
CONCURS ATLETIC 
IMVIR.MI1I!

DE SALA 14 CLUJ
Concursul republican universitar 

de atletism in sală, programat ini- 
ti al la București, se va desfășura 
la Cluj, in sala din „Parcul Babeș- 
Bolyai“ în zilele de 22 ți 23 ianua
rie. întrecerile vor reuni, atleți le
gitimați ia cele 12 centre universi
tare din țară cu secții de atletism. 
In organizarea clubului „U‘* și a 
Facultății de educație fizică cluje
ne, concursul programează probe 
de alergări, sărituri șl aruncări șl, 
ca element Inedit, un cros pe dis
tanța de 150o m pentru fete ai 
4 000 m pentru băieți.
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In plină dezvoltare Vizînd medalia de bronz.

SPORTUL JUDEȚEAN- 
CHEMAT SĂ CONTRIBUIE 
LA ÎNDEPLINIREA UNOR

BIATLONIȘTII ROMÂNI
IMPORTANTE OBIECTIVE iȘI FINISEAZĂ PREGĂTIRILE

unoscute fiind sarcinila fundamentale încredințate de partid miș
cării noastre sportive, era firesc ca eforturile și preocupările 
Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport — ca și 

cele ale organelor și organizațiilor cu atribuții în acest domeniu — 
să se îndrepte spre dezvoltarea educației fizice și sportului nu numai 
în marile centre, în orașele si municipiile cu recunoscută tradiție spor
tivă, ci IN TOATE JUDEȚELE, PE ÎNTREG TERITORIUL ȚARII.

De altfel (poate n-ar mai trebui făcută o asemenea subliniere), 
forja și vigoarea mișcării sportive din țara noastră sînt, În cea mai 
mare măsură, determinate tocmai de ăvîntul sportului județean, da 
eliminarea — în unele cazuri, reducerea masivă — decalajului exis
tent, chiar cu cîfiva ani în urmă, între marile centre sportive și cele
lalte zone teritoriale ale țării.

Se poate, așadar, vorbi astăzi — cu mîndrie — despre O PUTER
NICĂ MIȘCARE SPORTIVĂ NAȚIONALĂ, ÎN CADRUL CĂREIA FIE
CARE JUDEȚ IȘI ADUCE O IMPORTANTA CONTRIBUȚIE la angrenarea 
oamenilor muncii, îndeosebi a tineretului. In practicarea sistematică a 
exercijiilor fizice, la depistarea și pregătirea elementelor talentate 
care sa reprezinte cu cinste culorile țării la cele mai mari competijii 
sportive internaționale.

Tn ultima vreme, mai ales, om consemnat numeroase asemenea 
contribuții, datorate atît condițiilor create În toate județele pentru o 
dezvoltare armonioasă a educației fizice și sportului, cît și pasiunii, 
hărniciei și competenței manifestate de marea majoritate a diriguito
rilor sportivi din orașe, municipii, sate și comune.

Se știe, însă, că la această oră — potrivit planului de dezvoltare 
pe perioada 1971—1975 — în fața mișcării sportive stau sarcini și 
obiective extrem de importante, A CĂROR ÎNDEPLINIRE TREBUIE SĂ 
MARCHEZE O NOUA ETAPA DE PROGRES, CALITATIV SUPERIOARA, 
la nivelul cerințelor actuale. Fără îndoială, sportul județean este pri
mul chemat să contribuie, cu eficiență sporită, la obținerea succese
lor viitoare.

După opinia noastră, principala direcție spre care trebuie îndrep
tate eforturile, căutările, inițiativele, o reprezintă DOMENIUL ACTIVI
TĂȚII SPORTIVE DE MÂSĂ. Au fost obținute și pînă acum rezultate 
remarcabile. Bilanțul general arată, însă, că se poate mai mult, că 
există încă numeroase resurse insuficient valorificate, că, folosindu-se 
mai bine experiența acumulată, colaborarea cu ceilalți factori locali, 
poate fi mărit considerabil numărul cetățenilor, care prin practicarea 
exercijiilor fizice și sportului, să beneficieze nemijlocit de binefacerile

Dan GARLEȘTEĂNU
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De vorbăi cu prof. C. TIRON, antrenor al lotului olimpic
îndelungată perioadă de 

și verificări, pe etape, a 
potențialului celor vizați să repre
zinte România la Sapporo, antre
norii lotului național, prof. C. Ti
ron și M. Stuparu, pe baza seve
relor criterii de selecție, cunoscute 
și de schiori, au definitivat com
ponența echipei olimpice care se 
va deplasa la Sapporo. Punctajul 
acumulat în normele de control, 
la alergări și la trageri, în con
cursurile interne și internaționale, 
a desemnat pe următorii biatlo- 
niști români ca să ne reprezinte la 
cea de a Xl-a Olimpiadă albă i 
Gyorgy Vilmoș, Constantin Carabe
la, Victor Fontana, Ioan Țeposu și 
Nicolae Veștea. Cei 5 schiori vor 
participa la proba individuală de 
biatlon, precum și (cei mai buni 
patru) la proba de ștafetă, de la 
care, de fapt, echipa noastră aș
teaptă un rezultat onorabil, vizînd 
medalia olimpică de bronz. Desi
gur, ar fi o performanță foarte 
bună, care ar răsplăti talentul, 
munca și conștiinciozitatea recunos
cută a acestor sportivi. Echipa este 
bine echilibrată. Ea contează pe ex
periența rutinaților Vilmoș și Ca
rabela, prezenți la a treia partici
pare olimpică (Innsbruck 1964 și 
Grenoble 1968) și pe entuziasmul, 
curajul și îndrăzneala 
a mai tinerilor Țeposu, 
Veștea.

în general, rezultatele 
zon au dovedit că toți 
au progresat la fond, apropiindu-se 
de cele mai bune rezultate ale ri
valilor. La tragere, comportarea a 
fost oscilantă, în cîteva împreju-

După o 
pregătire

controlată
Fontana și

acestui se- 
alergătorii

„Să educăm pe toți cetățenii și în special tineretul, în spiritul 
cultului față de muncă, față de munca liberă, singura sursă a 
progresului și prosperității poporului nostru, a națiunii noastre so
cialiste, mijlocul principal de afirmare a talentului și torțelor 
creatoare ale tuturor cetățenilor, de manifestare a personalității 
și autoperfecționarea morală a fiecăruia". (Din expunerea tova
rășului NICOLAE <EAUȘES_U la Plenara din 3—5 noiembrie 
1971).

Munca reprezintă o activitate în
dreptată spre un scop, în procesul 
căreia omul modifică și adaptează 
lucrurile din natură pentru satisfa
cerea trebuințelor lui — ar fi a- 
cesta o definiție de dicționar, care 
demonstrează (fie numai și ea) că 
munca nu poate reprezenta o noțiu
ne abstractă. Munca este leagănul 
întregii omeniri, forța imensă care 
îi sapă matca, „pulsul de viață, bi
ruința veacurilor viitoare", cum 
scria o dată Mihail Sadoveanu. în 
jurul ei s-au cristalizat relațiile din 
societate : strîmbe, imperfecte și in
echitabile, de-a lungul epocilor isto
rice, pe măsură ce produsul muncii 
a putut fi vînat de cei puțini în 
detrimentul celor mulți; drepte și 
într-un continuu proces de perfec
ționare, pe măsură ce truditorii ei

au cucerit puterea politică și econo
mică, împărțindu-i roadele conform 
principiului socialist al repartiției 
„după cantitatea și calitatea muncii 
depuse".

Societatea noastră socialistă a sta
tornicit de mult, în acest sens, re
lații, a căror trăinicie rezidă în în
săși justețea lor fără tăgadă. Iar 
reziduurile din mentalitate, tarele 
de conștiință, influențele negative 
care-și mai găsesc loc, pot și tre
buie eliminate. Plenara Comitetului 
Central al P.C.R., din noiembrie 
anul trecut, a fixat jaloane și a dat 
soluții tocmai în scopul așezării re
lațiilor din societatea noastră pe

Ion CUPEN

(Continuare în pag- a 3-a)rări turele sau 
minutele de pena
lizare, adăugate 
pentru ratarea 
țintelor în poli
gon, anulînd spo
rul de timp cîști- 
gat la fond. Iată 
de ce am căutat 
să aflăm părerea 
avizată a prof. 
C. Tiron asupra 
acestui aspect de 
pregătire.

