Șc. Sp. 
2) cu 6—2, 6—3. într-o întâlnire dis
putată, Dan Comănescu (Petrolistul 
Cîmpina) l-a întrecut pe R. Tîl- 
maciu (Steaua) cu 6—2, 6—4. Ce
lelalte partide au fost simple for
malități pentru învingători. Rezul
tate i P. Mărmureanu (Steaua) — 
A. Bădin (Dinamo) 6—2, 6—0 ; M. 
Tăbăraș (Progresul) — C. Marin 
(Dinamo) 6—0, 6—2 ; R. Bădin 
(Progresul) — C. Stănciulescu (Di
namo) 6—1, 6—1.

întrecerile continuă zilnic după 
următorul program : dimineața de 
la 8—14, iar după-amiaza de la 
16—22. Miercuri încep primele 
jocuri rezervate fetelor.

S. IONESCU

lotului

(Continuare în pac;, a 2 aj

Pe terenul improvizat de la Clăbucet, voleibaliștii 
tr-un agreabil „trei la trei" pe zăpadă...

olimpic im

Foto ; P. BRAȘOVEAN!!
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?entrxj toti-c

Dan GARLESTEANU

□ le acestui 
nou an sub

2

în viața cotidiană a 
de toate virstele. 
sărbătorescul final al 

ne-a prilejuit cunoș- 
bilanț, exigent si res

aele prezente, cele 
entuziast început de 
semnul muncii creatoare, al ini
țiativelor, al dorinței de mai mult 
si mai bine — cer imperios a- 
bandonul total al mentalităților 
de care aminteam mai sus. Altfel 
nu se poate, dacă vrem să ve-

1 LUMINI Șl (cit mai puține) UMBRE

SENATORI" I Dacă nu mai există perioadă de hibernare

DE CE SINT NEGLIJATE CONCURSURILE DE SALA?

NAȚIONALA NU MAI

In sala Dinamo, la ultima 
repetiție a juniorilor II, 
înaintea „naționalelor" de la 
Botoșani.

Apariția unei noi rubrici te 
cere, de regulă, explicată 
cititorilor, redacția făcîn- 

du-și astfel cunoscute intențiile 
tematice, zonele și modalitățile 
de prospectare, chiar eficiența 
sperată.

„SPORT PENTRU TOTI" nu ni 
se oare a fi un caz de excepție. 
Deși ideea în sine a căpătat de 
multă vreme o statornică si largă 
exprimare 
cetățenilor

Recent, 
anului ’71 
tința unpi 
ponsabil întocmit, care înfățișea
ză, fără zorzoane și artificii, în 
graiul convingător ol cifrelor si 
statisticilor, cotele destul de ri
dicate ale unui proqres evident 
în împlinirea misiunilor de răs
pundere pe care partidul și statul 
nostru le-au încredințat mișcării 
sportive.

Strălucesc lumini puternice la 
aceste cote. Ele nu acoperă, însă, 
umbrele neajunsurilor — și ele În 
bună măsură cunoscute — ori 
cele ale proiectelor nerealizate, 
nu din lipsa condițiilor, nu din 
nerecepfivitafea tineretului la miș
carea în aer liber, la exercițiul fi
zic, la activitatea sportivă din 
săli și de pe stadioane, ci pen
tru că, ici-colo, lucrurile n-au 
fost înțelese cum trebuie, cei în
sărcinați anume ca să-și aoropie 
semenii de acel izvor de sănătate 
si frumusețe fizică și morală mul- 
tumindu-se cu mult prea puțin, 
lăsîndu-se prea adesea trași de 
mînecă pentru a face cîte ceva.

Obiectivele viitoare — dar și

este de părere antrenorul N. FIROIU
Rusu sub
cu, Zamfirescu și Mihăilescu 
foarte aproape de un minut. Și re
zistenta lor in apă a crescut sub
stanțial. De acum vom începe să ne 
axăm mai mult pe latura tehnică 
a pregătirii, cu mare atenție asu
pra jocului în apărare. Meciurile 
din turneu ne-au arătat încă lipsuri 
în mijloacele de deposedare a ad
versarului, ca șl în ceea ce privește 
orientarea tactică".

N. FIROIU : „Au dispărut sena
torii din echipă. Tinerii promovați 
încă din iarna trecută, ca și cei ce

Poloiștii din primul eșalon repre
zentativ lucrează intens, zi de zi. de 
mai multe săptămîni. Cei 13 jucă
tori de „cimp" (12 bucureșteni și un 
clujean), alături de grupul celor 5 
portari, stau zilnic cîte 5—6 ore în 
bazin, dînd în permanență de lucru 
dr. A. Szogy în problema recu
perărilor după eforturile extrem de 
dure. Dar, oboseala firească din 
fiecare seară (după cea de a 25-a 
„sută" ce încheie al doilea antrena
ment cotidian jucătorii ies din apă 
deseori epuizați) este învinsă. In 
primul rînd, printr-o mare ambiție 
și o puternică dorință de afirmare 
(majoritatea celor prezențî se află 
abia la primul galon de interna
țional). Rezultatele bune din sezonul 
precedent se cer doar confirmate. 
Și nu numai atît. O nouă prezență 
în careul de «1, dar de această 
dată într-un cadru olimpic, consti
tuie obiectivul major In acest an, 
pentru a cărui realizare nu se pre
cupețește nici un dram de energie.

La mijlocul unei prime perioade 
pregătitoare, în care accentul cade 
pe dezvoltarea fizică multilaterală, 
antrenorii lotului, A. Grințescu și 
IN. Firoiu, au prevăzut și un turneu 
de verificare (a se vedea rezulta
tele În chenarul alăturat), la care 
au mai invitat echipa Rapid și na
ționala de juniori. La finele lui am 
cerut părerea celor doi tehnicieni 1

A. GRINȚESCU: „S-a lucrat in
tens In ultimele săptămîni și unele 
rezultate au început să apară. Mă 
bucură faptul că cei mai mulțl ju
cători și-au îmbunătățit simțitor vi
teza. Antrenorii de înot vor avea o 
surpriză în vară, cind le voi aduce 
în concurs o ștafetă de 4x100 m li
ber, care „merge" acum 3:50,0 șl 
pînă atunci va mai crește, in mod 
sigur. Novac, V. Rus, CI. Rusu co
boară sub 59,0, Nastasiu, Szabo, C.

AZI,

TRAGEREA LA SORȚI 
ÎN NOUL CAMPIONAT

PE ECHIPE
în curînd, mai exact la 20 și 27 

februarie, se va da startul în noua 
ediție a campionatului național de 
lupte libere, respectiv, greco-ro- 
mane pe echipe. Formula de dispu
tare a campionatului rămîne aceeași 
ca și anul trecut, adică, la fiecare 
stil cite 18 formații, împărțite în 
serii de cîte nouă, după criterii 
geografici și valorice avînd în ve
dere clasamentul ediției trecute a 
competiției. întocmirea programului, 
tragerea la sorți, va avea loc azi, 
la ora 13,30, la sediul Federației 
române de lupte. Sînt invitați să 
participe delegații echipelor.

*4

CU GINDUL LA OLIMPIADA
(Urmare din pag. 1) 

la start, avea să ajungă din nou sus 
cu vreo cinci minute mai tirziu de- 
cit ultimul dintre voleibaliștii plecați 
în cursă... Testul de rezistență îl 
bucură îndeosebi pe medicul lotului, 
Gabriel Cherebețiu, permanent preo
cupat dc sporirea capacității de efort 
a băieților. După ceai, dușul cald și 
binemeritata odihnă, apoi masa de 
prînz și din nou afară la...

de

VOLEI PE ZAPADA

Undeva. Ia margine de pădure-Undeva, Ia margine de pădure, pe 
drumul care leagă cabana Clăbucet — 
plecare de Gîrbova, voleibaliștii și-au 
instalat un fileu, au trasat pe ză
pada întărită un teren aproximativ, 
au adîncit două gropi în zona pre
zumtivă a ,.serviciului", pentru antre
namentul specific. Mingile albe, vop
site înadins ici-colo în roșu, pentru 
a se putea distinge mai bine, zboară 
fără încetare peste fileu. Se execută 
numai serviciul și primirea, sub pri
virile anrenorilor. care nu cer altceva 
decît precizia lor. Cu toții se stră
duiesc să plaseze mingea cit mai 
precis pe toate zonele terenului, obli- 
gîndu-și colegii de Ia preluare eă 
înoate permanent prin zăpadă, să 
facă plonjoane spectaculoase, adesea 
hazlii. Pe chipurile antrenorilor ie

p
dem împlinite și chiar depășite 
îndrăznețele prevederi ale planu
lui de dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport pe perioa
da 1971—1975. '

Studierea acestui document, în
dreptar prețios pentru o lungă 
perioadă de timp a întregului 
activ al mișcării sportive, pune 
într-un luminos și generos prim- 
plan, mai mult ca oricînd, tocmai 
ideea care ne-a sugerat titlul ru
bricii de față. Pentru că, uneori, 
în exaltarea recordurilor, ■ tentați

60,0, iar Lazăr, D. Popes-
sînt

Rezultatele turneului de verifi
care : Lotul A cu Lotul B 5—5, 
Rapid 10—6, Lotul de juniori 
13—5 ; Lotul B cu ȘJapid 14—9. 
Lotul de juniori 10—5 ; Rapid 
— Lotul de Juniori 7—5.

s-au adăugat în toamnă, *e înca
drează tot mai bine tn joc. astfel 
că toți components i lotului știu că 
oricînd ne putem dispensa de ser
viciile oricui. Faptul s-a repercutat 
direct în pregătire cu rezultate a- 
preciabile. și el reprezintă cea mai 
bună garanție câ ne vom prezenta 
la un nivel superior in acest an. 
Vreau să mai remarc dorința de a- 
firmare a portarilor, care muncesc 
ca niciodată".

— O.V. —

Sîmbătă șl duminică, pe Valea 
Scîndurarilor din Bucegi, s*au în
trecut, în cadrul „Cupei Sinaia", 
schiorii alpini. La startul compe
tiției au fost prezențî (cu excep
ția sportivilor 
în străinătate, 
gil Brenci în 
Vulpe, Constantin Văideanu, Marin 
Focșeneanu și Ștefan Moldovan în 
U.R.S.S.) toți schiorii de valoare, ai 
țării, care, în cele două zile aie 
disputelor, au făcut dovada unor 
frumoase calități și, ceea ce este 
mai important, au demonstrat că 
au încă multe posibilități de pro
gres. Cu excepția lui Dorin Mun
teanu. care are vîrsta „înaintată" 
de... 25 de ani, restul participan- 
ților sînt în jur de 20 de ani, 
mulți dintre ei chiar și mai tineri.

Dacă pînă acum la întrecerile 
schiorilor alpini ierarhiile au fost 
ușor de precizat, iată că a venit 
timpul ca la un slalom special, 
cum a fost cel din Valea Scîndu
rarilor, să lupte pentru primul loc 
cîte 7—8 schiori, iar diferențele de 
timp între protagoniști să fie mi
nime. Aceasta a făcut ca disputa 
pentru întiietate să fie foarte apri
gă și de o mare spectaculozitate.

afiati la concursuri 
Dan Cristea și Vir- 

Austria, Gheorghe

satisfacție, ca și cum 
elevii lor acolo, pe

citește o totală 
ceea ce făceau 
terenul improvizat, echivala cu o vic
torie intr-o mare competiție.

CIRCUIT TRAINING...

'edimineață, lucrulA doua zi de__ „____ ,____ _
relua cu aceeași poftă. în apropierea 
cabanei, antrenorul principal N. So- 
tir. cu crongmctrul suspendat pe după 
git. aștepta sosirea unui grup de 
..fondiști", plecat in cursă. „Azi am 
împărțit lotul in trei grupe — îmi 
spuse cătir.d spre coama după care 
dispăruseră alergătorii. Aici se află 
„crosiștii" Dumănoiu. Paraschivescu și 
Marinescu, rare au mai multă nevoie 
de lucru pentru rezistentă. Un alt 
grup se afiă pe teren" eu iref. 
Brașove.inu, iar ceilalți au plecat pe 
schiuri, la Girbova. cu Aurel Dra
gan”.

La marginea pădurii, mingile cu 
buline roșii zboară din nou peste fi
leu. Schreiber, Bartha, Codoi, Cristian 
Ion și Păștean trebuie să efectueze 
cîteva zeci de repuneri precise în 
joc. Antrenorul Brașoveanu dă me
reu indicații privitoare la maniera de 
execuție și la zona unde trebuie pla
sată mingea. „Puțină tehnică nu 
strică nici Ia pregătirea pnr fizică- 
chiar dacă nimeni n-a mai pomenit 

de vraja marilor performanțe, ui
tăm pentru prea multă vreme ce
lelalte virtuți ale educației fizice 
și sportului și le dăruim prea pu
țin din munca, preocupările și pa
siunea noastră.

De fapt, e nevoie de un „SPORT 
PENTRU TOȚI', de o largă și sus
ținută acțiune care să răspundă, 
deopotrivă, multiplelor cerințe ale 
cetățenilor. De la necesitatea for
tificării fizice pînă la realizarea 
oricăror aspirații de afirmare în 
sportul mondial. '

Despre principalele realizări, i- 
nițiative, dar si neajunsuri, con
statate în această direcție ne 
propunem să discutăm în noua 
noastră rubrică, acordînd — din 
mai multe motive, printre care și 
cel al amplei oglindiri a sportu
lui de performanfă în toate pagi
nile ziarului — prioritate PRO
BLEMELOR Șl PREOCUPĂRILOR 
ÎNDREPTATE ÎNDEOSEBI SPRE 
MAI BUNA ÎNDEPLINIRE A SAR
CINILOR TRASATE DE PARTID ÎN 
DIRECȚIA UNEI CTT MAI LARGI 
DEZVOLTĂRI A EDUCAȚIEI FI
ZICE Șl A ACTIVITĂȚII SPORTIVE 
DE MASĂ.

Cu aceste gînduri și adresînd 
cititorilor, mai ales activiștilor 
sportivi, invitația de a ne face 
cunoscute opiniile, propunerile și 
sugestiile lor, începem așadar o 
dezbatere pe care o dorim fruc
tuoasă în primul rînd prin succe
sele pe care rubrica „SPORT 
PENTRU TOȚI* își propune să le 
găzduiască, să le comenteze cit 
mai des. Dar, dacă va fi nevoie...