— Tirul ne-a 
pus fn acest an 
probleme deose
bite. Cea mai 
grea a constituit-o 
definitivarea re
glajelor la arme 
și corecțiile față 
de luminozitate, 
realizate din re
glaj și nu din li
nia de ochire. 
Pentru a putea 
stabili cu preci
zie corecțiile (un 
dinte, doi, trei 
Ia armă) pe vre
me însorită, pe 
ceață, sau vreme 
întunecată, 
buie 
sute 
de 
de 
ciții _ __ _
Ot, debutul sezonului la Piatra Ar
să, pe o vreme complet defavora
bilă, și ulterior calendarul compe- 
tițional intern și extern au modi
ficat și îngreuiat programul pre
gătirii specifice. De aceea, in urma 
ultimului concurs internațional de 
la Kiry (Polonia) și, în ^continuare, 
pină la plecare, acordăm o atenție 
deosebită preciziei și finisărilor la 
tragere. Reglările au permis și sta
bilirea potențiaiului fiecărei arme, 

acordat cite 
săptăminale 

alte 3—4 (in- 
studiul de- 

pentru coor-

tre- 
executate 

de trageri 
antrenament, 
studiu 

de

ACTUALITĂȚI FOTBALISTICE
STEAGUL ROȘU INVITATĂ 

ÎN ALBANIA

U.E.F.A. VA SANCȚIONA

CU ASPRIME JOCUL DUR
au efectuat antrenamente 
terenul de zgură de la 
Tineretului din Brașov,

Intr-o recentă adresă sosită la 
F.B. Fotbal, U.E.F.A. transmite noi 
directive cu privire la întărirea și 
menținerea disciplinei pe terenurile 
de fotbal. In circulară se arată că pe 
viitor comisia de disciplină din ca
drul forului european va fi cit se 
poate de intransigentă cu manifes
tările de indisciplină. Jucătorii vino- 
vați de cea mai mică abatere în 
meciurile internaționale, de încălcare 
a normelor disciplinare, vor fi ju
decați șl sancționați cu cea mai 
mare severitate.

U.E.F.A. a cerut tuturor federa
țiilor europene afiliate acestui for 
să fie cît mai exigente cu jucătorii 
lor în meciurile din campionatele 
naționale, pentru combaterea jocu
lui dur și a actelor de indisciplină 
la adresa arbitrilor.

După ce 
zilnice pe 
Stadionul _ 
jucătorii Steagului roșu sînt de as
tăzi oaspeții stațiunii Poiana Bra
șov. Stegarii vor rămîne aici două 
săptămîni, timp în care vor face 
antrenamente atît în aer liber, cît 
și în sală. In această perioadă, an
trenorul N. Proca va mări intensi
tatea și durata ședințelor de pre
gătire.

Pe adresa Federației române de 
fotbal a sosit ieri o telegramă prin 
care echipa Steagul roșu este invi
tată în perioada 15—29 februarie 
în Albania, pentru a susține cîteva 
jocuri cu formații din această țară.

Urmează ca echipa brașoveană 
să dea curs acestei invitații.

C. Carabela, „veteranul" biatloniștilor români, 
are speranțe justificate la un loc fruntaș, alături 

ceilalți compcnenți ai ștafetei
Foto t Theo MACARSCHI

de

zeci
individual 

tragere Ia

de 
cu 
tub

ore 
exer- 

gol,
CAMPIONATUL DE HOCHEI

STEAUA ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Mihai B1RA
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ÎNCHEIEREA UNUI PRIM CICLU DE ANTRENAMENTE

ODORHEI
Cluj, Agoroaie (6), Stoleru (5). Muu- 
teanu (2) — Textila.

IE.F.S. — VOINȚA

AZI
Rulmentul 

Odorhei,
15 :

Voința
Rapid București, 

Textila 
- Univ. 
Tg. Mu-

PROGRAMUL DE
De la ora

Brașov — 
„U” Cluj —
Univ. Timișoara — 
Buhuși. Confecția 
București și Mureșul 
reș — I.E.F.S.

In acest scop, ant 
6—7 antrenamente
(25—30 cartușe), plus 
dividualizate) pentru 
clanșării la tub gol, 
donarea respiratorie și dezvoltarea 
forței statice a brațelor, în special 
la tragerile din poziția in picioare. 
N. Veștea și I. Țeposu s-au preo
cupat in mod deosebit de găsirea 
„pozițiilor optime" la tragerile 
culcat. O altă problemă a consti
tuit-o îmbunătățirea vitezei de tra
gere, căci devine absolut inutil orice 
ciștig de timp la alegere, dacă in 
poligon tragerile sînt lente. Presu
punerea noastră a fost — și este 
— ca păstrînd și araeliorînd preci-

Florescu (Dinamo) și Calamar (Steaua) îșt dispută pucul in apropie
rea porții lui Dumitraș (Dinamo), care urmărește atent faza.

înainte de a trece pe planșă la antrenamentul cotidian, spadasinii fac printre altele și un ușor pe „planșa 
de omăt“. De la Stingă la dreapta i N. Iorgu, C. Duțu, C. Bărăgan, l. Szepesi r- Al Istrate

Zilele acestea, cea mai mare par
te a lotului olimpic de spadă (Al. 
Istrate, I. Szepesi, C. Bărăgan, C. 
Duțu și N. Iorgu) s-a aflat la Pre
deal, unde a făcut cîteva antrena
mente, sub conducerea antrenoru
lui C. Stelian.

„Lucrăm în perspectiva întrecerii 
olimpice de Ia Munchen", ne-a spus 
acesta, precizînd că trăgătorii au în
ceput prin a face un singur antre
nament pe zi, consacrat pregătirii 
fizice generale. Ei au trecut, cu- 
rînd, la un program mai complex 
constînd din 60% pregătire fizică și 
40% pregătire tehnică.

Programul de pregătire a 
sinilor din rînduî cărora se 
lecta, la momentul oportun,
ce va concura la J.O., prevede și 
o serie de diferențieri, antrenamen
te individualizate, care pentru C. 
Duțu — de exemplu — înseamnă

spada- 
va se- 
echipa

sporirea mobilității, sau, pentru 
Al. Istrate, desăvîrșirea tehnicii.

Ieri, spadasinii au încheiat acest 
prim ciclu de pregătiri, o parte din 
ei urmînd să plece în Italia unde 
vor participa la o mare competiție 
internațională „Cupa Spreafico", 
găzduită de orașul Milano. După 
toate probabilitățile la acest turneu 
vor face deplasarea Al. Istrate, I. 
Szepesi, A. Pongraț, C. Bărăgan și 
C. Duțu.

în încheiere, antrenorul C. Stelian 
ne-a prevenit că nu așteaptă rezul
tate excepționale de la elevii săi 
în turneul de la Milano : „Pregătirile 
trăgătorilor din lot sînt subordonate 
altui țel: Jocurile Olimpice. La Mi
lano nu urmărim decit să verificăm 
actualul lor stadiu de pregătire în- 
tr-o întrecere de mari proporții și 
la un foarte înalt nivel valoric. Vă 
pot spune că, pină în prezent, toți

membrii lotului au lucrat cu multă 
sirguință și cred că pe planșa de 
concurs, Ia sfîrșitul acestei siptă- 
mini, vor fi tot atit de... silitori".

1

TIMISOARA 18 (prin telefon, de 
ta trimisul nostru). Marți după a- 
miază au continuat in sala Olimpia 
din localitate întrecerile celui de-al 
doilea turneu de sală al campionatu
lui feminin de handbal, divizia A.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 11—10 
(6—4). Deși au condus cu 11—7, 
campioanele s-au văzut nevoite să 
cLștige in extremis, datorită unor 
inexactități si pripeli din finalul 
partidei. Au înscris : Arghir (6). 
Furcoi (2), Drago?, Dobirceanu și 
Scorțescu — pentru Universitatea, 
respectiv Ș«s (6), SzBloși (2), Butta 
Si Szemeni.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
TELA BUHUȘI 15—13 (9—9) ! 
inexplicabil cum a putut să învingă 

echipa
Vidu (9).

TEX- 
Es:e

dominat pe16—10 (8—5). Meci dar, 
întregul parcurs de studente. Au în
scris : Băicoianu (8), Frincu (3),
Bota (2), Mohanu, Bunea și Costan- 
dache — pentru LE.F.S., Mikloș (5), 
Tcglaș (2), Maghiari (2) și H3hr — 
Voința.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— RULMENTUL BRAȘOV 24—11 
(11—6). A fost cel mai frumos med 
a; reuniunii și poate al campionatu
lui de pină acum ! Au înscris : Popa 
(6). Ibadula (6), Neghină (4), Sauer 
(3). Hrivniak (3), Rigo și Onofraș
— Universitatea, respectiv Prundaru 
(3). Șerb (3), Oancea (3), Nemet și 
Bojte.

RAPID — CONFECȚIA 13—11 
(6—5). Meci deosebit de disputat. 
Confecția a ratat 4 aruncări de La 
7 m. Au înscris: Stănișel (6), Țo- 
pirlan (3), Florea (2) și Ștefan (2) — 
Rapid, respectiv Bidica (6), Sere- 
diuc (2), Dincă, Dumitru și Zamfi- 
rache.