In acest an, sezonul atletic bucu- 
reștean „indoor" a debutat mai 
tîrziu ca în cel precedent, cînd 
luna decembrie intrase deja în priza 
concursurilor de sală. Este adevă
rat că întîrzierea din acest an nu 
este consecința hibernării in scor
bura indiferenței — mărturie au 
stat taberele montane ale copiilor 
și juniorilor din perioada vacanței, 
stau asiduele pregătiri aie atleților 
fruntași din lotul național și olim
pic, în ciuda absenței în această 
perioadă decisivă a unei săli cores
punzătoare —, dar periodicele con
fruntări cu rigoarea secundelor, 
centimetrilor și cu neprăvăzutul 
adversarilor din concurs alcătuiesc 
„sarea și piperul" oricărei pregă
tiri.

Iată de ee milităm pentru dise
minarea concursurilor de sală in 
afara calendarului centralizat al 
federației de resort, deschise tu
turor categoriilor de atleti și. mai 
ales. viitorilor atleți. copiilor atrași 
de mirajul ștachetei, al infringerii 
gravitației, al firului alb al sosirii, 
lată de ce așteptăm inițiativa lo
cală a comisiilor județene >ie spe
cialitate care să aducă săpcămină 
de săptămină atletismul în sălile 
de la Brăila. Botoșani, Brașov, Ti
mișoara, Ciul Tg. Mureș, și o dată 
cu competitorii și publicul, ajuns

„ALPINII” POT REALIZA

SALTUL CALITATIV SPRE MAREA PERFORMANTA

de perfor- 
8—10 ani. 
destul de 
cînd spui

De altfel, antrenorul federal, prof. 
Ion Bermdei, ne-a spus : „în schio
rii alipini se investesc multe efor
turi și fonduri. Probele fiind de o 
mare dificultate, ele cer din par
tea sportivilor strădanii deosebite 
in pregătire. Un schior 
manță se pregătește in 
iar consacrarea lui este 
dificilă. Tocmai atunci 
că ai realizat totul cu sportivul 
de care răspunzi, constați că nu 
obține rezultatele pe care le scon
tai. Dintr-o grupă de 10—15 copii, 
cu care ai început lucrul de tim
puriu. majoritatea, cind ajung la 
seniorat, se pierd in anonimat și 
doar 1—2 fac saltul calitativ ne
cesar performerilor. Spre deosebire 
de anii frecuți, iată că și la noi 
munca de pregătire cu copiii a 
început să dea roade. Fiecare gru
pă de copiii și-a desemnat lide
rul. care acum luptă de la egal 
la legal cu „alpinii* noștri consa
crat! Dintre tinerii cu frumoase 
posibilități de progres s-au re
marcat la „Cupa Sinaia” Alexandru 
Bogdan, Paul Ivănescu, Constantă» 
Tudor, Nicolae Ghimbășan, Vasile 
Crețoi și alții. Iată deci că pentru 
întiietate, alături de un Cristea, 

volei tn zăpadă. In vîrf de munte* 
— mă întimpină vesel antrenorul. 
Alături de el, masorul Dan Dumitraș- 
cu — omul Indispensabil 
băieții îl stimează în mod 
pentru ceea ce face — dă 
de ajutor la recuperarea 
răzlețite... La cîteva sute de metri, 
Oios. Enescu și Dumitrescu se pre
gătesc pentru o nouă coborâre pe 
panta care duce la Gîrbova. Au, însă, 
ca obiectiv să urce cu schiurile în 
picioare, ceea ce nu-i deloc ușor. In 
virful pantei zăbovesc puțin cu fețele 
în soarele mai călduț ca ieri, apoi 
pornesc la vale .. De la Gîrbova se 
întorc ceilalți schiori — Vraniță, Mo- 
culescu- Balaș — și „atelierele" se 
schimbă. Cei mai bucuroși sînt, fi
rește, aceia care abia așteaptă să-și 
pună schiurile.

...O nouă zi se încheie pe Clăbucet 
Băieții trudesc din greu „ici. la a- 
proape 1500 de metri altitudine, dar 
t> fac fără rezerve, cu gîndul că su
doarea vărsată în cele cîteva zile de 
pregătire îi va face mai puternici în 
„fierbintea vară" olimpică. Ei știu 
că medaliile de bronz cucerite la 
„europenele* de anul trecut 
născut tot aici și speră ca în 
tembrie să se întoarcă de Ia 
chen cu altele mai de preț...

pe care 
deosebit 
o mină 
mingilor

s-au 
scp- 

Miin-

Ia obișnuința că atletismul nu mai 
este sportul unui singur sezon.

După cum ne spunea și profesoa
ra Georgeta Mușat de la SÂA. 
(antrenoarea Auricăi Nedelea și a 
Mihaelei Stoica, învingătoare în 
probele de 50 m plat și garduri), 
concursurile de sală, în timpul ier
nii și primăverii, nu constituie un 
scop în - sine în ceea ce îi privește 
pe atleții juniori, ci o verificare a 
stadiului de pregătire atins în ve
derea sezonului în aer liber. Din 
acest punct de vedere, perioada ac
tuală urmează unei intense pregă
tiri fizice generale, cea specifică 
avînd o pondere mai mică (ce-i 
drept chiar mai mică decit de obi- 

marii încărcături pe 
l din sălile „Viitorul* 
singurele aflate acum 
celor 2 300 de atleți 

a celor cîteva sute de 
„). Apreciind 

context rezulta-
II din 

București în primul concurs al a- 
nului (și ultimul înaintea ..națio
nalelor* de Ia Botoșani, din 5—6 
februarie), se impun de la sine 
noul record național obținut ce 
Bedros Bedrosian (Viitorul) la tri
plu salt: 14-50 m (vechiul record: 
14.11 m). cei 5.28 m ai Măriei Sin- 
tea (SS.A.) comparativ cu recordul

cei. datorită 
metru pătrat 
și „Dinamo*. 
Ia dispoziția 
legitimați și ; 
novici din Capitală, 
într-un asemenea 
teie obținute de junic 

în primul coi 
[și ultimul înain 
‘ de Ia Botoșan 

arie), s 
record

Brend, Munteanu, Vulpe, au apă
rut și schiori de Ia care, de acum 
înainte, se așteaptă rezultate tot 
mai bune”.

Antrenorul federal a făcut cî
teva precizări interesante, la care 
noi adăugăm: preocuparea federa
ției față de tinerii schiori alpini 
să rămină Ia aceeași cotă ridicată, 
sportivii să fie înzestrați in conti
nuare (de cluburi, de federație) cu 
materiale și echipament de calitate 
superioară, ceea ce va contribui 
la pregătirea unor succese viitoare.

La acestea se adaugă, evident, 
pirtiile de antrenament și con
cursuri, precum și mijloacele meca
nizate de urcare. In ultimul an, 
stațiunile noastre montane Poiana 
Brașov, Sinaia. Predeal s-au îm
bogățit cu noi teîe-schiuri. tele
ferice și tele-cabine. Pentru aceste 
realizări, antrenorii, specialiștii au 
numai cuvinte de mulțumire, dar 
și un... of. Este vorba de prețurile 
de transport cu aceste mij’oace 
care, așa cum am constatat, gre
vează mult bugetele cluburilor ți 
asociațiilor cu secții de schi. De 
exemplu, o urcare cu tele-cabina 
din Sinaia la Virful Furnica costă 
12 Iei de persoană. Un antrenor 
are în grijă 10—15 sportivi și dacă 
In medie execută numai 5—6 co- 
borîri 
suma 
cată.
toare 
o soluție convenabilă, fie prin acor
darea unor gratuități, fie prin re
ducerea tarifelor pentru schiori, 
lucru absolut necesar pentru bunul 
mers al schiului nostru de perfor
manță.

cs «chiorii, vom constata că 
globală este destul de ridi- 
Sperăm că forurile dirigui- 
ale acestor mijloace vor găsi

Paul IOVAN

GH. VULPE CIȘTIGAT TREI PROBEA

CONCURSUL DE LA
peninsulei Kola 

în cunoscuta stațiune

parte Gheorghe 
Văideanu, Marin 
Moldoveanu pre- 
luditli Tomory și 
Băieții noștri au

IN
In nordul 

U.R.S.S., . 
rovsk, a avut loc zilele trecute un 
interesant concurs internațional de 
schi alpin, Ia care au participat spor
tivi din Elveția, România și Uniunea 
Sovietică. Din delegația sportivilor 
români au făcut 
Vulpe, Constantin 
Focșeneanu, Ștefan 
cum și schioarele 
Minodora Zerman.
avut o frumoasă comportare, reușind 
prin Gheorghe Vulpe să cucerească 
3 locuri I. Cursa de slalom special, 
disputată în două manșe, cu cîte 65 
de porți, la care au fost înscriși

din 
Ky-

probei de lungime fete, 
sec, ale Auricăi Nede- 

m plat, ținînd cont de

putea... Rezul- 
înălțime fete 

fi puse numai 
neprielnice de

de 5,58 al 
și cele 6,9 
lea pe 50 
recordul absolut (6,3) al Eleonorei 
Monoranu (pentru senioare și toate 
categoriile de junioare). Probele de 
garduri, solicitînd un grad adecvat 
de tehnicitate, au fost evident gre
vate de lipsa pregătirii speciale, 
numărul inițial redus de partici
pant! scăzind chiar pe parcursul 
desfășurării seriilor, pentru că din 
start plecau trei concurenți și la 
sosire ajungea cine 
tate mediocre la 
(1,40 m). ce nu pot 
pe seama condițiilor 
elan, întrucît băieții (Mihai Zara 
și C-tin Ene, de la S.S.A.) au reușit 
un promițător 1,80 m.

Juniorii II din București și-au 
desemnat campionii. La sfîrșitul 
acestei săptămîni vor intra în arenă 
colegii lor mai mici, juniorii III. 
Pe cind vești și despre întrecerile 
atleților din țară ?

Paul SLAVESCU

TR£/ RECORDURI
In reuniunea

DE LA DINAMO
cadrul reuniunii atletice cein 

avut 
sala 
bă de 30 m plat, în organizarea 
comisiei de atletism a sectorului II. 
Proba, dominată de sprinterii di- 
namoviști. s-a încheit cu următoa
rele rezultate finale: seniori — Dan 
Hidioșanu 3,9 sec. (record egalat); 
senioare — Ruxandra Marinescu 
4.4 sec. (record egalat); juniori III 
— Vladimir Olteanu 4,3 sec (re
cord).

a
loc duminică în Capitală, ta 

Dinamo, s-a disputat șl o pro-

CUPA AGRONOMIA CLUJ

în ve- 
națio- 
pofida 
20—22 

alergă-

TUȘNAD. 17 (prin telefon). Du
minică și luni, gerul a constituit 
un neînduplecat adversar pentru 
participants la „Cupa Agronomia 
Cluj", ultimul concurs de verifica
re a pregătirilor efectuate 
derea finalei campionatului 
nai de patinaj viteză. In 
frigului pătrunzător (minus 
grade) și a tontului tăios, 
torii care au respectat programul 
de antrenament au fost creditați cu 
rezultate de natură să bucure pe 
toată lumea. Ne referim, în prin
cipal, la juniorii Eugen Imecs fA- 
gronomia Cluj), Zoltan Sandor (Di
namo Brașov) și alții, care conti
nuă să confirme bunele aprecieri, 
depășind în întreceri directe sau 
indirecte o serie de concurenți se
niori care se află aici la Tușnad, 
pe cheltuiala cluburilor și asociații
lor sportive ca simpli turiști. In 
această privință cazul luj Horia 
Timiș (Agronomia Cluj) este eloc
vent, Acesta, de ani de zile nu mai 
justifică speranțele puse în el, in 
plus are o comportare nesportivă, 
caută să suplinească deficiențe de 
ordin tehnic și fizic prin atitudini 
de necuviință la adresa oficialilor, 
atitudini care, credem, na vor mai 
fi trecute cu vederea.

„Cupa Agronomia Cluj" a fost an

KYROVSK [U.R.S.S.]
100 de concurenți, a revenit 
Gheorghe Vulpe, care a lăsat o 
celentă impresie. Slalomul 1
(două manșe) a dat cîștig de cau
ză, de asemenea. reprezentantului
nostru Vulpe. C. Văideanu a înregis
trat în prima coborîre cel mai hun 
timp, dar a greșit in manșa a Il-a 
și a fost descalificat, Focșeneanu s-a 
clasat pe locul IX, iar Moldoveanu 
pe XIV. Proba de coborîre a fost 
deosebit de dificilă și a cauzat multe 
abandonuri și descalificări. Văideanu 
a terminat pe locul II, Iar Vulpe pe

Combinata alpină pe trei probe a 
revenit tot schiorului român Gheor
ghe Vulpe.

t lui 
> ex- 
uriaș

UNIVERSITATEA CLUJ INTRE

© Bilanțul anului 1971 indică o tendință de stagnare

în activitatea clubului universitar clujean
de seamă,

cele 6 discipline 
să-și desfășoare 

unul dintre parti-

O adunare de dare 
reprezentând o retrospectivă a ac
tivității desfășurată, în primul 
rînd, de către sportivi, precum și 
o anticipație a muncii pe oare a- 
ceștia urmează s-o presteze pe 
parcursul unei perioade date, re
vendică — credem noi — și pre
zența celor direct interesați, a ce
lor aflați în miezul problemelor Și 
a căror soartă este pusă în dis
cuție ; adică sportivii.

Iată pentru ce am fost șocațl 
cînd, în sala unde „U" își analiza 
activitatea pe 1971, n-am descope
rit, la începutul lucrărilor, decît 
3 sportivi (!), dintre care doi s-au 
„subtilizat” pe parcurs, pe „bari
cade" rămînînd doar căpitanul fot
baliștilor, Remus Cfmpeanu, reți
nut și el de obligațiile de serviciu 
pe care le prestează în cadrul clu
bului.

Lipsă de informație ? NU ; din 
secretariatul clubului au plecat 
125 de invitații. Lipsă de timp ? 
Nu o pot invoca decît :îțiva, aceia 
care — în orele respective — au 
fost reținuți fie de producție, fie 
de cursuri și seminarii. Lipsă de 
interes ? Dar... mai bine să nu cău
tăm răspuns la această întrebare 
(ar fi Jenant pentru sportivi) șl să 
trecem la problemele atacate în 
ședință. ' M

Luînd ca elemente de compara
ție anii 1965 (cînd „U* era un club 
titan, cu atenția distribuită spre 
activitatea numeroaselor secții care 
funcționau aid) șl 1967 (anul de 
după înființarea celorlalte trei 
cluburi sportive universitare clu
jene care au despovărat „Univer
sitatea* de marea încărcătură de 
secții, creindu-1 posibilitatea unei 
detente pentru 
care rămăseseră 
activitatea aici), „ 
cipanții la lucrări, tovarășul Mir
cea Popescu, inspector în Ministe
rul Invățămîntului, concluziona pe 
bază de cifre și grafice că „U“ 
trăiește — așa cum au dovedit-o 
rezultatele din 1971 — un moment 
de stagnare, cu tendință de alune
care în jos. Alunecare pe care o 
anunță echipa feminină de hand
bal (periclitată cu retrogradarea 
în divizia secundă), cea feminină 
de baschet (lipsită de șansa pro
movării tn A), modestia cu care 
evoluează gimnastica modernă, 
fluctuația de comportament, de la 
un meci la altul, a „5”-ului mas
culin de baschet, una dintre for
mațiile care, permanent, a r metal 
decisiv pentru prestigiul ' „U“.

Situația — reliefată, de altfel, și 
de raport — își găsește explicația 
în lipsa elementelor de valoare (la 
ambele echipe feminine), în insu
ficienta pregătire fizică și tehnico- 
tactică a „7“-lui feminin șî în fal
sul spirit de lucru existent aici, ia 
redusa preocupare pentru recruta
rea și șlefuirea elementului tînăr 
(cazul celor trei echipe amintite), 
care să revitalizeze formațiile sau 
să înlocuiască pe acei sportivi care 
nu mai dau randament ridicat din 
cauza preocupărilor profesionale 
sau familiale, în existența unor 
cazuri de indisciplină — sesizate 
și sancționate, de altfel — în tru
pa baschetbalistelor.

Desigur, de situația „pe sîrmă* 
în care stau aceste echipe femi
nine și de lipsa unul orizont lu
minos al gimnasticii moderne, 
responsabile se fac, în primul rînd. 
sportivele șl cadrele tehnice ee se 
ocupă de pregătirea acestora. Nu 
poate fi, însă, ignorat — și nici 
iertat de critici — faptul că birou
rile de secții (acele organisme con
stituite și chemate să supraveghe
ze activitatea secției și să inter- 

O COMPETIȚIE REUȘITĂ
concurs reușit, în probele pentru 
copii, juniori ți seniori, obținîndu-se 
o serie de rezultate valoroase, con
stituind un util test în ajunul cam
pionatelor naționale.

CÎȘTIGATORI i juniori II, 500 
și 1000 m — V.Vrînceanu (Șc. sp. 
Sibiu) 50,4 și 1:46,7; junioare II, 

RUNDA DE
(Vrmare din pag. D

mai puțin. Tn golaverajul direct (a- 
cela care departajează In cazul ega
lității de puncte) avantajul trece, 
însă, de partea alb-roșilor. Primele 
două confruntări au confirmat echi
librul. Meciul din turul I a revenit 
Stelei, cel din turul II lui Dinamo, 
intr-un subtext tactic identic: a în
vins de fiecare dată echipa care și-a 
organizat mai bine jocul, în condi
țiile de supratensiune nervoasă, care 
a avut plușul do luciditate si de stă- 
pînire. O dată Steaua o dată Dinamo.

Pentru partida de astăzi un prono
stic ar fi aproape imposibil de dat. 
Dinamo beneficiază de aportul unui 
portar (Dumitra?) aflat într-o formă 
excelentă, evident superior lui Mp- 
rar (devenit nr. 1 din cauza eclipsei 
lui Crișan). In schimb, la Steaua se 
constată revenirea la valoarea din 
zilele sale bune a fundașului Varga, 
admirabil în partida de duminică, cu 
Agronomia. Varga, pare să-și fi recă
pătat pofta de joc, mobilitatea, precizia. 
Șuturile sale necruțătoare pot aduce 
goluri „de aur“ echipei. Dar, de par
tea cealaltă, și Tureanu se arată în 
ascensiune.

Prima linie dinamovistă cu Huțanu. 
Florescu și Pană ni s-a părut ușor 
superioară tripletei steliste, Gheor
ghiu, Calamar, Ștefanov. In schimb 
linia a IlI-a a Stelei o întrecere în 
valoare pe cea de la Dinamo. Așa
dar, în ansamblu privind lucrurile, 
este greu de văzut — măcar și teo
retic — în ce parte se apleacă ba
lanța.

Astăzi va fi. înainte de toate, un 
..război al nervilor". Tehnica schim
burilor la bancă, modul cum m va

volei șl handbal 
acolo unde acestea 
prezența, conlucrînd 

tehnic, apropiindu-se 
și intermcdiind pro- 

Ia conducerea

vină acolo unde situația o cere), 
ori nu și-au făcut cu nimic sim
țită prezenta (cazul secției de gim
nastică modernă, unde biroul nu 
s-a întrunit niciodată în cursul 
anului 1971), ori acolo unde ele 
funcționează nu și-au dirijat inte
resul și preocupările decît către 
băiefi (cazul secțiilor de baschet și 
handbal).

Dar, pentru că sîntem la acest 
capitol, al birourilor de secții — 
considerate încă, prin unele locuri, 
organisme fantomă sau, în cel mai 
bun caz, organisme lipsite de 
eficacitate — se cere să demon
străm, sprijinindu-ne pe exemplele 
oferite de birourile secțiilor de 
atletism, judo, 
masculin, că 
și-au impus 
cu sectorul 
de sportive 
blemele acestora 
clubului, roadele au fost din cele 
mai bune. Astfel, la atletism tov. 
Vasile Biris — supraveghetorul 
parcului sportiv Babeș și membru 
al biroului secției — a reușit ca, 
prin mijloace care n-au revendicat 
fonduri, să aducă ameliorări apre
ciabile sălii de sport, conform so
licitărilor antrenorilor și atleților : 
înființarea și viabilitatea secției 
de judo, ca și recenta ei perfor
manță de a se număra printre cele 
9 echipe care compun cea dinții 
divizie națională A de Judo se da- 
torește, în mare parte, activității 
neobosite a președintelui acestei 
secții, tov. loan Blejan, șeful Co
misiei sportive pe centrul univer
sitar Cluj ; permanenta situare a 
echipei de handbal masculin pe un 
loc fruntaș în aprigul campionat 
național, evoluția onorabilă, în pri
ma divizie, a tinerei echipe mas
culine de volei, ca și prezența 
omonimei feminine în fruntea di
viziei B — cu șanse certe de pro
movare în A — sînt acumulări și 
salturi la care au contribuit apre
ciabil și cei aflați în birourile sec
țiilor, oameni devotați sportului, 
suflete dăruite lui „U".

Revenind la cauzele care men
țin în anonimat unele dintre echi
pele „Universității", trebuie să 
menționăm — respecttnd clasicul 
„audiatur et altera pars" (exprimat 
In rapoartele pe care antrenorii 
le-au înaintat clubului înainte de 
întocmirea dării de seamă) — in
suficienta preocupare a conducerii 
clubului pentru preluarea de ele
mente tinere de valoare (aici este 
vizată pregătirea speranțelor spor
tive pentru Intrarea în facultate) 
și soluționarea unor „revendicări* 
ale sportivilor care constituie piese 
principale în angrenajul echipelor, 
ca și palidele intervenții ale sec
torului tehnic al clubului în pro
cesul de pregătire a echipelor.

Iată, deci, desfășurate, toate 
cauzele care determină stagnarea 
performanței la „U“, deși decatlo- 
nistul Vasile Bogdan a adus, la 
Cluj, titlul balcanic al probei, deși 
echipa lui Remus Cîmpeanu a ter
minat turul pe locul III, Iar cea a 
Iui Schobel poposește, după 12 eta
pe, pe locul IV, deși baschetbaliș- 
tii smulg victorii la Dinamo și Ra
pid, deși judoul este prezent în pri
ma divizie, deși schioara Georgeta 
BSncilă este campioană universi
tară la „coborîre*, deși...

Iată cauze pe care ședința de 
analiză le-a cerut urgent amelio
rate. iată impedimente pe cere nu
mele și prestigiul iul „U* le 
primă cu severitate, iată piedici 
care n-am vrea să mai auzim 
analiza din decembrie viitor.

re
de 
In

Nușa DEMIAN

și 1000 m — Sanda Frum (Șc. 
Sibiu) 56,2 și 1:57,7; copii I b, 
și 500 m — M. Dobrescu (Șc.
Sibiu) 22,2 și 54,2; f, 200 și 
m — Tereza Costaehe (Con

structorul Buc.) 24,3 și 64.8; copii II 
— b, 100 și 200 m — I. Moldovan 
(Șoimii Tușnad) 14,7 și 24,6: f, 100 
și 200 m — Marcela Duță (Șc. sp. 
2 Buc.) 14,9 și 24,8; seniori, 500 
și 1000 — A. Okos (Dinamo Brașov) 
46,5 și 1:37,8; senioare, 500 și 1000 
m — Crista Tracher (Dinamo Bra
șov) 51,7 și 1:49,6. Clasament gene
ral: 1. Agronomia .Cluj 162 p ;
2. Dinamo'' Brașov 118 p ; '3. C.S.S. 
București 18 p.

Tr. IOANIȚESCU

ASTĂZI, CRITERIU DECISIV
profita de superioritățile numerica 
(în manșa a Il-a aceasta a decis 
victoria dinamovistă), dar și măiestria 
apărării în inferioritate, dozarea efor
turilor, stâpînlrea de sine vor hotărf 
pe liderul campionatului Înaintea tu
rurilor din primăvară.

Dar, mai presus de rezultatul a- 
cestui meci, de toate speranțele, am
bițiile, rivalitățile și pasiunile care 
gravitează în jurul lui, important este 
ca el să ne dea răspunsul concret 
la întrebări actuale și arzătoare:

PROGRAMUL DE AZI

ORA 1S,30 : Agronomia Cluj — Avîntul M. Ciuc
ORA 19,00 : Dinamo — Steaua

CLASAMENT

1. Dinamo 8 7 0 1 54-12 14 (+42)2. Steaua 8 7 0 1 56-11 14 ( + 45)
3. Agronomia 8 1 0 7 18-62 2 (—44)
4. Avîntul 8 1 0 7 16—59 2 (—43)

N.R. : Potrivit regulamentului ac
tualei ediții a campionatului. in caz de egalitate de puncte dintre 
două echipe, se ia în considerație 
golaverajul în întîlnirile directe (Dinamo — Steaua 5—4, Agrono
mia — Avîntul 11—9).

acest

— cum alcătuim lotul național 
pentru participarea la grupa 
campionatului mondial?

— ce valoare CONCRETA are 
lot?

Iată, dar. cîte responsabilități 
să pe umerii jucătorilor și antrenori
lor. Nutrim speranța că ei se vor 
afla la Înălțime.

B a

apa-
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Pregătiri la Farul

Dialog cu Vasile Bălufiu STUDENȚII CRAIOVENI

LA BĂILE HERCULANE

BAIE IN APĂ DE MARE, LA MINUS 15 GRADE!
canța de iarnă. Aici, la o tempera
tură de peste 60 de grade, își găsi
seră să discute despre echipele si
tuate deocamdată în clasament îna
intea Farului, dar care, ziceau ei. 
_nu vor mai avea cum să reziste în 
primăvară"Constănțenii suportă 
cu greu situația actuală dacă au 
simțit nevoia să vorbească despre 
ea și într-o sală de saună, în care 
abia puteai să respiri. Trăiesc cu 
sentimentul că echipa lor e mai pu
ternică decît altele, pe care conjuc- 
turile toamnei trecute le-au împins 
prea In față. Iar gîndul acesta le dă 
o stare de iritare ciudată, născătoa
re, din păcate, parcă de mai multă 
deprimare și blazare, decît de elan. 

Echipa aceasta, temută pînă nu 
de mult datorită capacității de luptă 
și de realizare a lui Antonescu, Tă- 
nase. Tu Ian, Kallo. Oprea, Caraman 
și ceilalți, a început să se antreneze 
pentru viitor. Cei din jur speră că 
„trupa" va avea în primăvară o 
stare de spirit mult mai bună și cu
tezanța ei de altădată.

Pulsul moral al fotbaliștilor de Ia 
Farul, după baia aceea în apă de 
mare făcută la mijlocul Iui ianuarie, 
era puternic. In drum spre Con
stanța, aveau buna dispoziție a ce
lor ce s-au antrenat și recreat în

Sfîrșitul săptămînii trecute pe li
toral. Autostrada Constanța—Man
galia, locurile și localitățile dimpre
jur sînt pustii. Amintirea forfotei 
din timpul verii adîncește senzația 
do singurătate. Un frig de minus 
15 grade a încremenit totul. Amin
tirea căldurii toride, nelipsită din 
imaginea noastră despre aceste 
locuri, mărește senzația gerului. In 
stînga, marea arată cumplit 
verde și chinuită de furtună. De un 
verde bolnav, dramatic, verde de 
venin sau de acid. Apa de la țărm 
a înghețat, formînd un fel de buzu
nare în care năvălesc valurile. 
Peste mare nu se poate vedea. Un 
abur opac se ridică de pe această 
întindere verde, sfîșiată de convul
sii. Marea pare o imensă fiertură 
în care clocotesc alge, plancton și 
pești. Pentru că aerul e mult mai 
rece decît apa, adevărați nori de 
aburi se nasc la linia lor de con
tact. Aerul e mult mai înghețat de
cît această apă, în valurile căreia 
un om ar înțepeni de frig într-un 
sfert de minut.

Și. totuși, într-o zi de la sfîrșitul 
săptămînii trecute, aveam să văd 
oameni făcînd baie în apă de mare! 
Apa era minunată- Avea 30 de gra
de, era limpede și fără valuri, te

E
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departe. Rea nu poate să fie. Din 
mai multe motive, nu poate fi de- 
cît bunâ. Băieții lui Cosmoc erau 
foarte drăguți. Mai toți știu să 
înoate binișor, doar unul părea 
foarte stingher, de i-a făcut pe cei
lalți să li se pară: „că ride apa 
de el“. Spiritul de competiție, fără 
de care nu se mai poate trăi în nici 
un anotimp, a determinat pe cineva 
să dea ideea unei întreceri. Ea a- 
vea să se desfășoare între jucătorii 
constăr.țeni get-beget, pe de o par
te. și ceilalți, mai puțin get-beget, 
pe de alta. Avea să se termine fără 
un rezultat prea sigur, fiindcă to
tul a fost pe jumătate glumă, pe 
jumătate serios. Vom spune, totuși, 
că neconstânțenii ni s-au părut mai 
stilați în apă decît cei crescuți pe 
plajă. O ciudățenie ca atîtea alte
le...