Citiți amănunte despre partidele 
din etapa precedentă în pagina a 
IV-a.

NOU RECORD REPUBLICAN
LA PATINAJ VITEZĂ

în cadrul ultimului concurs de 
verificare înaintea campionatelor 
naționale de patinaj viteză, ce ur
mează să se dispute la Tușnad, ti
nerele .viteziste Tereza Costache

(Constructorul Buc.) și Marcela Du- 
ță (Șc. sp. 2 Buc.) au stabilit, cu 
24,3 sec., un nou record republican 
pe distanța de 200 m, categoria co
pii II (vechiul record, 25,2 sec.).

Atmosferă incandescentă ieri sea
ra pe patinoarul artificial .„23 Au
gust" la confruntarea de vîrf din 
hocheiul nostru, «ea dintre Steaua 
și Dinamo. A asistat un public nu
meros (3 700 de plătitori), care a 
vizionat un meci extrem de dispu
tat. Din păcate, în repriza III, ne- 
fiind de acord cu eliminarea jucă
torului Tureanu (Dinamo), la scorul 
de 3—2 pentru Steaua, o parte 
din public s-a manifestat nesportiv, 
aruneînd cu diverse obiecte pe 
gheață, ceea ce a provocat întreru
perea meciului aproximativ 15 mi
nute. Este de dorit să nu se mai 
repete asemenea manifestări, iar 
organele de ordine să ia măsuri 
pentru a le preveni.

STEAUA — DINAMO 
4—2 (1—0, 1—2, 2—0)

Partida s-a desfășurat, am putea 
spune, simetric în toate cele trei 
reprize : Steaua a început

CLASAMENT

1. Steaua
2. Dinamo
3. Avîntul
4. Agronomia

9 8 0 1
9 7 0 2
9 2 0 7
9 10 8

furtu-

60—13
56—16
23—62
21—69

16
14
4
2

nos. a stăpînit cîmpul de gheață, 
și-a creat suite de mari ocazii ra
tate sau respinse de apărarea di- 
naruovistă, în timp ce Dinamo a 
reunit de fiecare dată curajos, 
constraatacînd mereu spre sfîrșitul 
reprizelor, cînd s-a dovedit egală 
și, în unele momente, chiar supe
rioară adversarei sale. Ca notă ge
nerală a fost clar pentru toată lu
mea că Steaua a avut mai mult 
timp inițativa și că s-a impus 
prin claritatea jocului și prin 
siguranța combinațiilor.

Iată cum s-au marcat punctele 5 
min. 9 ; 1—0 Gheorghiu (superio
ritate numerică), min. 29 : 1—1

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
modesta formație clujeană 
din Buhuși. Au înscris : 
Bearz (4), Coeiș și Butan Hristache NAUM
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ȘTI SA PIERZI,

O CALITATE CARE CINSTEȘTE
Una din cele mai mari bucurii 

oricărui
ale

sportiv este victoria. Acestei ___ _ „
clipe de fericire densă i se închină rabil loc 
ore, zile, săptămîni, luni și ani de 
eforturi. Uneori, o viață întreagă.

Serbau Doboși a evoluat excelent, întrecind pe reputații jucători chinezi Lian Ko-lian și Li Cin-kuan.
Foto i S. BAKCSI

SI... CE SÂ MAI VORBIM!
9

sînteți primii pe țară care v-ați 
gîndit să ne faceți o urare in 
acest gen. Gestul vostru gingaș 
l-am apreciat foarte mult.

Deci, iată o scrisoare, care con
stituie o excepție și căreia i-am 
răspuns nu din obligație, ci cu 
deosebită plăcere. Iată însă și o 
mostră de epistolă la care este 
greu să răspunzi, fiindcă au
torul ei — C. G. din Hîrlău 
str. Tătărani 2 — parcă vrea 
să ne pună pe drumuri numai 
așa, „de-un pamplezir". Ce doreș
te dînsul ? „Răspuns urgent" la 
următoarele întrebări (reproduse 
identic) : „cum se explică faptul 
că Dumitru nu este primul fot
balist al anului ; de ce între pri
mii 10 fotbaliști ai țării este Si- 
mionaș și lipsește Răducanu ; de 
ce îi respinge Angelo pe Neagu 
și pe Răducanu ; de ce porțile 
lotului sînt închise pentru Pop : 
care sînt funcțiile (profesiile) — 
exacte — ale tuturor jucătorilor 
dinamoviști și rapidiști; portarul 
are voie să execute 11 m ; fostul 
rapidist Nae Georgescu la cîți 
ani s-a retras, dacă s-a retras ; 
de ce nu se reia pe micile ecra
ne meciul Rapid — Legia, pe 
care nu l-am văzut".

Ce să mai răspunzi ? îmi a- 
mintesc că un cititor ne cerea a- 
dresele a... 90 de cluburi din 
străinătate. Așa se explică faptul 
că autorii unor astfel de scrisori 
deși solicită de cele mai multe 
ori „răspuns urgent", râmîn... 
fără

Modesto FERRARINI

Există obligația, pentru fiecare 
redacție, de a răspunde scrisori
lor ce-i sînt adresate de către 
cititorii săi. în acest sens, noi, 
slujitorii din presă, nu avem... 
nici o portiță de scăpare. Mai 
sînt însă și excepții. Iată, de 
pildă, zilele trecute poștașul ne-a 
adus un plic neobișnuit de mare, 
greu, în care erau nu mai puțin 
de 20 de planșe desenate în 
acuarelă și ulei. După cum se 
putea observa ușor, eîo erau fă
cute de copii. Dar iată și textul 
scurt care le însoțea: „Stimată 
redacție, vă rugăm să primiți 
din partea noastră, a clasei a 
Vl-a A — Școala generală Văle
nii de munte, jud. Prahova — a- 
ceste desene în semn de omagiu 
adus ziarului dv. și dragostei 
față de sport. Dorim să conside
rați mănunchiul de imagini — 
privind jocuri iubite: tenis, 
fotbal, hochei etc. — ca o urare 
de bine, progres și fericire pen
tru anul 1972. Așteptăm cu ne
răbdare să ne onorați cu răspun
sul dv. și — de ce să n-o mărtu
risim — să ne putem mîndri ast
fel în, fața colegilor din alte cla
se. Primiți salutul nostru pionie
resc !".

Cum să nu răspunzi unei ast
fel de scrisori ? Aflați dragi pio
nieri că strădania voastră — con
cretizată în cele 20 de desene — 
ne-a impresionat în mod deose
bit. Vă mulțumim și vă urăm să 
fiți sănătoși, să creșteți mari. 
Iată și un element cu care „să 
vă mîndriți în fața altor clase" i

anul 1971, văzîndu-se depășită de 
Rodica Clineiu, a preferat unui ono- 

2, abandonul ; sau Petre 
Dinu în „Cupa Poiana” (1972) care, 
neroL^pd să-l. întreacă pe tînărul 
sau Vasile Papub care, informat de 
pe margin,-' asupra poziției în clasa
ment (locul 3—4), a preferat, sîmbă- 
ta trecută, să se oprească fără motive 
speciale.

Alții, ea Gh. Catrici și N. Dihoi, 
deși înscriși in concurs de antrenorul 
Constantin Enache, au apreciat 
nu au șanse la primele locuri si 
s-au prezentat la start Oboseala 
vocală putea, fi acuzată, la fel, 
orice alțȚ fondisți-

Șportivitâte înseamnă și a te

Și. totuși, scopul final, al sportivului.. Gh, Valeu.. aJaies, aceeași soluție; 
nu este să devină colecționar ,de me- j ---------
dalii, de titluri șl 
rea sportivă ’ are 
educative, cizelînd 
ter, sentimentul 
față de om, fată _ _____ _ __

. întrecere. Căci, deși sportul este o 
luptă, el se hrănește din dragoste 
fată de mișcare si fată de tovarășul, 
de întrecere- întâlnirile sportivilor 
în campionate, si concursuri nu sînt 
intilnirile sîngeroase de pe cîmpurile 
de luptă care despart Pe combatanți 
în vrăjmași implacabili. Lupta spor
tivă este, prin esență, curată, oiosti- 
tă. dreaptă, pătrunsă de sensurile no
bile ale prieteniei si respectului față 
de adversarul de întrecere. Dacă vic
toria aduce 
tul sportiv 
oiardă cu 
Infrîngerea, 
slăbiriuine.
'«trează tărie de caracter, puterea de 
înălțare deasupra unei zile slabe sau. 
a unei forme scăzute. Tn a recunoaș
te, a aplauda sincer victoria tovară
șului de întrecere, stau ascunse ma
rile virtuți sufletești, sensurile supe-, 
doare ale sportului.