Și în această împrejurare, un lu
cru vizibil și din tribunele stadioa
nelor atunci cînd joacă Farul. Am 
observat robustețea și forța jucăto
rilor săi. Aproape fără excepție, ei 
au alură atletică prin relieful, pro
porțiile musculaturii și a diverse
lor segmente.

După vreo trei sferturi de oră de 
curse și de zbenguială (cei mai 
vrednici »-au dus de vreo 25—30

TONESCU. doi dintre oamenii care au

Unul dintre puținele meciuri din turul campionatului de care Farul își amintește cu plăcere. Fază din partida 
cîștigată în fața campioanei țării, Dinamo, cu 1—0, în ultimele clipe ale jocului. In prim plan, TUF AN ți AN
TONESCU. doi dintre oamenii care au fost și mai pot fi elemente vitale ale echipei constănțene

Foto: S. BAKCI

Vasile Băluțiu a început să urce 
treptele profesiunii de antrenor la 
27 de ani. în cei 15 ani cît a jucat 
fotbal, doar 3 a lipsit de la „U", 
activînd la Arieșul Turda, cu care 
a reușit să ciștige Cupa României! 1 
Dar a revenit ca antrenor la marea 
lui dragoste „U“ CLUJ. Sînt 6 ani 
de cînd a îmbrățișat această mese
rie și la ora actuală se numără 
printre cei mai tineri „secunzi" ai 
echipelor de divizia A din țară.

în momentul cînd l-am „atacat" 
pentru interviu, „pasîndu-i“ prima 
întrebare, s-a fistk.it puțin și mi-a 
sugerat că „poate ar fi mai bine 
să iau interviu altcuiva, nu lui". 
N-am renunțat, însă, după cum se 
vede ...

— Ce înseamnă fotbal, Băluțiu ?
— Multă pasiune, dăruire. Tre

buie să renunți la atîtea plăceri. 
Ca antrenor, fotbal înseamnă să în
veți tu in primul rînd, ca să poți 
învăța pe alții. Fotbal înseamnă un 
sport jucat cu picioarele, dar gin- 
dit cu mintea; înseamnă bucurii 
multe și, din păcate, uneori și amă
răciune ; înseamnă dirzenie, un per
fect echilibru intre viața sportivă 
șt cea extrasportivă.

— Dintre vechii fotbaliști, pe 
care i-ai stimat mai mult ? Și de 
ce ?

— Amintesc trei nume: Mircea 
Luca, Traian Georgescu și Titus 
Ozon. Pe primul, pentru marea dra
goste ți fidelitate pentru culorile 
lui „V", singura echipă in care a 
jucat începind de copil și pînă in 
momentul retragerii; al doilea, 
pentru colosala adaptabilitate, fiind 
unul dintre cei mai compleți ju
cători pe care i-am cunoscut. în 
sensul ci Traian Georgescu — ex
cepție făcînd postul de portar — a 
jucat de la fundaș dreapta ți pînă 
la extrema stingă, pe toate postu
rile; al treilea pentru inegalabila 
fantezie.

— Cum te împaci cu Ștefan 
Onisie ?

— Foarte bine. Pînă la el mi 
se părea că am învățat destul și 
că trebuie doar să mai umplu niște 
goluri mărunte. Acum 
seama că mai am foarte, 
mult de învățat. Și am ce 
Caietele mele se împlinesc

îmi dau 
foarte 

învăța, 
după

Victor MOREA

tele sînt abordate cu seriozitate, ca 
și meciurile de pregătire, și cele 
oficiale. Un exemplu e suficient, 
cred: în decembrie, după ultimul 
joc, o dată cu intrarea in vacanță, 
zile de-a rîndul, nesiliți de nimeni, 
jucătorii s-au dus la stadion și au 
continuat să se antreneze.

— Ce admiri mai mult la un 
sportiv adevărat ?

— Cinstea, dăruirea', dragostea 
față de echipă, stima față de an
trenor și coechipieri, față de ju
cătorii adverși, disciplina pe tere
nul de sport și in viață.

— Ce-ți dorești cel mai mult 
pentru anul în care am intrat ? 
Dar pentru viitor ?

— Ca echipa mare să ocupe lo
cul 2 sau 3 în campionat, iar cea 
de tineret-rezerve, locul întîi. Asta 
în privința performanței. Pentru 
viitor, să promoveze la echipa întîi 
5 jucători buni, tn sfirșit, să rămîn 
la „U" Cluj toată viața, fiindcă mă 
simt legat de ea cu toate fibrele!

După ce întreaga săptămînă tre
cută s-a pregătit la Craiova, echipa 
Universitatea Craiova a plecat teri 
la Băile Herculane, unde, sub condu
cerea antrenorilor Constantin Cerna- 
ianu și Constantin Deliu, își va con
tinua antrenamentele.. Au făcut depla
sarea 23 de jucători: portari — Oprea, 
Papuc, Pilcă;; fundași — Micule seu, 
Deselnicu, Bîtlan, Sameș, Mincă. ve- 
lea, Ciocîrlan, Tacoi; mijlocași — 
Strîmbeanu. Ivan. Donose, Berneanu 
(un tînăr promovat de la echipa de 
tineret); înaintași — Martinovici, 
Nită, Bălan (complet refăcut), Oble- 
menco, Țarălungă. Mincioagă și Bon- 
drea, ultimii doi provenind, de ase
menea. de la formația de tineret- 
rezerve.

Lipsesc din Iot Fîrvu și Boșoteanu 
care nu s-au prezentat încă la e- 
chipă.

La Băile Herculane. Universitatea 
Craiova și-a propus să intîlnească. 
într-un joc de verificare, formația 
U.T.A.La revenirea in Craiova, studenții 
vor susține o serie de intîlniri a- 
micale în compania echipelor Meta
lul Hunedoara, C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Reșița, F.C. Argeș și Petrolul.

Mircea VLADOIANU-coresp.

SĂGEATA» GYORFI

fost ji mai pot fi elemente vitale ale

VASILE BĂLUȚIU
Văzut de VIRGIL TOMULEȚ

fiecare antrenament cu noi date, 
cunoștințe Onisie este un om re
marcabil. Profesionalitatea sa
molipsește.

— Care este la ora actuală
mosfera la „U“ Cluj ?

— Excelentă. Locul pe care il
ocupă echipa e edificator. Au fost 
reluate pregătirile. Jucătorii lucrea
ză cu multă dăruire. Antrenamen

La sfîrșitul acestei săptămîni

te

at-

ȘEDINȚA COMITETULUI F.B. FOTBAL
Sîmbătâ 22 ianuarie, ora 9. va 

avea loc la sediul C.N.E-F.S. ședința 
comitetului federal.

Pe ordinea de zi: măsuri in ve
derea îmbunătățirii activității an-

RULMENTUL BÎRLAD

ARE UN NOU ANTRENOR

OFUL • ••

trenorilor ; obiectivele internaționa
le ale fotbalului nostru pe anul 
1972; planul de venituri și cheltu
ieli pe anul in curs.

In afara membrilor F. R. Fotbal, 
vor participa, ca invitați, președinții 
comisiilor județene de fotbal, antre
nori, arbitri, președinți ai secțiilor 
divizionare de fotbal și ziariști.

îmbăta cu mirosul ei de sărat, de 
pește și de plante, iar înotătorii 
erau puțini, așa îneît existau acolo 
aproape toate deliciile și desfătările 
unei zile de vară. Oaza cu apă de 
mare adevărată, caldă și lină se 
află la Mangalia Nord. în bazinul 
acoperit de Ia Mangalia Nord : Vi
nerea trecută, jucătorii echipei Fa
rul au fost timp de o oră stăpîni 
peste un dreptunghi adînc de apă 
din mare. A început moda ca fot
baliștii să și înoate în perioada de 
pregătire, cînd campionatul e încă

de ori de-a lungul bazinului cu la
tura lungă de 33 metri), jucătorii 
au intrat într-o splendidă sală de 
saună, cu gîndul la greutatea idea
lă a corpului, pierdută cu sigu
ranță în timpul ospețelor din va-

condiții de rafinat confort. Grozăvia 
de dincolo de geamurile autobuzu
lui, gerul, vîntul și pustietatea nu-i 
mai atingeau.

Romulus BALABAN

Liderul seriei a Il-a a diviziei C, 
Rulmentul Bîrlad, și-a început pre
gătirile sub conducerea noului său 
antrenor — P. Căpățină. Fostul an
trenor al Rulmentului, I. Ștefănes- 
cu, a preluat conducerea tehnică a 
formației I.T.A. Pașcani, care acti
vează în seria I a diviziei C.

S. Eliade — coresp.

NUME NOI LA

ELECTROPUTERE CRAIOVA

TURNEELE DE
(Urmare din pag. I)

IARNA IN AMERICA DE SUD

L-am întîlnit acum eîteva zile pe 
Csaba Gyorfi, aripa stingă a echi
pei Steagul roșu. Jucătorul „să
geată”, exploziv, .gura de lup* a 
apărărilor suprabetonate, înzestrat 
cu daruri — rîvnite de orice ex
tremă — atît de necesare declan
șării contraatacului. „La 28 de ani, 
marii jucători 
loric. Dați-mi 
eu mă găsesc 
piramidei. Și, 
uitării. Dacă Steagul roșu îți avea 
sediul la București, jucam de mult 
în echipa națională. Așa, de la 
distanță, e mai greu să intri în vi
zorul selecționerilor. Depărtarea 
deformează optica specialiștilor,

ating apogeul va- 
voie să cred ci și 
la un pas de vîrful 
totuși, am fost lăsat

multă conștiin- 
acestea, tricoul 
încredințat lui 
improvizat pe

VALENCIA -
U. T. A.

LA 23 FEBRUARIE
A fost perfectat turneul echipei 

U.T.A. în Spania. Arădenii urmează 
să plece la 20 februarie. Primul 
joc a ți fost fixat. El va opune 
echipei noastre pe campionii Spa
niei, fotbalițtii de la Valencia, în 
ziua de 23 februarie. U.T.A. va 
susține un al doilea joc la 29 fe
bruarie, în compania unei echipe 
din prima ligă spaniolă, care nu 
a fost stabilită încă.

Reîntoarcerea este prevăzută 
pentru data de 2 martie a.c.

părți își pot rezolva împreună in
terese comune, de pregătire multi
laterală.

Cu eîteva zile înaintea partidei 
F. C. Sao Paulo — Ț.S.K.A. Sofia 
(disputată iarna trecută), am asis
tat pe uriașul stadion Morumbi la 
un antrenament al jucătorilor bra
zilieni și la unul al fotbaliștilor so- 
fioți. La fiecare dintre ele, lotul e- 
chipei adverse se afla în plen. Cu
riozitatea, interesul jucătorilor și al 
antrenorilor erau deplin satisfăcute 
de cele văzute. Astfel, greu puteai 
să-ți închipui că o super-vedetă ca 
Gerson, de pildă, se supune docil 
unor alergări de sprint peste gar
duri mai înalte de un metru, efec- 
tuînd pase și șutind în timpul aces
tor dure și interminabile curse, sub 
controlul unui neînduplecat „prepa- 
ratore phisico". La fel de studiate 
— de pauliști — au fost, printre 
altele, „ședințele" de lovitură liberă 
ale lui Jekov (da, tocmai ele, ta pa-

tria lui Pele și a „fogliei secca"), 
asul echipei sofiote. Șuturile inter
naționalului bulgar învingeau xidul 
așezat chiar și la 6—7 metri. (Așa 
cum s-a tntimplat chiar tn meciul 
eu F. C. Sao Paulo, în care Jekov 
a înscris un rol superb din lovitură 
liberă de la 30 de metri, alte două 
lovituri ale sale nimerind bara I).

Referindu-ne la beneficiile echi
pelor europene, ele sint tributare, 
așa cum remarca antrenorul Geor
ges Boulogne, după turneul sud- 
american de anul trecut al națio
nalei franceze, pregătirii generale 
prealabile de acasă Pe un fond so
lid de pregătire fizică, acumulările 
calitative, cfștigurUe de joc — do- 
Mndite în compania echipelor bra
ziliene (în meciuri și la antrena
mente) — se văd chrar din sezonul 
următor.

Pentru echipe fără o corespunză
toare pregătire fizică de bază, un 
turneu în America de Sud se „plă
tește", de regulă, spre finalul sezo
nului de primăvară, cînd resursele 
jucătorilor se epuizează.

• ••
Pentru echipele care știu să fo

losească iarna europeană (adică să
lile da forță, crețurile pe dealuri și 
munți, gimnastica etc.), vara brazi
liană înseamnă un incontestabil atu. 
pe care tot mai multe soceere euro
pene 11 valorifică (echipa Ungariei, 
adversara noastră din sferturile de 
finală ale Campionatului european, 
întreprinde un lung turneu în Ame
rica de Sud).

Tehnica de Joc braziliană, noută
țile tactice, modelele marilor vedete 
ale fotbalului carriocas înseamnă 
adevărate capitole de studiu pentru 
un fotbal european ta plină afir
mare ta care se încadrează și cel 
românesc.

Și este incontestabil că atît echi
pa noastră reprezentativă, cît și 
jucătorii români de virf, au învă
țat mult ta Rrazil ia

Astfel că un turneu acolo, în 
pofida aspectelor de divertisment, 
foarte plăcute, reprezintă o adevă
rată călătorie de studiu și de im
portante acumulări pentru orice 
team european.

De o săptămînă și-au reluat pre
gătirile jucătorii de la Electroputere 
Craiova. La antrenamentele efectua
te pînă în prezent a lipsit doar por
tarul Bucaru, care, se pare, inten
ționează să plece la A. S. Armata 
Tg. Mureș. In lotul pe care îl are 
la dispoziție antrenorul N. 
figurează eîteva nume noi: 
Stan și Paul Truică — foști 
ai Universității Craiova și 
Stănescu din propria echipă 
nlorL

S. Gurgui, coresp. județean

Opriș, 
Vasile 

juniori
Marin 
de ju-

Și arbitrii brașoveni se pregătesc
Arbitrii brașoveni au ținut să se 

numere printre primii care Ișl reiau 
pregătirile în vederea noului sezon. 
Duminică dimineața, 28 de cavaleri 
ai fluierului, printre care divizio
narii C. Ghiță, Tr. Moarcăș, G. Pop, 
C. Braun, A. Țeposu. N. Dobrin, I- 
Nistor, L Banciu, au efectuat, pe 
stadionul Metrom, primele 45 de 
minute de reacomodare, la o tem
peratură de minus 20 de grade. Pînă 
la 1 februarie, arbitrii din Brașov 
vor face cite două antrenamente pe 
săptămlnă, în aer liber, urmînd ca 
după această dată programul lor să 
fie completat și cu consfătuiri teo
retice.

Carol Gruia — coresp. județean

opiniile observatorilor sînt împăr
țite. Meciurile noastre in Capitală 
sînt rare și chiar dacă intri cu elan 
pe teren nu poți prinde „pragul" 
de fiecare dată".

— Important este să nu-țl pierzi 
speranța în tine însuți.

— Nici vorbă. Atîta timp cit mi 
mai țin puterile, voi juca cu a- 
ceeași ambiție la Steagul roșu, 
acolo unde m-am consacrat. Este o 
greșeală să năzuiești la tricoul na
țional fără ca mai tatii să arăți ce 
poți în jocurile din campionat, ală
turi de coechipierii tăi. Astăzi ni
meni nu-ți acordă credit fără do
vezi concrete. Stat conștient de 
faptul că este greu de pătruns 
printre tricolori acum, cînd echipa 
este omogenă ți atît de sudată su
fletește. Apoi, mai este ceva care 
mă frămintă de multă vreme; am 
fost lovit de prea multe ori în or
goliul propriu.

— Cum așa ?
— Am fost chemat pentru prima 

oară la lotul național în anul 1961, 
înaintea meciului cu Italia, de la 
București, pierdut cu 1—0. Eram 
in excelentă dispoziție de joc și

mă pregătisem cu 
ciozitate. Cu toate 
cu nr. 11 i-a fost 
Radu Nunweiller, 
aripa stingă. Apoi, mai bine de pa
tru ani, nici eu nu-mi mai amin
tesc de cite ori am fost convocat 
la lotul olimpic, dar, de fiecare 
dată, au fost preferați ca titulari 
alți jucători. Or, să fii mereu re
zerva lui Kallo, Jercan, Codreanu 
sau mai știu eu cui... Situația s-a 
repetat și anul trecut, la meciul 
cu Albania, din preliminariile olim
pice, disputat la Tirana. Cînd cre
deam că am spart gheața, m-am 
pomenit din nou tot pe banca re
zervelor. Dacă, de la bun început, 
s-a preconizat o formație, de ce 
oare am mai fost adus la lot fără 
ca să pot arăta — măcar într-un 
meci internațional — ce sint în 
stare. ?

— în turul campionatului ai ră
mas, totuși, dator suporterilor. Știi 
la ce mă refer?

— Da. Este pentru prima oară 
(And în 15 etape n-am reușit să 
înscriu nici un gol. Explicația are 
mai multe aspecte. Primul — ma
joritatea apărătorilor au cam în
ceput să-mi cunoască stilul de joc, 
mă marchează strict, uneori ata- 
cîndu-mă cu mijloace care depă
șesc limitele regulamentare, 
mai ca să mă scoată de la I 
din „mină". Al doilea — 
concepție tactică a echipei 
roșu m-a obligat să mă 
ei, în scopul măririi razei 
țiune prin pătrunderi către linia 
de poartă, de unde caut să centrez 
puternic spre înapoi. Din aseme
nea acțiuni inițiate de mine, au fi
nalizat Pescaru, Fior eseu sau Ne- 
cula o sumedenie de situații de gol. 
Un al treilea aspect este legat pur 
ți simplu de șansă. M-am aflat față 
în față doar cu portarul advers, 
dar am ratat, sau mingea a înttl- 
nit una din bare. De cînd mă știu, 
la. mine e greu pînă „sparg ghea
ța' cu un gol, apoi...

Există totuși o lege a compensa
ției care va intra — sint sigur — 
ta vigoare ta returul campionatu
lui. Atunci vor veni și golurile, și 
satisfacțiile, dintre care cea mai 
de preț ar fi îndeplinirea vi
sului meu dintotdeauna: să-mi 
scot tricoul asudat tn cabina echi
pei naționale.

toc- 
inceput 
actuala 
Steagul 
adaptez 
de ac-

Gheorghe NERTEA

Prl’-ejuind — asa cum am relatat 
într-unul din numerele ante
rioare ale ziarului nostru —• 

un am->lu bilanț al activității 
din 1971, precum și o trecere în revistă 
a principalelor obiective pentru noul 
an, recenta plenară a clubului Steaua 
a acordat un larg spațiu. In dezbate
rile sale, problemelor de ordin edu
cativ.

Exprimînd, încă o dată, deplina 
adeziune a întregului colectiv la mă
surile stabilite prin documentele de 
partid din iulie și noiembrie 1971. 
participantii la plenară au ținut să 
menționeze că ele oglindesc, în cel 
mai Înalt grad, propriile lor gînduri 
și aspirații, constituind, totodată, un 
îndreptar prețios al activității pentru 
educarea tuturor sportivilor, antreno
rilor ți activiștilor clubului în spiri
tul dragostei față de muncă, al de
votamentului nețărmurit față de partid 
și de patria noastră socialistă, față 
de cauza generală a socialismului 
și păcii.

După cum s-a subliniat In darea 
de seamă prezentată de președintele 
clubului, colonel Maximilian Pândele, 
Steaua și-a adus și își va aduce, în- 
tr-o măsură tot mai însemnată, con
tribuția la formarea conștiinței so
cialiste a tinerilor săi sportivi, La 
desăvîrșirea personalității lor multi
laterale. An de an, prin diverse forme 
de invățămînt politic, printr-o susți
nută propagandă de partid, prin ac
țiuni multiple și variate de educație 
politică si culturală, s-au sădit, în 
conștiința personalului clubului, con
vingeri ideologice și educative ferme, 
cu efecte deosebit de pozitive asupra 
rezultatelor în muncă și pe terenu
rile de sport.

Stau mărturie, în acest sens, exem
plele de perseverență în muncă, de 
pasiune și dăruire, uneori chiar de 
sacrificiu personal, oferite de sportivi 
ca Iolancta Balaș, Viorica Viscopo- 
leanu, Olga Szabo, Gh. Negrea, Gh. 
Fiat, Gh. Gruia, Cornel Oțelea, Mi
hai Nedef, Haralambie Ivanov, Gh. 
Constantin, Ion Voinescu, Ion Baciu, 
Sirhion Popescu, Alex. Penciu, Paul 
Ciobănel, Ilie Năstase și multi alții, 
care și-au perfecționat măiestria în 
acest club, care au urcat pe cele mai 
înalte trepte ale Ierarhiei internațio
nale și au reprezentat cu cinste spor
tul românesc In lume.

Acești mari performeri, ca și toți

ceilalți foști sportivi ai clubului care, 
prin munca politico-educativă desfă
șurată aici și cu sprijinul Ministerului 
Forțelor Armate, au îmbinat, fa mod 
fericit, activitatea din sală și de pe 
stadioane cu studiul și însușirea unei 
profesii de bază, realizîndu-se atît 
pe plan sportiv, cît și pe plan pro
fesional (mulți dintre ei lucrează, 
tn prezent, ca muncitori destoinici, 
ingineri, medici, profesori ți ofițeri), 
oferă adevărate pilde de urmat pen-

iși apără șansele, pentru combativi
tatea de «re dau dovadă si rezulta
tele pe ear« le obțin, pentru compor
tarea lor generală pe stadioane Si 
in atara acestora, ei se bncnră de 
stima spectalnrilar. a iubitorilor de 
sport din întreaga tară.

Aprecierile pozitive îndreptățite 
exprimate ta plenară la adresa mun
cii politico-educative desfășurate M 
clubul Steaua si a eficienței acesteia 
n-au estompat fesă opiniile critice

de caracter ale sportivilor ps care-i in
struiesc.

Insuficienta preocupare a unor an- 
treror. pentru educarea sportivilor, 
îngăduința si lipsa de exigență au 
creat cîmp liber de manifestare a 
indisciplinei, delăsării, muncii de min- 
tuială, vieții nesportive și altor obi
ceiuri care contravin comportamentu
lui pretins sportivilor unui dub nu
li tar.

să-ți însoțească echipa la Barcelona 
pentru medul din „Cupa cupelor”.

Unii sportivi Se conportâ pecores- 
punzător în competiții, fiind dominați 
de instinctul de menajare și conser
vare a forțelor. Exemple in acest sens 
le oferă canotorii G. Mereuță și Gr. 
Ivanov, care au abandonat ne just ficat 
cursa <a campionatele republicane, pre- 
cut_ și Uaerul Gh. Chivăr, luptătorii 
N. Negoț, Gh. Urianu. N. Paveț și

Trăsăturile etice ale sportivilor trebuie să inspire același respect, ca și performanțele lor

PROBLEMELE DE ORDIN EDUCATIV. OBIECTIVE PRINCIPALE 
IN ACTIVITATEA CLUBULUI STEAUA

tru sportivii mai tineri de azi de la 
Steaua.

De altfel, așa cum s-a remarcat 
și în plenară, bunele tradiții exis
tente în acest sens la clubul militar 
sint continuate, actualmente 69 de 
sportivi de la Steaua desăvîrșindu-și 
studiile liceale sau profesionale, iar 
27 urmînd cursurile diferitelor Insti
tute de învățămint superior.

Dezbaterile ocazionate de recenta 
plenară a clubului au scos în evi
dentă faptul că la Steaua procesul 
instructiv-educativ al sportivilor arc 
un caracter unitar, că cele două 
laturi ale acestui proces se influen
țează reciproc și contribuie, în ace
eași măsură. Ia scopul urmărit: for
marea de oameni sănătos! și la trup 
și la minte, capabili de rezultate spor
tive valoroase, dar și buni cetățeni, 
adevărați patrloți. Nu întîmplător, cei 
mai multi sportivi de la Steaua do
vedesc o înaltă tehnicitate și o alea
să măiestrie, obțin victorii prețioase 
printr-un spirit de dăruire totală, 
printr-un angajament fizic fără re
zerve In încleștarea puternică cu 
adversarii. Pentru modul tn oare

tot atît de Justificate cu privire la 
unele neajunsuri care persistă în sec
torul respectiv. Ca martori la dezba
terile ce au avut loc, am fost plăcut 
impresionați de tonul serios și res
ponsabil al discuțiilor, de franchețea 
cu care s-a spus lucrurilor pe nume, 
de caracterul ferm, dar și constructiv 
al criticilor formulate, indiferent de 
funcția sau meritele celor cărora le 
erau adresate.

S-a recunoscut, astfel, că pînă nu 
de mult, a mai existat, la anumiți 
tehnicieni și chiar ja unele persoane 
din conducerea clubului, obișnuința 
de a analiaa, la sportivi, numai per
formanța realizată, fără a se ține 
seama și de calitățile și deprinderile 
lor, bune sau mai puțin bune. După 
cum, unii antrenori care sînt foarte 
buni tehnicieni (I. Dimeca — nata- 
tie, I. Chiriac și M. Spacov — box, 
Ion Vasile — ciclism, N. Păiț — atle
tism) n-an înțeles suficient că Iau și 
rolul de educatori, negii jind contri
buția iar, alături de aceea a celor
lalți factori educaționali, la formarea 
gl consolidarea trăsăturilor morale ți

Mai sînt, astfel, unii sportivi (N. 
Achim, N. Munteanu, E. Grigorescu, 
G. Suditu, O. Gonțea, L Găsitu, B. 
Zelinca, C. Bălan, D. Rotaru, A. Cri- 
șan, R. Braga, D. Cristian ș-a.) care 
încearcă să se sustragă, sub diferite 
pretexte,, de la obligațiile ce le revin 
în producție sau, pur si simplu, ab
sentează nemotivat. Alții (M. Baciu. 
și N. Cristea — lupte, P. Popescu — 
hochei, Gh. Băltărețu și N. Mogoș — 
rugbj’, M. Dimancea și V. Gheorghe 
— baschet, M. Nicodim — înot, C. 
Tănase și P. Cauni — canotaj, L Da- 
maschin — atletism) s-au obișnuit să 
întîrzie sau să absenteze de la antre
namente. în același sens trebuie citați 
și boxerii Aurel Dumitrescu (a refuzat 
să participe la competiții ale clubului 
pe motiv că e bolnav, deși medicii 
l-au considerat sănătos) și Victor Zil- 
berman (manifestă superficialitate la 
antrenamente și în viața particulară). 
La rîndul său, canotorul Grigore Iva
nov a refuzat să-și facă antrenamen
tele planificate. Destul de cunoscut 
este si cazul fotbalistului Tătarii, care, 
supărat pe antrenor fiindcă îl schim
base într-un mori anterior, « refuzat

L Gabor, care nu depun un plus de 
efort și încordare necesar obținerii 
victoriei. Scrimerul ȘL Ardelcanu 
pierde, de asemenea unele compe
tiții. din cauza comodității la antrena
mente și a lipsei de grijă pentru regi
mul său alimentar.

Alți sportivi dau dovadă de irasci- 
biiitate pe teren, fac pe vedetele, sfi
dează adversarii și publicul, producing 
astfel serioase deservirii coechipieri
lor și clubului (Iordănescu a refuzat 
să joace extremă stînga în echipa sa 
de club ; Vigu este nervos pe teren 
și protestează la deciziile arbitrilor ; 
în această categorie se mai încadrează 
hocheiștii A. Crișan și A. Ștcfanov, 
rugbyștii N. Achim, Gh. Băltâretu și 
Gh. Postolache).

Au existat, în club, și altfel de aba
teri, cazuri de sportivi care au com
portări în familie și societate necon- 
forme cu conduita și morala noastră 
socialistă. Printre aceștia se află Ion 
Terente oare — deși căsătorit — înșeală 
buna credința a unor tinere, promlțîn- 
du-le mariajul, care și-a permis să-și 
bată colegele si colegii de echipă. Bo
xerul Aurel Dumitrescu nu găsește

alte mijloace de a rezolva divergen
țele din familie decît maltratîndu-și 
soția, așa cum procedează, uneori, și 
un alt coleg al său. Nicolae Giju.