Iată de ce, pătrunși de aceste ade
văruri, ne întristează atunci cînd. 
observăm că, uneori, victoria (cu ori
ce preț) devine o obsesie care întu
necă virtuțile sportului, cind întll- 
nim mari campioni care nu știu să 
piardă, care nu se pot detașa și nu 
pot învinge amărăciunea de moment.

A devenit aproape un obicei la 
cițiva din schiorii fondiști ca. văzîn- 
du-se depășiți de forte tinere sau 
mai bine concentrate în ziua respec
tivă, în loc să vină în sosire, abandonează, 
unui loc 
de a nu 
printre 
bun în ziua respectivă.

De pildă, Marcela Leampă. care 
în finala campionatului national pe

recorduri. întrece- 
importante funcții 
însușiri de caxac- 
datoriei, respectul 
de adversarul de

o mare bucurie, adevăra- 
a învățat prin sport să 
demnitate, A recunoaște 
a o primi, nu înseamnă 
Dimpotrivă, ea demon-

renunțind la „rușinea"
2, 3, 4 In schimbul „cinstei" 
figura de loc In clasament, 
învinșii adversarului, mai

că 
nu 
în
de

Sportivitate înseamnă și a te fo
losi de toate mijloacele regulamenta
re spre a-ți apropria victoria. Dar, 
cum poate fi apreciată comportarea 
unor ștafete al căror scop este să 
întîrzie, să încurce, să împiedice evo
luția normală, firească a unor ad
versari socotiți mai capabili ? De 
pildă, ștafeta secundă Steagul roșu 
care, șicanlnd în schimbul I pe un 
schior de la A.S.A. Brașov, a crezut, 
că înlesnește șansa primei ștafete 
Steagul roșu — de altfel, foarte bună 
și combativă, și 
prii, s-a clasat, 
doi.

Desigur, sînt 
Numeroase. Am 
mai unul : în ___ _ ___ __
lungi și susținute pe date obiective, 
antrenorii lotului național de biatlon 
(prof. C. Tiron și M. Stuparu), au 
comunicat componența echipei defini
tive pentru Sapporo. Tinârul Gh. 
Grîrniță (Dinamo) nu figura printre 
selecționați. Boabe mari de durere 
i se adunaseră în coltul ochilor. Și, 
totuși, la numai două ore, singur, 
atsunci cînd alții ar fi renunțat, s-a dus 
în. poligon, să tragă și să alerge. Iar 
a doua zi, intr-o probă pentru care 
nu se pregătise special (10 km fond), 
a găsit si puterea să învingă.

Lui Gîmită sportul i-a dat și mari 
puteri sufletești. Sportul nu a pier
dut, ci a cîștigat un om și un campion.

B. MIHAIL

oare, prin forte pro- 
pe merit, pe locul

și exemple pozitive 
ales, pentru azi. nu- 
urma unei ședințe

intilnirile dintre echipele de tenis de masă ale României și R.P. Chineze

0 ADMIRABILA ILUSTRARE A PRIETENIEI SPORTIVE
Evoluții de mare clasă, răsturnări 

spectaculoase de scor, schimb fruc
tuos de experiență, ambianță săr
bătorească, iată ce a caracterizat 
tntîlnirile prietenești dintre repre
zentativele de tenis de masă ale 
României și R. P. Chineze. Au fost 
numeroase momentele de mare sa
tisfacție trăite de publicul prezent, 
luni seara, în sala Floreasca.

&
Una din cele 

mai bune echipe 
de lupte greco- 
romane și prima 

sindicale în
București, 

se clasează
III (după

cam- 
care 
me-
Di-

METALUL BUCUREȘTI N-A AVUT VACANȚĂ • ••

dintre formațiile 
pionat. Metalul 
de cinci ani 
reu pe locul 
namo și Steaua), n-a avut vacan
ță în această iarnă. După cum ne 
spunea antrenorul formației, Ilie 
Gheorghe, motivul pentru care bă
ieții n-au părăsit sala de antrena
ment nici după încheierea turneului 
final de la începutul lui decembrie 
a fost pregătirea pentru un turneu 
internațional la care vor participa 
zilele viitoare luptătorii metalur- 
giștj. Ei vor pleca în ziua de 25 ia
nuarie în Polonia, fiind invitați ai 
clubului Pafaway din Wroclaw, a- 
poi vor fi prezenți la un turneu la 
Leipzig (R.D. Germană).

în aceste condiția, era și normal 
ca antrenorul Ilie Gheorghe să-și

mențină elevii în activitate. Antre
namentele se desfășoară de 4—6 ori 
pe săptămînă, în sala Școlii profe
sionale Vulcan și ele sînt de inten
sitate maximă. După cum ne spu
nea conducătorul tehnic, luptătorii 
sînt punctuali la orele de pregătire 
și lucrează cu multă poftă, iar la 
meciurile de antrenament se „bat" 
ca într-o întîlnire de campionat. 
Fiecare vrea să ocupe un loc în 
formația de bază care se deplasea
ză peste hotare și care peste puțin 
timp va participa la ediția 1972 a 
campionatului.

Metalul are în lotul național un 
sportiv, pe E. Hupcă (cat. 68 kg) și 
antrenorul este convins că după 
trialul de la Brașov (care va avea 
loc la mijlocul lunii viitoare) vor 
intra în vederile selecționerilor și 
alți metalurgiști, cum sînt: ȘL Ba
dea (cat 57 kg) — 23 ani, C. Penciu

(cat. 82 kg) — 23 ani și I. Fiscutea- 
nu (cat. 82 kg) — 20 ani.

Lotul Metalului, în care sînt și 
cîțiva juniori, cuprinde pe urmă
torii ! cat. 48 kg — I. Marin (S. 
Marinescu, C. Ionescu — juniori), 52 

— J. Prisada (P. Bărăgan), 
— ȘL Badea (E. Șerban),

— N. Pirvan și M. Stan, 
E. Hupcă și I. Stamate, 
L. Buha și M. Dumitru. 82 
Penciu și I. Fiscuteanu, 
Munteanu, 100 kg. — Al. 

zaru, +100 kg — L Fărcău 
Lupașcu.

Deci, un lot numeros, care, după 
seriozitatea cu care se pregătește, 
sîntem siguri că va face și anul 
acesta o figură frumoasă în cam
pionatul național la 
mane.

kg 
kg 
kg

C. 
M.

SERIILE NOULUI CAMPIONAT PE

ME-AU SCRIS
CIȘTIGĂTOmi CONCIJRSilUJ!

limUI NOSTfiU
Procesul de triere a celor peste 

2 000 de scrisori care ne-au sosit 
în cadrul anchetei pentru desem
narea „Celor mai buni 10 sportivi 
ai anului 1971” s-a încheiat, după 
cum se știe, încă de la sfîrșitul anu
lui 1971.

După publicarea în ziar. a .nume
lor ciștigătoare, am primit din 
partea fiecăruia, scrisori de con
firmare, fotografii (primii 3) și 
chiar unele date personale. Iată, 
deci, amănunte în plus privind pe 
cîștigătorii tradiționalului nostru 
concur s a ncti et ă.

Premiul I — GHEORGHE PA- 
TAKI — din Șimleul Silvaniei

Ieri, la sediul F.R.L., s-a tras 
la sorți programul noului campio
nat pe echipe, divizia A la greco- 
romane și libere. Sistemul de des
fășurare a competiției este identic 
cu cel de anul trecut i cîte 18 echi
pe la fiecare stil. împărțite în cite 
două serii după criterii valorice 
și geografice. împărțirea formați
ilor pe serii s-a făcut după cla
samentul turneului final al cam
pionatului 1971. Seriile arată astfel: 
GRECO-ROMANE EST: Alumina 
Slatina, A.S.A. Bacău, Rapid Bucu
rești (acestea sînt și organizatoarele 
etapei I — 27 februarie). Pescărușul 
Tulcea, Iprofil Rădăuți, Dunărea 
Galați, C. S. Pitești, Steaua și Me
talul București; VEST: Dinamo 
București, Progresul București. 
A.S.A. Cluj (organizatoare în etapa 
I), Olimpia Satu Mare, C.F.R. Ti
mișoara, Electroputere Craiova, Cri-

57 
62 
kg 
kg

68
74
kg
90
Brin- 
și A.

kg

stilul greco-ro-

T. râbșan

ECHIPE

șui Oradea. Vulturii textila Lugoj 
și Steagul roșu Brașov. LIBERE — 
EST: Steagul roșu Brașov, Dunărea 
Galați, Autosport Sf. Gheorghe (or
ganizatoare în etapa I — 20 fe
bruarie), Progresul București, Pro
gresul Brăila, Dinamo București, 
Nicolina Iași. Metalul Tîrgoviște ți 
Tomistex Constanța ; VEST : CT.R. 
Timișoara, Vulturii textila Lugoj, 
Dinamo Brașov (organizatoare în e- 
tapa I). Lemnarul Odorheiul Secuiesc. 
A S.A. Brașov. Olimpia Satu Mare, 
Mureșul Tg. Mureș. Rapid Bucu
rești ți Steaua.