împotriva unora dintre sportivii care 
au comis abateri, biroul consiliului clu
bului sau — după caz — șefii de sec
toare au luat, ori urinează să ia, mă
suri corespunzătoare. Astfel, pentru 
lipsuri si abateri repetate de la pre
gătire, înotătorul Sebastian Cosmescu 
a fost scos din secție. Pentru totală 
delăsare in pregătire și indisciplină 
a fost scos din secție și halterofilul 
Vasiie Davidoiu. Alți sportivi au 
fost suspendați din competiții, anali
zați de colectivele din care fac parte 
sau discutați de consiliile de onoare.

Așa cum limpede s-a precizat și 
la recenta plenară, consiliul clubului 
își propune să se mențină pe linia 
unei maxime exigențe, să combată, 
cu toată fermitatea, asemenea mani
festări, să facă publice abaterile și 
mă ’•urile luate, eu convingerea că 

4a opiniei colective va constitui 
> ajutor pentru cei în cauză. De
sigur, preocuparea principală a fac
torilor responsabili din cadrul clubului 
se va îndrepta în direcția prevenirii 
abaterilor de orice fel- Și pentru a- 
oeasta, calea cea mai eficientă o con
stituie îmbunătățirea continuă a mun
cii politico-educative, sub toate as
pectele. Ceea ce practic înseamnă, 
așa cum și-a propus conducerea clu
bului. participarea integrală și cu 
regularitate a sportivilor la învăță- 
mintul politico-ideologic, căruia i se 
va asigura un conținut bogat și va
riat, organizarea, o dată pe lună, sau 
ori de cîte ori va fi cazul, a studierii 
documentelor de partid și de stat, 
perfecționarea metodelor educative 
folosite de antrenori (care vor fi a- 
preciați nu numai în funcție de me
ritele lor ca tehnicieni, ci și ca edu
catori), îmbinarea. în condiții și mai 
bune, a pregătirii sportive cu parti
ciparea In procesul de producție, im
pulsionarea muncii individuale, de la 
om la om, dezvoltarea și mai pronun
țată la sportivi a respectului și inte
resului pentru muncă, pentru efort, 
pentru perfecționare și autoperfec- 
tionare. pentru punerea în valoare 
a tuturor capacităti’or creatoare cu 
care e <te atît _ de înzestrată tînăra 
noastră generație.

Constantin FIRANESCU

LOTO-PRONOSPORT
cîștigAtorii autoturisme
lor DE LA TRAGEREA SPECIA
LA PRONOEXPRES A NOULUI 

AN DIN 5 IANUARIE 1972

Categoria G (4 autoturisme SKO
DA S 100) : 1. I. Elena din Ploiești; 
2. Dick Andrei — corn. Valea Viilor 
jud. Sibiu ; 3. Tatușescu Dan Paul 
și 4. Gheorghiu Ecaterina din Bucu
rești.

Cîștigătorii excursiilor în ITALIA 
de la tragerea specială LOTO a Re
velionului din 2 ianuarie 1972 (con
tinuare) : 11. Herlo Ion și Dumires- 
cu Dorina Ileana din București : 13. 
Dumitru Paraschivescu — Alba Iu- 
ba ; 14- Mayer Andrei — Abrud ; 
15. Marton Czimmerman — Tîrnă- 
veni ; 16. Murg M. Ion — corn. Lun
ca jud. Bihor ; 17. Pelmuș State — 
Nehoiu jud. Buzău ; 18. Han Miron 
— com. Margău jud. Cluj ; 19. Gheța 
Victoria — Turda ; 20. Lefter Dumi
tru și 21. Menagi Erpan din Con
stanța ; 22. Țemovici Dumitru — 
com. Perișor jud. Dolj ; 23. Dumi
trescu Eugenia — Galați ; 24. Pungă 
loan — Timișoara ; 25- Nemeth
Gvula — corn. Oteni jud. Harghita ; 
26. Alexandrescu Eugenia — corn. 
■Răducăneni jud. Iași ; 27. Păulusz 
Maria și 28 Erdds Laszlo din Tg. 
Mureș ; 29. Măgdălinoiu Năstase — 
Caracal ; 30. Bălan Gheorghe și 31. 
Giurgescu Ilarie — Sinaia: 32. 
Motco Timofi — corn. Izvoarele Su
cevei jud. Suceava; 33. Vasilescu 
Valerică — Alexandria jud. Teleor
man ; 34. Bogdan Geta — Bîrlad ; 
35. Cristescu Th- Nicolae — Bucu
rești (continuare în numărul de 
mîine).

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES NB, 2 DIN 12 IANUARIE 197»

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 50% a 100 000 Iei ; Cat. 2 : 5.70 a 15 587 lei ; 
Cat. 3 : 12,65 a 7 023 lei ; Cat. 4 : 67.60
a 1 314 lei ; Cat. 5 : 156,45 a 568 lei ; Cat. 6 : 5 740 a 40 lei.

Report categ. 1 : 810 208 lei.
Extragerea a n-a : Cat. A : 1 variantă 

25% a 100 000 lei : Cat. B : 14,03 a 7 365 lei ; Cat. C : 53.75 a 1 925 lei ; Cat. D: 
2 380,35 a 60 lei; Cat. E : 158,10 a 200 lei; Cat. F : 3 522,55 a 40 lei.

Report coteg. A : 252 194 lei.
Premiile de 100 ooo lei au revenit Iul 

GROSU TEODORA din P. Neamț și SAFTA DUMITRU din București oare 
etștlgă ctte un autoturism la alegere și diferența tn numerar.

Rubrică redactată
«ie LOTO—PRONOSPORT

fistk.it


Schiorii români în plină activitate Tur de orizont in hochei

SERIALUL** CUPELOR
A FOST DOMINATBIATLON

E ECHIPELE SOVIETICE
de la A.S. Armata Brașov, 
din A. Biriș, Gh. Gîrneț și 
roiu. Antrenor : prof. Florea

turneul atît echipa Cehoslovaciei 
cit și teamul Finlandei.

A FOST DEFINITIVAT LOTUL 
OLIMPIC DE

î. 
2.
3.4.

Colegiul de an- 
definitivat lotul 
G. Vilmoș, C.

în ultima ședință, 
tfenori al F.R.S.B. a 
01'mpic de blatlon : .
Carabela, V. Fontana, I. Țeposu si 
N. Veștea. Antrenori : C. Tiron și M- 
Stuoaru.
„CUPA CARAIMANUL" SE DISPUTA 

LA POIANA BRAȘOVULUI
Din cauza lipsei de zăpadă la Buș

teni și în celelalte stațiuni de pe 
Valea Prahovei, s-a hotărît ca între
cerile internaționale de schl-fond pen
tru juniori, dotate cu „Cupa Carai- 
znanul", programate inițial la Bușteni, 
să se desfășoare, sîmbătă și duminică, 
Ia Poiana Brașov. După cum am mai 
anunțat, la concurs vor lua parte 
schiori din Polonia, Bulgaria, Ungaria, 
Cehoslovacia. Iugoslavia și România.
SĂRITORII DE LA A.S.A. BRASOV 

PLEACĂ TN CEHOSLOVACIA
Miercuri pleacă In Cehoslovacia, 

pentru a participa la un concurs 
internațional, găzduit de stațiunea 
Bansita-Bistrica, un lot de săritori

alcătuit 
M. Su- 

____ ____ „__  _____ Voinea. 
în perioada dinaintea plecării, sărito
rii brașoveni s-au antrenat pe tram
bulina de 90 m de la Borșa.

SCHIORII BRAȘOVENI 
LA „CUPA RODOPE"

O selecționată a județului Brașov 
va participa — vineri, sîmbătă și du
minică — la tradiționala competiție 
„Cupa Rodope" ce se va disputa In 
Bulgaria, la Pamporovo. Lobul brașo
vean este alcătuit din Gh. Vulpe, 
C. Văideanu. D. Munteanu, I. Bobit, 
ludith Tomori, Ioana Bîrsan, V. Bobiț 
(antrenor), la probe alpine, N. Sfetea, 
N, Cojocaru, M. Stoian, Rodiră Clin- 
ciu, Adriana Barabaș, C. Enache (an
trenor), la probe de fond.
PROF. V. TEODORESCU, DELEGAT 

TEHNIC LA AUTRANS
Comitetul de sărituri al F.I.S. l-a 

desemnat pe nrof. Virgil Teodortscu 
ca delegat tehnic la concursul inter
national de sărituri care se va des
fășura, în ziua de 23 ianuarie, în 
Franța, la Autrans.

In turneul de scrimă de la Sofia

TINERELE FLORETISTE AU CONFIRMAT
In celelalte probe, trăgătorii români au fost întrecuți de echipele R.D. Germane

SOFIA (prin telefon de la cores
pondentul nostru) — Turneul de 
scrimă care a reunit reprezentati
vele de tineret ale Bulgariei, Româ
niei șl R. D. Germane a luat sfîrșit 
cu întrecerile pe echipe.

în proba de floretă fete, victoria 
a revenit echipei României (E. Pri- 
cop, V. Draga, M. Bartoș, M. Ostafi, 
M. Lazăr) care a cîștigat toate me
ciurile susținute : cu Bulgaria B 
9—0, cu Bulgaria A 9—2 și cu 
R D.G. 9—4. Clasament t 1. Româ
nia 3 v ; 2. R.D.G. 2 v ; 3. 
A 1 v ; 4. Bulgaria B 0 v.

La floretă băieți, ca de 
toate celelalte probe, au 
pe primul loc echipele R.

Bulgaria

altfel la 
terminat 
D. Ger-

mane. Floretiștii români au între
cut cu 9—0 Bulgaria B, cu 9—2 
Bulgaria A și au cedat cu 5—9 for
mației R.D.G. La spadă, trăgătorii 
români au cules victorii In fața e- 
chipelor bulgare (9—1 cu B și 9—2 
cu A) fiind tntrecuți cu 8—6 de 
spadasinii din R. D. Germană. Ace
lași lucru s-a întîmplat și la sabie, 
unde sportivii români au pierdut 
la limită în fața formației R.D.G- 
(7—9), după ce au cîștigat 8—8 (66— 
58) meciul cil Bulgaria A și cu 9—1 
întîlnirea cu Bulgaria B. în toate 
aceste probe echipele românești 
s-au clasat pe locul secund.

TOMA HRISTOV

A doua jumătate a lunii decem
brie și prima decadă a lui ianua
rie au prilejuit, pe lîngă numeroase 
întîlniri amicale șl o serie întrea
gă de competiții internaționale de 
hochei pe gheață: trofeul ziarului 
„Izvestia" la Moscova, „Cupa Pon
dus" în Danemarca, „Cupa Spen- 
gler“ în Elveția. „Cupa mondială" 
în S.U.A. și „Cupa Aheame" în 
Suedia- Această efervescență din 
lumea pucului și a croselor este, 
însă, foarte 
nu trebuie 
în cel mai 
tițional din 
mințim cititorilor noștri că, în a* 
cest an se vor disputa, pe de o 
parte, turneul olimpic, iar pe de 
altă parte, campionatele mondiale 
și europene. Cele două competiții 
de mare anvergură au impus țări
lor care vor să fie prezente pe am
bele fronturi ale hocheiului, un e- 
fort îndoit, pentru că practic, sînt 
necesare două loturi distincte. A- 
bundența de competiții din ultima 
vreme a dat prilej antrenorilor 
să*și verifice aceste loturi, să le a- 
ducă retușurile necesare.

★
întrecerile pentru trofeul ziaru

lui ..Izvestia" au deschis seria, 
reunind la Moscova cele mal puter
nice reprezentative din Europa' 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Suedia și 
Finlanda. Organizatorii au invitai, 
de asemenea, selecționatele State
lor Unite și Canadei, dar acestea 
au declinat invitația. Competiția a 
debutat cu o mare surpriză: echipa 
Finlandei a întrecut pentru pri
ma oară formația Uniunii Sovie
tice (4—2). în continuare, hocheiș
tii sovietici au obținut două victo* 
rii: 5—2 cu selecționata Cehoslova
ciei și 12—1 cu cea a Suediei. Dar 
tot cu două victorii au terminat

firească, pentru că — 
să uităm — ne aflăm 
complex sezon compe- 
istoria hocheiului. Rea-

Iată cum a arătat clasamentul final : U.R.S.S. 3 2 0 1 19- 7 4
Cehoslovacia 3 2 0 1 11— 6 4
Finlanda 3 2 0 1 8—4 4
Suedia 3 0 0 3 3—24 0
Conform regulamentului, trofeul 

ziarului „Izvestia" a revenit repre
zentativei sovietice care a avut un 
golaveraj superior celorlalte două 
formații egale la puncte. Poziția 
surprinzătoare a echipei Suediei are 
o explicație foarte simplă: ea a fost 
alcătuită exclusiv din rezervele re
prezentativei naționale, în timp ce 
toate celelalte țări și-au verificat 
primele garnituri. în lotul sovietic, 
de exemplu, figurau 19 din cei 22 
de jucători care au participat la 
ultimul campionat mondiaL

Echipa cîștigătoare nu a satisfăcut

• Suedezii au rodat la 
Moscova rezervele „naționa
lei" • Surpriza din „Cupa 
Pondus" • O „Cupă mondia
lă" cu 3 participant • „Cupa 
Aheame" — un turneu dificil.

222 de specialiști au decis:

VALERI BORZOV Șl RENATE STECHER
CEI MAI BUNI ALERGĂTORI IN 1971•••

VALERI BORZOV

..vor primi trofeul „Pantoful de aur" 
oferit de ziarul „CESKOSLOVENSKY SPORT"

de an, ziarul „CESKOSLO- 
mare anchetă internațională 

*________________ _ ai sezonului (bărbați și fe
mei) — celor clasați pe primul loc, atribuindu-li-se „Pantoful de aur". 