Acum, seriile sînt maj omogene, 
fiecare avîn.d în componența ei 
atît echipe fruntașe cit și dintre 
cele care au terminat competiția 
trecută pe ultimele locuri. Noile 
promovate fac parte din grupe di
ferite.

pînâ luni, la Tușnad,De vineri

Oaspeții și-au onorat cu priso
sință impunătoarea lor carte de vi
zită. Sportivi de înaltă ținută, stele 
de primă mărime în lumea acestui 
joc al acrobației și loviturilor de 
mare finețe, Li Cin-kuan, Lian 
Ko-lian, Li Li, Cian Huai-yn ca și 
ceilalți colegi ai lor au demonstrat 
încă o dată Virtuțile unor autentici 
campioni. învingători sau învinși, 
jucătorii chinezi au acționat de fie
care dată în spiritul trainicei prie
tenii care îi leagă de sportivii ro
mâni. Iar aplauzele pe care le-au 
primit la „scenă deschisă" au pur
tat și această semnificație.

Comportarea echipelor noastre a 
fost și ea la înălțime. Ne-au bucu
rat fără îndoială și rezultatele ob
ținute, dar mai presus de acestea, 
faptul că, prin maniera de joc a 
reprezentanților României, el s-au 
situat în Piuite privințe la nivelul 
reputaților lor parteneri de între
cere.

Ne-a plăcut, mai ales, dezinvol
tura cu care s-au prezentat la masa 
de joc, fetele și în special băieții. 
Subliniind evoluțiile ultimilor, ne 
gîndim cu deosebire la campionul 
tării Șerban Doboși ca și la Sergiu 
Luchian. Sînt ani buni de cînd nu 
am mai avut o asemenea mulțu
mire. în vervă, cu o concepție să
nătoasă de joc ofensiv, cei doi ju
cători au marcat, cu certitudine, un 
progres. Am dori ca acest început 
de drum să fie continuat cu toatâ 
convingerea de băieții noștri și nu 
numai de cei care au evoluat luni 
seara la Floreasca. Tenisul de masă 
masculin de la noi are nevoie de 
forțe (și ele' există suficiente) care 
sâ-1 propulseze în circuitul valorilor 
international^. Competițiile de am
ploare care urmează culminlnd cu 
campionatele europene de ia Rotter-

dam din primăvară să însemne tot 
atîtea rampe de lansare în ierarhia 
continentală.

Succesele celor trei titulare 
selecționatei țării în fața unor ju
cătoare prestigioase constituie și 
ele motive de încurajare în acest 
an al „europenelor". Chiar dacă 
Maria Alexandru n-a strălucit ca 
de atîtea alte ori, sîrguința în pre
gătire și experiența acestei neobo
site sportive nu produc îngrijorare 
privind viitoarele ei apariții pu
blice.

în aceiași timp, sîntem bucuroși 
să consemnăm plusul de maturi
tate și jocul mai organizat demon
strate de partenerele multiplei cam
pioane a României, Carmen Crișan 
și Eleonora Mihalca-VIaicov. Ele au 
reușit să remonteze handicapul sco
rului și să culeagă cîte două puncte 
la jucătoare (mai cu seamă Li Li 
și Cian Huai-yn) foarte bine cotate 
în arena internațională, recunoscute 
pentru capacitatea lor tehnică și 
psihică. Să sperăm că aceste izbînzi 
nu vor rămîne singulare.

Peste cîteva zile, la Cluj vor în
cepe „internaționalele" României. 
Un nou eveniment important pen
tru pasionații acestei discipline. Ori
cum, gala de la Floreasca se înscrie 
ca o realizare pe planul întrecerii 
sportive și al strîngerii legăturilor 
de prietenie dintre competitori.

REZULTATEREZULTATE,

TIMIȘOARA. în localitate au 
început întrecerile din cadrul edi
ției a III-a a „Cupei Banatul* la 
handbal masculin. Primele parti
de s-au disputat în Sala de sport 
nr. 2. în prezența unui public nu
meros și s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Ceramica Jimbo- 
lia — Banatul Timișoara 21—19 (11— 
14): Timișul Lugoj — Știința Lo- 
vrin 22—22 (11—11): C.S.M. Reșița 
— Voința Timișoara 25—13 (11—7); 
Politehnica Timișoara — Gloria A- 
rad 27—18 (16—9). Competiția con* 
tinuă, prin disputarea, săptămînal, 
a etapelor următoare.

Sibiu I — C.S.M. Sibiu II 
MASCULIN: A S.A Sihiu — 

Textila 
Mediaș 
— Me-

C.S.M. 
11—5. 
Șc. sportivă Sibiu 27—13; 
Cisnădie — Automecanica 
17—16; Independența Sibiu 
talul Copșa Mică 27—10.

I. IONESCU-coresp. județean
BUCUREȘTI. în sala Rapid s-a 

disputat nu de mult o întîlnire ami
cală de juniori, în care s-an întîl
nit formațiile Șc. sportivă Ener
gia și Sliven din R.P Bulgaria. 
După un joc spectaculos, victoria a 
revenit juniorilor bucureșteni cu 
scorul de 20—15 (11—6).

C. COMARNISCHI

SIBIU. La sfîrșitul săptămînii 
trecute au avut loc primele jocuri 
din cadrul „Cupei de iarnă". La 
această întrecere, organizată de co
misia județeană de specialitate în 
colaborare cu A.S.A. Sibiu, 
parte 8 formații feminine și 
masculine. Competiția — l,~ 
în cele două săli ale A.S.A. Sibiu 
— va continua pînă în luna fe
bruarie. Tată primele
FEMININ : Sparta Mediaș — Șoi
mii Sibiu 27—7 ; C.S.M. Sibiu II — 
Chimia Făgăraș 9—19: C.S M. Sibiu 
I — Voința Sibiu 26—9 : Șc. spor
tivă Sibiu — Voința Sibiu 22—11 ;

C. CREȚU — coresp.

INTILNIRI DIN CADRUL

box
Nostalgice adu

ceri aminte am 
găsit printre iu
bitorii boxului din 

Se gindeau la anii

iau
6 

găzduită

rezultate >

A APUS ACTIVITATEA PUCILISTICĂ SEVERINEANA?

„CUPEI UNIRII1*
continuarea partidelor pentru

(jud. Sălaj), 19 ani, absolvent al 
Scolii profesionale, în prezent elev 
la cursurile serale ale Liceului ..Si- 
mion Bărnuțiu” din localitate. A 
cîștigat un aparat mare de radio 
cu tranzistori.

Premiul II — Ștefan Banaru 
din Vatra Dornsi — a cîștigat 
bicicletă-

O

CAMPIONATUL NAȚIONAL LA TOATE CATEGORIILE

Premiul III — Ana Albert — în
vățătoare în comuna Sălacea (jud. 
Bihor) — a cîștigat un ceas de 
mină.

abonament la ziarul 
pe un an de zile, auSPORTUL, _ _

cîștigat: Constantin Rujoiu — Plo
iești. Ilie Chisălită — comuna Biniș 
(jtrj Caraș-Severin). Freda Oprlcă 
— București. Constantin Goga Gră
dina,ru — satul Nichiteni (jud. Bo
toșani), Octavian Carp — Timișoa
ra, lacbb Imling — Vulcan . (jud. 
Hunedoara) și C. I Hujdoiu — 
Curtea de Argeș.

Fără îndoială, cea mai importan
tă competiție internă de patinaj vi
teză este cea de a 38-a ediție a 
campionatului național, care se va 
desfășura în acest an sub semnul 
semicentenarului federației de spe
cialitate. întrecerile de pe pista na
turală a lacului Ciucaș, din stațiunea 
Tușnad, se vor desfășura după urmă
torul program : la 21 și 22 ianuarie 
vor fi desemnați noii campioni la 
copii și juniori II, iar in zilele de 
23 și 24 ianuarie se vor stabili ocu- 
panții primelor locuri la juniori I 
și seniori. La competiție vor parti
cipa și cei trei viteziști care au 
concurat la „Turneul celor patru 
piste", V, Sotirescu (autorul a patru 
noi recorduri naționale). Alexandru 
Boer și, Mihai Bărbulescu. Alături 
de ei vor fi prezenți și patinatori 
reprezentînd mai multe centre ale 
țării, printre care București, Bra
șov, Miercurea Ciuc, Sibiu și Tg. 
Mureș. La feminin, favorite sînt ac
tuala Campioană absolută Crista 
TraChef (Dinamo Brașov) și Maria 
Tâșriadi (Harghita M. Ciuc), singu
reii concurente care emit justifica
te pretenții la titlul de campioană. 
Deosebit de atractive vor fi, in 
schimb, disputele seniorilor. în a- 
fara lui Victor Sotirescu (căruia a- 
nul trecut titlul i-a scăpat... printre 
degete) și Andrei Okoș, campionul 
„en titre", pot produce surprize 
1. Roșea (Agronomia Cluj), Gh. Pop 
(Agronomia Cluj), pe distanțe lungi, 
și veteranul Dan Lăzărescu (Har-

ghita M. Ciuc). 
tâ va fi și 
unde candidează cu șanse egale Z. 
Sandor (Dinamo Brașov). E. Imecs 
(Agronomia Cluj) ți St. Simion 
(C.S.M. Cluj). Ca arbitru principal 
va funcționa Valeriu Marchevici 
(arbitru internațional cu calificare 
UJ.P.). El va fi ajutat de arbitrul 
Vasile Oprea.