La marea anchetă organizată de ziarul citat au participat nu mai 
puțin de 222 de cadre de specialitate: antrenori, statisticieni, ziariști și 
tehnicieni. Printre cei care au răspuns la anchetă se află Nina Otka- 
lenko, Irina Press, Galina Bîstrova (U.R.S.S.), Nicolle Duclos (Franța). 
Siegfried Hermann șl Friedrich Iahnke (R.D.G.), Eddy Otoz (Italia), Marcel 
Hansenne (Franța), Piotr Bolotnikov, Iuri Liiviev (UR.S.S.), Jozsef Sir 
(Ungaria) etc. Din țara noastră răspunsurile au fost date de ziariștii 
Romeo Vllara și Adrian Vasiliu, precum și de tehnicianul Vladimir 
Moraru.

A devenit o tradiție ca, la fiecare sflrșit 
VENSKY SPORT" din Praga să organizeze o 
pentru desemnarea celor mai buni alergători

declt In parte pe specialiștii ce se 
ocupă de pregătirea eii apărarea a 
comis unele greșeli tactice, porta
rul Konovalenko nu a fost într-o 
formă bună, iar atacanții. cu ex
cepția terței ului Vikulov—Firsov— 
Harlamov, nu au jucat la nivelul 
exigențelor unui mare turneu in
ternațional. Sînt, însă, carențe mi
nime ce pot fi eliminate pînă la 
data desfășurării turneului olimpic.

★
Desfășurată în mai multe orașe 

daneze, competiția dotată cu „Cu
pa Pondus" a reunit reprezentati
ve de nivelul grupei C a campio
natelor mondiale. Victoria a reve
nit selecționatei de tineret a Ce
hoslovaciei (în linii mari, forma
ția ce va reprezenta această țară 
la Universiada de iarnă). Jucătorii 
cehoslovaci au terminat neînvinși 
competiția, totalizînd 6 puncte. Pe 
locul II s-a clasat selecționata Bul
gariei care a furnizat marea sur
priză, dispunînd de reprezentativa 
Ungariei (6-r3) aflată pe locul HI, 
în timp ce hocheiștii țării gazdă 
au încheiat clasamentul.

★
în Elveția a avut loc o altă com

petiție de veche tradiție, „Cupa 
Spengler*. în care lupta pentru 
primul loc s-a dat între echipele 
S.K.A. Leningrad și Slovan Bra-

tislava, victoria revenind — după 
cum se știe — formației leningră- 
dene. Aici lotul echipelor europene 
a fost completat cu „naționala" Ja
poniei, aflată într-un mai lung 
turneu pe continentul nostru. Ho- 
cheiștii niponi au ocupat locul III 
în clasamentul final.

★
în primele zile ale acestui an, 

s-a desfășurat la Colorado Springs 
prima manșă a competiției „Cupa 
mondială* care avea să continue, 
după o foarte scurtă pauză, cu 
cea a doua manșă la Minneapolis. 
Au participat, însă, doar trei echi
pe : selecționată olimpică a S.U.A., 
echipa Ț.S.K.A, Moscova și forma
ția cehoslovacă Dukla Jihlava. Tro
feul a revenit hocheiștilor mos- 
coviți, fiind urmați în clasament 
de „olimpicii" Statelor Unite și de 
Dukla Jihlava.

★
Tn fine, zilele trecute 

sfîrșit la Stockholm „Cupa 
ne" în care s-au impus tot 
știi sovietici, reprezentanți 
echipa Spartak Moscova,
norul cîștigătorilor, Iuri Baulin, a 
declarat la finele competiției : „Sînt 
mulțumit de modul cum a evoluat 
echipa noastră în acest dificil tur
neu în care am înfruntat echipe 
foarte bine pregătite ca formațiile 
suedeze Soedrtaelje și Leeksand*. 
De reținut faptul că, aici, a evo
luat și echipa canadiană Gall Hor
nets, în compania căreia Spartak 
Moscova a încheiat turneul, adău
gind o nouă victorie Ia palmaresul 
său (9—5).

După cum se vede, în toate cele 
patru competiții la care au parti
cipat, hocheiștii sovietici s-au do
vedit superiori adversarilor lor. în 
urma lor, se află — în linii mari 
—aceleași reprezentative care com
pun „elita" hocheiului mondial i 
Cehoslovacia, Suedia, Finlanda, etc.

Sebastian BONIFACIU

a luat 
Ahear- 
hochei- 
aicl de 
Antre-

HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

(2) , Serediuc — Confecția; Muntea- 
nu (6), Șerban (3), Agoroaie (2), Sl- 
merîa, Vieru — Textila. Arbitri : 
IVI. Grebenișan (Tg. Mureș) și Gh. 
Lungu (Brașov).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CLUJ 27—9 (13—4). 
Au marcat : Popa (8), Rigo (5), Iba- 
dula (4), Saucr (4), Neghină (2), Hriv- 
niac (2). Onofraș, Gavrilov — Uni
versitatea Timișoara ; Vidu (4). Bearz
(3) , Cserveny, Barabaș — Universi
tatea Cluj. Arbitri : T. Curelea și D. 
Racoveanu, amb!j din București.

I.E.F.S. — RULMENTUL BRAȘOV 
14—14 (7—7). Au marcat : Băicoia-
nu (8). Costandache (3), Mohanu, Bu- 
nea, Frîncu — I.E.F.S. ; Naco (□), 
Prundaru (3), Serb (3), Oancea G), 
Barbat — Rulmentul. Au condus 
I. Crețu și Gh. Crîsnic — Petro
șani.UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
VOINȚA ODORHEI 13—9 (6—3). Au 
marcat : Arghir (5), Iordache (4), 
Scorțescu (2), Dobîrceanu. Schramko 
— „U“ ; Miklos (5), Magyari (2), Te- 
glas, Hohr — Voința. Arbitri ; Al. 
Popescu și Gh. Mateescu — munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej.

CAMPIONATUL...
După patru luni de relache oompe- tlțlonai, divizionarele handbalului 

nostru feminin s-au retntUnlt la Timișoara, reUanslnd lupta pentru su
premație„Momentul Timișoara" este important din mai multe puncte de vedere. 
Desigur, primul dintre es^ a“1,^ al confruntării pentru stabilirea noii 
ierarhii, al luptei acerbe pentru pro
movarea în fruntea clasamentului sau 
pentru evitarea retrogradării. Dar, poate mai important dectt aceasta, 
este faptul că întrecerea pentru titlul national se reia după campionatul 
mondial din Olanda, competiție care 
a marcat ascensiunea formației noa
stre reprezentative de la locul VI la 
IV. reașezînd-o între cele mai valo
roase echipe.Meritul realizării acestui progres — 
care chiar în 1971, putea fi mal mare 
— este al tuturor tehnicienilor, al tuturor jucătoarelor participante la campionatul nostru. Pregătirea, sub 
toate aspectele, s-a făcut într-o proporție hotărîtoare, ș: se va face șl de acum încolo, In cursul campionatului. 
Este evident că numai îmbunătățirea 
continuă a nivelului aoestei compe
tiții, numai promovarea cu curaj șl 
consecventă a tinerelor talente în echipele divizionare, numai căllrea 
handbalistelor tntr-o dispută puter
nică pot ridica clasa naționalei, pot asigura ascensiune» reprezentativ»! 
României. _ ,Tată de ce, apreciind contribuția antrenorilor oelor 10 echipe dtp. divizia 
A șl a celor aproape 200 de jucătoare 
la obținerea saltului de două locuri 
în ierarhia mondială, am dorit st subliniem acum chiar la primul lor 
„rendez-vous", îndatoririle pe oar* 1* 
au în continuare.

!n „zbor", Aleksandr Malțev, impetuosul atacant al echipei U.R.S.S., 
stopat de apărătorii reprezentativei cehoslovace (fază din meciul U.R.S.S.— 
Cehoslovacia, în turneul de la Moscova).

I Foto i TASS

ÎN GRĂDINA FAMILIEI GOULD
V

(U.R.3.S.)
(Finlanda)
(UJLS.S.)

sprint
5000 m
800 m
m *1

Tată clasamentele anchetei, In oare pri
mul loc a revenit sprinterii ar Vaiezi 
Borzov (bărbați) și Renatel Stecher (fe
mei). Trofeele vor fi lnmtnate la 1 iunie 
La Bratislava unde, cu acest prilej, se 
va organiza un concurs Internațional de 
atletism.

BARBAȚI 1
1. Valeri Borzov 

2049 p.2. Juha Vaataalnen 
șl 10 000 m 1941 p.3. Evghenl Arzanov 
1614 p.4. David Bedford (Anglia) 5000
10 000 m 1342 P-5. Francesco Arese (Italia) 1500 
1028 p.6. David Jenkins (Anglia) 400 m 801 ..

7. J. C. Nallet (Franța) 400 m garduri 
770 p.8. J. P. Villain (Franța) 3000 m obsta
cole 524 p.9. Emil Puttemans (Belgia)
10 000 m 410 p.10. Karl lismont (Belgia)
390 P.11. Haase (R.D.G.) 10 000 m,
Fisaconaro (Tt.) 216 p: 13.
(Cehoslovacia) 169 p: 14. Siebeck (R.D.G ) 
107 p: 15. Sharafutdinov (U.R.S.S.) 101 p: 
16. Dnit (Franța) 70 p; 17. Fromm 
(R.D.G.) 37 p: 18. Korica (Tugosl.) 35 p: 19. Gavriienko (U.R.S.S.) 33 p; 20. Hof- 
meister (R.F.G.) 32 p etc.

FEMEI
1. Renate Stecher (R.D.G.) sprint 

2025 p.2. Karin Balzer (R.D.G.) 100 m g 
1809 p.3. Vera Nlkollcl (Tugosl.) 800 m 1S434. Hildegard Falck (RJ.G.) 800
1502 p.5. Karin Burnelelt (RJO.G.) 1500 
1452 p.Ș. Helga Seldler (RJ3.G.) 400 m7. Gunhlld Hoffmelster (R.D.G.) 
1500 m 730 p.

5. Ingrid Mekler (R.F.G.) 100 m9. GyOrgy Balogh (Ungaria)
261 p.

10. Irena Szewinska (Polonia)
246 p.

m
P.

maraton
222 p: 12- Moravclk

11«

p- m
m
P. 
li

A. •prin»
fprint

CAMPIONATE
OLANDA (etapa a 20-a) 5_______  ____ _ _ . Ajax 

Amsterdam — Sparta Rotterdam 2—1; 
Feyenoord Rotterdam — NEC Bre
da 5—1 : MW Maastricht — DWS 
Amsterdam 2—4) : Go Ahead — Vi
tesse 3—1 ; F.C- Utrecht — PSV 
Eindhoven 1—0 ; Volendam — F.C. 
Groningen 0—2 ; F.C. den Bosch — 
Excelsior 0—0 ; F.C- Twente — F.C. 
den Haag 0—0.

Clasament: 1. Ajax — 37 puncte ; 
2. Feyenoord — 33 puncte ; 3—4. Spar
ta si F.C. Twente — 27 puncte eto.

PORTUGALIA (etapa a 15-a): Ben
fica Lisabona — Farense (jucat la 5 
ianuarie) 2—0 ; Tirsense — F.C. Porto 
3—3 ; Sporting — Tomar 2—0 ; Beira 
Mar — CUF 1—1 ; Setubal — Bele- 
nenses 1—1. Restul partidelor au fort 
aminate din cauza timpului nefavora- 
bU-în clasament conduce Benfica Lisa
bona cu 28 de puncte, secundată de 
Setubal — 
22 puncte

BELGIA 
F.C. Llâge 
— Dlest 1—1 ; F.C. Bruges — Union 
St Gilloise 3—2 ; Malines — Beveren 
1—0 ; St Trond — Cercle Bruges 1—0 ; 
Lierse — Waregem 3—2; Racing

23 punct» *1 Sporting

fetapa a 18-a) : Antwerp —
0—0 ; Crossing Schaerbeek

BREVIRR

RENATE STECHER

11. Ehrhxrd (XJ3.G.) 197 p; U. TIU»! 
(B.r.G.) 190 PI U. Pangelov» (DX.SS.) 
IM p; 14. Suknlewlci (Polonia) 97 p; li. 
Besaoa (Franța) 91 p; II. Lowa (Anglia) 
n p; IT. BILAI (România) M p; U. Hetten 
(RJ.G.) 51 p; 19. Bo adding (Rr.G.) 43 
p ; XL Btropbal (B.D.G.) 40 p ; tl. Bufanu 
(România) II p, «te.

• DUPĂ deafășururea Jocurilor 
Olimpic* de lamă de la Sapporo, 
la Tokio va avea loc un mare 
turneu internațional de hochei pe 
gheață. La acest turneu și-au a- 
r.unțat participarea echipele 
UJLS.S., Cehoslovaciei, S.U.A., El
veției, Poioniei și Japoniei. Tur
neul va începe la 18 februarie.

e COMITETUL olimpic norve
gian a alcătuit un prim lot de 
sportivi care vor lua startul la în
trecerile Olimpiadei albe de la Sap
poro. Din acest lot fac parte 15 
patinatori de viteză fi 20 de com- 
ponenți ai reprezentativei de ho
chei pe gheață. Printre selecționa
bili se numără patinatorii Dag For- 
naess. Roar Groenrold. Per Willy. 
Guttermsen. Per Bjoerang. Ole I- 
versen, Magne Thomassem. Bjoem 
Tveter (la masculin), Lisbeth Berg, 
Kirsti Biermann fi Sigrid Sundbye 
(la feminin) fi hocheiftii Kaare 
Oastensen, Tore WaLlbera, Thor 
Martinsen, Svein Hansen. Nils 
Nilsen, Roy Jansen, Tom Christen
sen, Bjoem Andersen ți Arne Mik- 
kelsen.

• IUGOSLAVIA a anunțat lotul 
care va participa la Olimpiana 
albă de la Sapporo. El cuprinde 
27 de «portivi. Fac parte 20 de con- 
ponențl al echipei reprezentative 
de hochei pe gheață, precum și 
Danilo Pudgar, Drago Pudgar, 
Marjan Mesici, Peter Stefancici, 
Ludvig Zalei Ga sărituri de la 
trambulină), Marko Kavid (la schi

DE FOTBAL IN EUROPA
White — Standard Liâge 3—2 ; Ander- 
lechț — Beershot 2—1.

Pe primul loc In clasament oe află 
echipa F.C. Bruges, cu 28 de puncte, 
urinată de Standard Liege — 24 punc
te. Anderlecht — 22 puncte.