La fel de interesan- 
întrecerea juniorilor

Dumitru NEGREA

Turnu Severin.
‘50—‘58, cînd în frumosul port du
nărean se organizau gale de box 
de primă mină, cîrd la o reuniune 
spectatorii se numărau cu miile, 
cind în sălile de antrenament, con
duse de regretații Petre Alexandru 
si Paul Sulț, tinerii se îmbulzeau, 
deși condițiile erau departe 
ce numim azi o adevărată 
antrenament. Antrenorul 
Marcu Spakov, cînd avea 
ținut meciuri la Severin.
măsuri de prevedere speciale, de
oarece adversarii vedetelor bucu- 
reștene erau dintre cei mai redu
tabili. Foștii boxeri severineni Con
stantin Drăghici, Cornel Ruptu- 
reanu, Ion Croitoru ș.a. au făcut 
multe clipe grele pugiliștilor repu- 
tați din întreaga țară, evoluțiile lor 
fiind apreciate de toți specialiștii. 
Dar, despre rezultatele remarcabile 
ale pugiliștilor severineni șe vor
bește astăzi Ia timpul trecut. Pre
zentul este departe de ceea ce se 
numește o activitate pugilistică sus
ținută, reuniunile s-au rărit îngri
jorător, iar interesul localnicilor 
pentru nobila artă este, parcă, în 
continuu regres.

Am căutat să aflăm ce a deter
minat această micșorare a preocu
părilor pentru box în Turnu Se
verin și constatările nu sînt dintre 
cele mai măgulitoare.

Organele locale (președintele 
C.J.E.F.S. Mehedinți, Constantin 
Bogdan) au depus suficiente efor
turi pentru ca activitatea pugilis
tică să-și trăiască viața, dar oame
nii care trebuie să fie cei mai in
teresați, cei mai pasionați pentru

SPORTUL JUDEȚEAN
(Urmare din pag. I)

de ceea 
sală de 
emerit 

de sus- 
își lua

acestor activități menite să-și aducă aportul la întărirea sănătății, Ia 
recrearea activă, la sporirea capacității de muncă.

Preocupări susținute sînt necesare acum — în toate județele — 
si pentru o contribuție sporită în DOMENIUL SPORTULUI DE PERFOR
MANȚĂ.

Au dispărut multe inegalități, s-o pus capăt — în mare măsură — 
practicii nesănătoase a „racolaiului”, a fost asigurat, în majoritatea 
județelor, un cadru tehnic-organizatoric superior în comparație cu 
ultimii ani, au fost construite aproape în toată tara baze sportive mo
derne. Ni se pare, de aceea, firească cerința ca sportul județean să 
elimine .complexele* fată de București, ori față de alte cîteva mari 
centre sportive si so folosească mai bine condițiile actuale pentru 
a-și spori contribuția la alcătuirea loturilor naționale, europene, mon
diale și — se înțelege — olimpice.

Realitatea este, însă, că, în prezent, ca să nu amintim decît un 
singur exemplu, mai mult do jumătate din județe nu au putut raporta 
la sfîrșitul anului trecut nici măcar cucerirea UNUI SINGUR TITLU DE 
CAMPION NAȚIONAL.

Dar, nu ne-am propus un bilanț al sportului județean. Am inten
ționat doar sublinierea faptului că aici, în fiecare județ, se hotărăsc, 
Eără îndoială, în cea mai mare măsură, dimensiunile viitoare ale spor
tului de masă, ale performanțelor prin care dorim cu toții să situăm 
sportul românesc ps cele mai înalte trepte.

sportul cu mânuși — antrenorii — 
nu depun volumul de muncă atît 
de necesar, nu se îngrijesc ca ade- 
vărați gospodari de viitorul boxu
lui din localitate. Cele două asocia
ții sportive cu secții de box (Meta
lul și M.E.V.A.) se interesează prea 
puțin de bunul mers al activității, 
iar condițiile 
tea cîte sînt, 
C.J.E.F.S.

Am vizitat 
de la stadionul 
dotată satisfăcător și poate asi
gura un climat de antrenament po
trivit pentru cîteva zeci de boxeri. 
Dar, dezordinea găsită, murdăria, 
au făcut o impresie neplăcută și 
i.e întrebăm cu ce plăcere pot lucra 
sportivii și antrenorii în aceste con
diții. Este chiar atît de greu a 
menține puțină ordine și curățe
nie ? întrebarea a fost adresată 
antrenorului Constantin Drăghici, 
care nu a putut răspunde nimic, 
în afara faptului că așteaptă ca

de antrenament, atî- 
au fost asigurate de

sala de antrenament 
„1 Mai", care este

toate să-l fie puse la dispoziție de 
asociație și de C J.E.F-S. De ce a- 
ceastă mentalitate ? Dacă, să zicem, 
organele locale nu se preocupă de 
box, atunci cine să o facă dacă 
nu antrenorii ? Despre celălalt an
trenor nu putem spune nimic, de
oarece la ora cind trebuia să se 
afle în sala de antrenament nu 
l-ani găsit, așa că... Ion Vlăduț 
(profesor, absolvent al I.E.F.S., cu 
specializarea box) se poate 
dera restanțier la activitatea 
sională !

într-o discuție purtată cu 
dintele C.J.E.F.S. și cu antrenorul 
Constantin Drăghici s-au auzit pro
misiuni ferme de redresare, de 
axare a activității pe munca cu 
juniorii, astfel ca în anul 1972 să 
se poată vorbi, din nou. despre o 
activitate pugilistică susținută în 
orașul Turnu Severin. Așteptăm ca 
faptele să confirme promisiunile.

consi- 
profe-

preșe-

Paul 1OVAN

în
„Cupa Unirii" ieri s-au disputat în 
sala Steaua cîteva Intîlniri demne 
de remarcat. în cel mai spectaculos 
meci al zilei C. Curcă (Progresul) 
a învins surprinzător pe O. Vîlcioiu 
(U.T.A.) cu 6—4, 6—0. învingătorul 
a marcat un frumos progres, între- 
buințînd o gamă variată de lovituri 
foarte corect executate. Cea mai 
scurtă întîlnire ne-a furnizat-o M. 
Bondoc (Petrolistul Cîmpina) care a 
învins în numai 30 de minute pe 
D. Geantă (Ș.S.E.2) 1 6—0, 6—1. O 
remarcă specială pentru talentatul 
junior A. Chivu de la Petrolistul 
Cîmpina, în vîrstă de numai 13 ani.

Rezultate l A. Navroțchi (C.S.U. 
Construcții) — A. Roșianu (Steaua) 
6—3, 3—6, 6—1 ; Z. Nemet (Pro
gresul) — A. Leonte (C.S.U. Con
strucții) 6—1, 6—3 ; P. Almăjan 
(Dinamo) — V. Dumitrescu (Pro
gresul) 6—1, 6—3: A. Vizirii (Steaua) 
— I. Casapu (Dinamo) 6—3, 6—1 ; 
I. Liviu (Steaua) — V. Hagiu (Col- 
țea) 8—6, 5—7, 6—0 : T. Marcu
(Steagul roșu) — A. Crăciun (Di
namo) 6—0, 6—3 ; C. Popov ici
(Steaua) — A. Chivu (Petrolistul) 
6—0, 6—1 ; V. Sotiriu (Steaua) — 
D. Comănescu (Petrolistul) 6—2, 
6—0 ; D. Nemeș (Progresul) — M 
Crișan (U.T.A.) 6—1, ----- 
ciuban (U.T.A.) —
(Progresul) 6—4, 6—1 
(Dinamo) — L. Uță 
strucții) 6—2, 6—4.

întrecerile continuă zilnic între 
orele 8—14 și 16—22.