FRANJA (etapa a 21-a) : Marseille
— Rennes 1—1 ; Nantes — Bastia 
4—0; Angouleme — Nîmes 0—3 ; 
Reims — St. Etienne 2—1 ; Sochaux
— Red Star 1—2 ; Metz — Nice 1—0; 
St. Germain Paris — Nancy 1—4 ; 
Monaco — Bordeaux 1—2 ; Lyon — 
Angers 1—2 ; Ajaccio — Lille 0—1.

Clasament: 1, Marseille — 31 punc-

te ; 1 Nîmes — 27 puncte ; 3. Rennes 
— 26 puncte etc.

SPANIA (etapa a 17-a) Atletico Ma
drid — Betis 4—1: Gijon — Celta Vigo 
2—2 ; Real Sociedad — Valencia 1—0; 
Las Palmas — Sabadell 0—0 ; Mala
ga — C.F. Barcelona 0—0 ; Cordoba 
— Granada 2—0 ; Burgos — Depof- 
tivo Cortina 3—1 ; Real Madrid — 
Sevilla 2—0 ; Atletico Bilbao — Es- 
panoi Barcelona 2—1.

Pe primul loc în clasament se 
află echipa Real Madrid cu 28 de 
puncte, urmată de Valencia — 23 
puncte, Atletico Madrid — 21 punc
te etc.

ȘTIRI • REZULTATE
• Returul medului dintre aelec- 

țlonatel» Iranului »1 Kuweitului, eon- 
tlnd pentru preliminariile turneului 
olimpic, * revenit fotbaliștilor din 
Iran ou 3—0 (0—0). învingătoare șl 
In primul joc (scor 2—0), echipa Ira
nului i-a calificat pentru turul ur
mător.

• La New York, fhtr-un med 
ccntlnd pentru preliminariile turneu
lui olimpic (grupa Amerldl de Nord

*1 Amerldl Centrai*), l-au întîlni* 
«elecționatele S.U.A. si Jamaica. Par
tida l-a Încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (1—1).

• Continuîndu-si turneul !n Ame
rica de Sud, echipa Benfica Lisabona 
a jucat pe stadionul „Maracana" din 
Rio de Janeiro au formația locală 
Flamengo. Gazdele au terminat Învin
gătoare cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
golul înscris In minutul 78 de Fio.

A FOST SĂDIT AL ȘASELEA POM
4 zecimi de secundă mal repede de
clt predecesoarea sa, Dawn Fraser, 
în urmă cu 8 ani.

Performanța tinerei australience, 
care a învins astfel șl cel mai vechi 
record al lumii nu ne mal surprin
de ți — Intr-un anumit fel — ea 
era așteptată de tehnicieni. încă 
din luna noiembrie a anului trecut, 
Forbes Carlisle ne anunța că nu va 
trece mult timp și eleva sa va de
veni regina absolută a craujului 
mondial. Dar performanța lui Gould 
era prevăzută pentru luna februarie, 
cînd sînt programate campionatele 
naționale ale înotătorilor de la Anti
pozi și nicidecum pentru începutul 
lui Ianuarie, cînd ea se află încă în 
plină perioadă pregătitoare. De alt
fel, în săptămîna care a precedat 
concursul de la Sydney (într-un ba
zin cu apă de mare, același In care 
Fraser a înotat 58,9 în 1964), antre
namentul lui Shane a fost neobiș
nuit de dur, ea parcurgînd în 6 zile 
nu mai puțin de 60 de kilometri I 

Așadar, la această oră, marea spe
ranță a natațiel australiene domină' 
autoritar toate cursele de craul, în' 
care deține cele mai bune perfor
manțe din istoria acestui sport ( 
58,5—100 m, 2:05,8—200 m, 4:21,2—< 
400 m, 8:58,1—800 m.și 17:00,6— 
1500 m (cifră superioară recorduri
lor masculine din Franța, Italia, 
Ungaria, Japonia, România etc.). 
Gould mai are Ia activ — ca de alt
fel și Gabrielle Wetzko (R.D.G) în
tr-un schimb de ștafetă — o cifră’ 
de 58,1 pe „sută", realizată Intr-un' 
bazin de 25 m, unde poate efectua 
trei întoarceri în Ioc de una, iar an
trenorul ei ne asigură că pînă la’ 
Olimpiadă ea va putea înota distanța' 
într-un timp asemănător și Într-G 
piscină de dimensiuni regulamen
tare.

Astăzi în grădina familiei Gould 
a fost sădit și cel de al 6-lea pom,’ 
cadou pe care Ron Gould, tatăl re
cordmanei, îl oferă belel mai talen
tate din cele 4 fiice ale sale cu oca
zia fiecărui nou record mondial. 
Dar, desigur, el este în permanență' 
pregătit pentru a dubla numărul 
copacilor din frumoasa (și prețioasa) 
sa grădină. Pentru că, orice s-ar 
spune, cursa In care a plecat Shane 
este In plină desfășurare...

Dur t mal multe tentative nereu
șite >. cea mai apropiată a fost e- 
fectuata în piscina Crystal Palace 
din Londra, la 30 aprilie 1971, cînd 
a egalat recordul mondial (58,9) —

Shane Gould, fotografiată la Syd
ney, cu cîteva clipe inainte de re
cord.

1
Shane Gould ne-a dat o nouă probă 
a excepționalelor sale calități, Ino- 
tînd distanța de 100 m în 58,5, cu

oumpic
- - - - - - - - - -  UN NOU SISTEM DE PUNCTAJ LA J.O. ?- - - - - - - - - -

T-'»-.,' .sovrETSKl SPORT* a publicat recent un articol semnat de eunos- 
eutu; specialist Leonid Homenkov, în care se arată că rezultatele olimpiadelor 
vebule as-Jel analizate, Incit să reiasă limpede în ce măsură se dezvoltă ar
monios, în diferite țări, ramurile de sport olimpice, asupra căror aspecte tre
buie să se Insiste, cum sâ se obțină o creștere generală.

.Vechile sisteme de numărătoare a punctelor — spune Homenkov — în clasamentul neoficial pe echipe (după clștlgătorii diferitelor probe sau după 
prlzmi «ase clasați) nu pot da o corelație reală și corectă Intre diferitele ramuri 
de sport. Apreciind la justa lor valoare meritele medallaților, să trecem Ia apucarea unui asemenea sistem neoficial de punctaj, menit să contribuie obiec
tiv la aprecierea evoluției tuturor sporturilor In diferite țări, pentru a crea o 
wna-in» veridică a mișcării sportive internaționale".

Ho—enkov subliniază că. in schema propusă de el. cele 29 de probe de înot tn programul J.O. înseamnă mai mult dedt întrecerile de box, haltere, 
vacating, eanotaj MadentiC Șl toate sporturile pe echipe 

tmpeeunâ. Vechiul sistem a facilitat, de pildă, echipei S.U.A. să obțină 
cu ajutorul înotătorilor, la Olimpiada din Mexic, o ^.colecție" hipertrofiată de 
medăut. cu ajutorul căreia s-a clasat pe primul Ioc.

alpin) și Janez Gorjanc (la com
binata nordică).
• Pentru prima oară la J.O. de la 

Sapporo ta participa fi o echipă 
âm UJLSB. la probele de skele
ton (săniuțe). Sportivii sovietici 
s-au antrenat de la începutul lunii 
decembrie pe noua pistă inaugu
rată la Bratsk (Siberia). La mijlo
cul acestei luni vor fi desemnați 
titularii care vor evolua la Sap
poro (11 selecționabili, 3 bărbați 
,. trei femei).
• O PROBLEMA dificilă s-apus 

!n fața organizatorilor Olimpiadei 
de la MOnchen, atunci cînd, prin
tre numele unor personalități spor 
tive invitate, s-a ventilat și acela 
al fostei campioane germane de 
schi Leny Riefenstahl. Ea este mal 
mult cunoscută ca realizatoarea fil
mului «Zeii stadionului", consa
crat Jocurilor Olimpice din anul 
1936, dar și prin legăturile ei cu 
regimul nazist. Pînă la urmă, In
vitația l-a fost retrasă. Leny Rie-

fenstahl va urmări Jocurile la te
levizor.

• PISTA de coborîre de la Eni- 
vadake (Sapporo) a fost printre 
primele amenajări olimpice date în 
exploatare. Aprecierile asupra cali
tății ei au fost cit se poate de fa
vorabile, dar specialiștii F I.S. — 
procedind la o măsurătoare atentă 
— au refuzat să o omologheze gă
sind că parcursul, este mai mic de- 
cit cerințele regulamentului (263 6 
m). Cu mari greutăți au mai fost 
adăugați încă 165 m fi pista a fost 
adusă la dimensiunile cerute. S-a 
ivit, insă, o altă dificultate. Mă
surarea inălțimei a dus la consta
tarea unei diferențe de nivel re
prezentând numai 772 m, față de 
300 m necesari. De data aceasta 
nu s-a mai putut face nimic fi 
forul internațional de schi a tre
buit să omologheze pista, defi ea 
nu corespunde normelor în vigoare 
pentru J.O.

••rf

Adrian VAS1LIU

Joi, la Ziirich

REUNIUNE F.I.S
în problema schiului la Sapporo
VIENA, 17 (Agerpres). — Preșe

dintele Federației internaționale de 
schi, Marc Hodler, a anunțat, la 
Kitzbuehel, că intenționează să con
voace o reuniune a președinților fe
derațiilor naționale de schi alpin. 
Această reuniune ar urma să se tină 
joi la Ziirich, avfrid ca obiect stu
dierea chestiunii participării schiori
lor alpini la J.O. de la Sapporo. 
„Voi încerca — a declarat M. Hod
ler — să iau contact cu H. Weird, 
președintele comisiei de calificare, 
pentru a ști dacă forul olimpic su
prem intenționează, In mod serios, 
să îndepărteze de la Olimpiadă pe 
schiorii induși pe cunoscuta listă 
a președintelui C-I.O. Este necesar 
să cunoaștem aceasta, Intruolt s-ar 
evita unele cheltuieli inutile necesi
tate de deplasarea îa Sapporo".

Totodată, președintele F.I.S. și-a 
exprimat convingerea personală că la 
startul probelor olimpice se vor ali
nia cei mai buni schiori din lume; 
exoeptlnd cazuri separate In care 
există probe de necontestat că a fost 
încălcat statutul de amator.

In concursul atletic de sală, de la Al- 
buqueNue (S.U.A.), aruncarea greutății 
a fost cîștigatâ de Al Feuerbach cu 20,99 
m (cea mai bună performanță mondială 
a sezonului). Pe locul secund — Randy 
Matson 20,64 m Kenyanul Kipchoge 
Keino a terminat învingător în cursa de 
o milă cu 4:04,2. Proba de 60 yg s-a în
cheiat cu victoria lui Willie Davenport, 
cronometrat în 7.1. Cu același timp. Paul 
Gibson a ocupat locul doi, iar Rod 
Mllbum s-a clasat pe locul trei în 7,2. 
Le femei IL.U., -mal buni performanță a sezonului 
1 600 y cu 2:34,8. iar Carole Hudson

Kathy Gibbons a stabilit cea
____ .. _ ■ 1 ia

____ 1.“2, 1... Tir::: ----1 (16ani) Jl-a adjudecat' victoria în cursa de
600 y cu !:»!,> (nou reoord al S.U.A.).
Competiția internaționali de ichl (com
binați nordică) desfășurată Ia Le Bras- 
sm a foet dominată de sportivii finlan
dezi. A rfstlgat Rauno Mlettlenen cu 
437.800 p, urmat de Erkki Kllpinen — 
419,810 p șl Jukka Kuvaja — 403,305 p. 
Pe locul patru s-a clasat austriacul Ulii 
Oehlboeck — 391.480 p. Cursa de 15 km 
fond a fost dștlgată de Gerhard Grim
ma- (R.D.G.) cu timpul de 47:17.

Ștafeta 3x10 km s-a încheiat cu vlcto-

ria echipei R.D. Germane (Grimmer, 
Lesser, Klause) — 1 h 32142. urmată de 
Elveția — 1 h 34:05.

Campionatele europene de schi (rezer
vate juniorilor) au continuat la Madonna 
di Camplglio. Slalomul uriaș masculin a 
fost cîștigat de francezul Philippe Barbe 
— 3:20.23 urmat de vest-germanul Phi
lippe Hardy — 3:22,74 și austrlaoul An
dreas Arnold — 3:23,02. Junioarele s-au 
tntrecut în proba de slalom special, încheiată cu victoria Patriotei Emonet 
(Franța) cronometrată în 1:11,77. Pe lo
cul secund, schloară norvegiană Dorii 
Foerland — 1:11,91.

Pe pista artificială de gheața da la 
Kflnigssee (R F. a Germaniei) •* dispută 
campionatele europene de săniuțe. După 
trei manșe la feminin, pe primul loc se 
află Anna Maria Mtlller (R.D. Germană), 
urmată de compatrioate sa Ute Ruehrold și vest-germana EUsabeth Demleltner. 
Concursul masculin este, de asemenea, 
dominat de reprezentanții R.D. Germane, 
Wolfran Fiedlep și Harald Ehrlg, clasați 
pe primele două locuri.

Finala probei de simplu bărbați din cadrul turneului de tenis de la ~ 
(R.S.A.) se va disputa între 
Juan Gisbert și vest-germanul Fassbender. în semifinale, Gisbert 
învins cu 3—6, 7—5, 6—1, 7—5 p? sud- 
africanul R. Seegers, iar Fassbender a 
dispus cu 6—3, 6—4. 5—7, 2—6, 6—2 de A. 
Pattison (Rhodesia).

Durban 
spaniolul 

Jurgan 
l-a

Proba de 500 tn din cadrul concursului 
Internațional masculin de patinaj viteză de la Madonna di Camplglto a fost ciș- tigată de sportivul suedez Haase Bor-es, 
cu timpul 39,38 Norvegianul Per Bjorang a ocupat locul doi în 39,48. fiind urmat 
de americanul Nell Blatchford — 39.52 
șl Lasse Efsklnd (Norvegia) — »9.5f

Președintele federației Internaționale de șah, dr. Max Euwe, a sosit la Be ?d 
pentru a purta discuții tn le tu-i cu 
organizarea medului de șah dlr.-.-e im- pionul mondial Boris Spasski șl sa în
gerul său Robert Fischer. După cum se 
știe, Belgradul șl alte trei orașe iugo
slave s-au oferit să găzduiască confrun
tarea celor doi mari maeștri.
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