6—2 ; N. Co-
M. Tăbăraș 

; F. Manca 
(C.S.U. Cpn-

S. IONESCU

Oare noul termen va fi respectat?
Mica odisee a sălii de sport aparținind Liceului industrial de

într-o ședință 
mată înainte de ____ ___ ...
nisterul Educației și învățămîntu- 
lui, am aflat că la Liceul industri
al de căi ferate, sălii de sport, una 
dintre cele mai aspectuoase din 
Capitală, i s-a schimbat destinația. 
Inspectorul general Florin Grecu, 
care făcuse personal constatarea, 
a fost asigurat însă că o dată cu 
primele ore ale trimestrului II lu
crurile se vor normaliza, elevii de 
la acest liceu vor fi din nou be
neficiarii sălii de sport.

Oare promisiunea a fost respec
tată ?

Pentru a ne convinge, am vizi
tat și noi Liceul industrial de căi 
ferate, în ■ aceste prime zile din 
noul trimestru. Dar, decepție 1 Sala 
de sport a acestui impozant liceu 
din cartierul Giulești continuă să 
aibă cu totul altă destinație ( a 
fost transformată în expoziție di
dactică. Este adevărat, o expoziție 
de un fel deosebit, un fel de carte 
de vizită profesională, extrem de 
convingătoare, a elevilor și cadre
lor didactice din rețeaua liceelor 
cu profil de căi ferate, dar...

Inginerul Ilie Dinu, directorul 
liceului, un om extrem de amabil, 
atunci cînd am abordat probleme 
legate de activitatea sportivă a e- 
levilor a evitat să ne dea un răs
puns direct i

— Ce pot să spun... A fost o 
situație specială... O expoziție de 
anvergură, cum este cea găzduită 
de liceul nostru, trebuia să aibă'' 
un mod de prezentare cit mai 
adecvat. Intr-un fel a fost și o sar
cină expresă primită din partea

de lucru progra- 
Anul Nou la Mi

Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, de care aparți
nem. O astfel de sarcină nu putea fi 
refuzată, ignorată. Iar îndeplinirea 
ei, intr-o bună măsură onorează 
colectivul școlii. A} dori să fiu 
bine înțeles...

—Totul este foarte limpede, to
varășe director. Asemenea situații 
speciale am mai întîlnit și în alte 
unități școlare. Pentru un timp li
mitat, unele spații afectate proce-

ATITUDINI

sului direct de învățămînt au 
avut o altă destinație. Pentru cîte
va zile, pentru o săptămînă. La 
tiv. însă, în sala de sport a liceu
lui nu se mai 
zică de la._

— ...cam de 
școlar.

— Deci, din 
trimestru întreg elevii liceului 
lucrat în condiții improprii...

— Timpul a fost frumos, astfel 
că orele de educație fizică s-au 
putut desfășura in aer liber, in 
curtea școlii. Iar activitățile spor
tive, o parte dintre ele, au fost 
găzduite — prin înțelegerea clu
bului Rapid — în complexul de 
săli de la Giulești Vreau să spun 
că totuși procesul de învățămînt 
n-a avut de suferit

— Faptul este practic consumat. 
Ce se va întîmpla în continuare ?

— Expoziția nu va mai rămîne

practică educația fi

la începutul anului

toamna trecută. Un 
au

căi ferate din București
deschisă decît aproximativ o săp
tămînă...

— ..deși ați promis că situația 
se va normaliza la începutul aces
tui trimestru ! ?

— A intervenit o situație nepre
văzută, o consfătuire cu directorii 
unor școli de specialitate pe care fi 
interesează expoziția didactică găz
duită de noi.

— înțelegem de aici că v-ați gîn- 
dit la un nou termen pentru reda
rea în folosință a sălii™

— Da, să zicem pînă la 1 februa
rie. Este un interval de timp sufi
cient pentru 
aparțin unor 
întreaga țară, 
rambursate.

— Așadar™
— ...peste cel mult două săptă- 

mini, vă invităm să reveniți in li
ceu pentru a vedea cum se desfă
șoară în sală, la noi, o oră de edu
cație fizică, altele de activități spor
tive, întreceri de volei, baschet sau 
handbal, meciuri de box sau de 
lupte...

ca exponatele, care 
colective școlare din 
să fie demontate și

★
Nădăjduim că noul termen de re

dare în folosință a sălii de sport de 
la Liceul industrial de căi ferate 
din București va fi respectat. Este 
neîndoielnic că în această privință 
ar putea avea un cuvînt de spus și 
dovedi înțelegerea cuvenită și to
varășii din conducerea Direcției per
sonal și învățămînt a Ministeru
lui Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. Și poate, nu numai ei_

Tiberiu STAMA

f
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De vorbă eu prof. Ion Sidovan

O IMPORTANTA TREAPTA PE
MARTIE

an, sau mai bine

solicităm cîteva amănute 
activitatea viitorilor an- 
de fotbal.
acum, avem 17 absol- 
la cursurile anilor I ți

imilor
CUPEI ROMÂNIEI

După cum se știe, la 5 martie se 
vor disputa „16“-imile „Cupei Ro
mâniei". Deoarece etapa următoare 
a competiției, „8“-imile, se va des
fășura după 10 zile (15 martie), Fe
derația română de fotbal a stabilit 
ca tragerea la sorți a „8“-imilor să 
aibă loc în după-amiaza zilei de 7 
martie, de la ora 18, la sediul fe
derației. La tragere vor participa 
delegații echipelor calificate.

Noutăți timișorene

SCHIMBĂRI DE... FOTOLII
ÎN RÎNDURILE ANTRENORILOR
Ca în fiecare 

zis. ca în fiecare început de sezon, 
echipele timișorene ne oferă și acum 
noutăți (unele nedorite) în privința 
conducerilor lor tehnice. La Poli
tehnica antrenamentele sînt condu
se de Nicolae Godeanu, ajutat de 
prof. Eugen Varga, Se pare că an
trenorul principal Toma Jur că (aflat 
în prezent la specializare în 
Iugoslavia) nu va mai lucra la for
mația studențească. La 20 ianuarie 
ii expiră contractul, pe care am
bele părți (antrenor și club) și-au 
exprimat dorința de a nu-1 mai 
prelungi.

La C.F.R., Cicerone Manolache a 
rămas singur la „cîrma» echipei, 
deoarece Vasile Gain a trecut la 
divizionara C, Electromotor.

Nici celelalte două echipe de di
vizia C n-au rămas mai prejos. 
Progresul are acum ca antrenor pe 
Mihai Țîrlea (fostul jucător de la 
U.T.A., care a antrenat în ultimul 
timp pe Vulturii Textila Lugoj), 
iar U.M.T. pe S. Andreescu. El i-a 
luat locul lui Costică Toma, căruia 
i s-a desfăcut contractul de muncă.

Așadar, schimbări de... fotolii în 
rîndurile antrenorilor timișoreni. 
Mutații „specifice" fotbalului din 
acest oraș.
P. ARCAN corespondent județean

GORNEA Șl TALPAI 
LA MINERUL BAIA MARE

echipei Minerul 
activează în cam- 
B ■— seria a Il-a, 

participă și jucătorii Gornea, fost 
la U.T.A., și Talpai, fost la Jiul Pe
troșani. Cei doi fotbaliști au optat 
pentru Minerul și urmează a li se 
face formele regulamentare de 
transfer. Se pare că Gornea a și 
primit dezlegare de la U.T.A

T. TOHÂTAN, coresp. județean

La pregătirile 
Baia Mare, care 
pionatu! diviziei

Tn numărul de azi al revistei

T L
o nouă rubrică permanentă,

O amintire neplăcută pentru craioveni. 0—3

DORNICI DE UN

cu Dinamo, in tur. Ce va ji in retur ? Colegii lui Oblemenco promit... 
Foto : Paul ROMOȘAN

LOC MAI BUN iN CLASAMENT,

Studenții craioveni pregătesc „sesiunea returuluiu

ȘCOALA POSTLICEALA DE ANTRENORI,

în aceste zile, la Băile Herculane, 
frumoasa stațiune balneoclimaterică 
de pe Valea Cernei, au apărut de 
curînd siluete zvelte echipate în 
treninguri colorate, tineri cu chi
purile îmbujorate de gerul aspru, 

voioșie 
de

aici, mărind 
tensitatea și 
în exerciții.

— Ce v-a

progrcsiv volumul, in- 
gradul de dificultate

s cei 
can-

„INTERVIUL SAPTAMINII", 
vă prezintă : 

„DUMITRACHE, în căutarea 
timpului pierdut".

Din restul sumarului, vă 
recomandăm :

• Noutăți despre echipele 
Bayern Miinchen, Tottenham 
ți reprezentativa Ungariei • 
Opt căpitani de echipă despre 
șansele în Campionatul Euro
pei • Ample analize ale echi
pelor Steagul roșu și Steaua 
• A început „bătălia acumulă
rilor" (reportaje de pregătire 
la Jiul, Rapid și Petrolul)

înviorînd prin mișcare și 
atmosfera tradițională legată 
odihnă, tratament și liniște.

Printre oaspeți, luni la prînz s-au 
numărat și studenții din Cetatea 
Băniei, subiecții rîndurilor de față.

.. .Au trecut doar cîteva ore de 
la sosirea sîrguincioșilor elevi con
duși de cuplul Cernăianu — Deliu. 
I-am întîlnit în momentul cînd au 
coborît din autobuz în fața hotelu
lui „Hercule", obosiți și înghe
țați. Și am rămas surprins, dar și 
plăcut impresionat, revăzîndu-i la 
puțină vreme îmbrăcați în echipa
ment sportiv, gata pentru primul 
antrenament de acomodare în noul 
cadru de pregătire. I-am urmărit 
apoi cu privirea alergînd ca niște 
veritabili atleți, într-un cros de-a 
lungul Văii Cernei și pe pantele din 
împrejurimi. La început, cu vîntul 
din spate, sprintînd prin perdeaua 
deasă de nea, care se revarsă pe 
deasupra crestelor albe ale munți
lor. După aceea, la deal, înfruntînd 
cu bărbăție curentul potrivnic, 
răzvrătit ta viscol, cu spice repezi 
de gheață. I-am așteptat, ta sfîrșit, 
la capătul unei ore încheiate de 
duel cu natura aspră, să se reîn
toarcă, și i-am întîlnit din nou ta 
fața hotelului, acolo de unde ple
caseră, surîzători și proaspeți, ca 
după o izbîndă a tinereții.

— La al cîtelea antrenament sîn- 
teți de la începutul pregătirilor, 
profesore ?

Constantin Cernăianu a schițat un 
gest care ar fi vrut să însemne un 
fel de time-out, s-a consultat din 
priviri cu secundul său, C. Deliu, 
și-a potrivit puțin respirația dere
glată de alergare și a răspuns cu 
intenția vădită de a ne scuti de 
o eventuală întrebare suplimentară :

— La al șaptelea! Am început 
antrenamentele cu o săptămînă în 
urmă, la Craiova, și le continuăm

determinat să veniți 
în acest an la Băile Herculane ? — 
am reluat, discuția noastră, de astă- 
dată în patru, și cu participarea 
medicului echipei, dr. Dorel Șer- 
ban, într-una din camerele hotelu
lui, rezervată „statului major" al 
taberei studenților craioveni.

— Băile Herculane ne-au oferit 
o serie de avantaje pe care nu le 
puteam găsi în altă parte: evita
rea centrelor aglomerate, condiții 
bune de pregătire, apropierea de 
casă, posibilitatea continuării trata
mentului unor jucători (Oblemenco 
și Țarălungă). Aici vom încerca să 
punem temelia unui program de 
lucru care vizează în primul rînd 
îmbunătățirea capacității de efort a 
jucătorilor, capitol net deficitar în 
comportarea echipei noastre în se
zonul trecut, datorită căruia și re
zultatele obfinute de noi au fost 
sub nivelul posibilităților și al aș
teptărilor. în continuare, planul in
struirii noastre cuprinde o a doua 
etapă de activitate, precompetițio- 
nală, la Craiova, bogată in jocuri 
și cu un pronunțat caracter de o- 
mogenizare a formației și cristali
zare a ideei de joc.

— Ce vă propuneți să realizați 
ta retur ?

— In ceea ce ne privește, este 
clar că nu ne batem nici pentru 
titlu și nici pentru evitarea retro
gradării. Tocmai de aceea, ne pro
punem să practicăm un fotbal cu
rat și ofensiv, fără 
înțeles, rezultatul 
sportiv.

— Cu ce echipă 
ceți la îndeplinire acest deziderat ?

— Deocamdată toți jucătorii Io
tului manifestă speranțe Ia un loc 
în formația de bază. Ne găsim, de 
fapt, la startul unei curse grele, 
in care toți concurenții pornesc de 
pe aceeași linie și dintre care nu
mai primii unsprezece vor cîștiga 
dreptul titularizării. Cine vor fi a-

ceștia ? Teoretic, oricare dintre 
care azi își depun o astfel de i 
didatură. Și anume: Oprea, Fiică 
și Papuc ; Niculescu, Deselnicu, Sa- 
meș, Velea, Mincă, Tacoi, Bîtlan 
și Ciocîrlan ; Ivan, Donose și Strîm- 
beanu ; Niță, Bălan, Oblemenco, Ța- 
rălungă și Martinovici.

Mihai IONESCU

Desigur, puțini dintre dv. sti
mați cititori, știți despre existenta 
școlii postiiceale de antrenbri. Și, 
totuși, ea se află în cel de al trei
lea an de existență, aproape 200 
de cursanți studiind în cele două 
secții, serală și fără frecvență, des
tui dintre absolvenții ei fiind înca
drați ca antrenori.

întrucît școala îsi poate aduce o 
mare contribuție la îmbogățirea 
fondului de tehnicieni atit de ne
cesari sportului nostru și mai ales 
fotbalului, ne-am adresat directo
rului școlii, prof. ION ȘICLOVAN, 
cu rugămintea de a face o scurtă 
prezentare a școlii și a activității 
duse In cadrul specializării fotbal.

— Mai întii, tovarășe, profe
sor, vă 
privind 
trenori

— Pină 
venți, iar 
II sint înscriși 37 de elevi. Nu este, 
poate o cifră prea mare, dar sîn- 
tem de abia în al treilea an de e- 
xistență fi, cred eu, școala noastră, 
existența ei, ca și rezultatele sale, 
nu sint suficient de cunoscute 
pentru a atrage un număr și mai 
mare de elevi. Trebuie să știți că 
există mai multe specializări, că la 
absolvirea școlii, după examenul 
de rigoare, absolvenții capătă cu
noștințe și atestare de categoria a 
III-a de antrenori De-a lungul ce
lor doi ani de studii, elevii sint 
repartizați să facă și antrenamen
te practice la diverse cluburi. Din
tre absolvenți, vreau să notez pe 
Ștefan Constantin, fostul jucător 
al lui Dinamo București, pe Eugen 
Stoicescu, fost la Progresul Bucu
rești și Politehnica Iași, actual
mente antrenor la Vulturii Textila 
Lugoj, pe Viorel Popescu, de la 
Progresul București, Petre Gavrila, 
Constantin Ionescu. Hadu Zahiu. 
Gh. Cristoloveanu, Gh. Ionescu etc.

— Ce cadre de specialitate 
predau la școala postliceală ?

— Din acest punct de vedere, 
pot spune că școala noastră este 
încadrată cu specialiști dintre cei 
mai buni. De pildă, prof. dr. A. 
Demeter la Fiziologie, prof. dr. A. 
Iliescu la Anatomie, prof. Florența

Rusu la Științe sociale, conf. dr. 
C. Alexandrescu la Igienă; in 
ceea ce privește cursurile de fot
bal, acestea sînt predate de I Mo- 
troc, M. Birsan și M. Rădulescu. 
De remarcat că toți lucrează în 
cadrul I.E.F.S., din partea căruia 
primim un sprijin eficient. Lucru
rile ar merge și mai bine dacă am 
avea un sprijin sporit din partea 
federațiilor, care să participe mai 
activ la informarea și formarea a- 
cestor viitoare cadre care le vor a- 
parține lor. Puțini specialiști din 
cadrul federațiilor vin pe la noi 
Iar cea de fotbal nu face excepție.

— Mă gindesc că niște lecții 
predate de antrenorii federali 
în special de Angelo Niculescu 
i-ar interesa pe cursanți.

— Desigur! Ar contribui și la 
creșterea interesului față de această 
școală, ar însemna un important 
pas înainte tn activitatea ei. puțind 
să-și ducă mai bine menirea la 
bun sfîrșit. Noi ne străduim să asi
gurăm, mai ales la disciplinile ge
nerale, o cit mai bună pregătire, 
dar se simte nevoia ca, în afara a- 
cestor generalități, în cadrul spe
cializărilor, cam trei sferturi din 
materie să fie predată pe specifi
cul acestora. De pildă, la Igienă 
să se vorbească despre igiena fot
balului. la Fiziologie, de asemenea, 
accentul să cadă pe problemele ce 
țin tot de fotbal, la fel la Biome- 
canică etc. Din acest punct de ve
dere, școala este și un gen de pio- 
nerat. întrucît trebuie să adune 
multe date și fapte din respectivele 
discipline, să le sistematizeze și să 
le interpreteze, pentru ca in urmă
torii ani să se poată constitui, de 
pildă în cadrul general al igienei 
sportive, al biomecanicii sportului, 
igiena fotbalului, biomecanica fot
balului etc. Cursurde adică să aibă 
o aplicabilitate cit mai directă, să 
dea viitorilor 
recte pentru 
care apar în 
antrenament 
își propune o mai largă consultare 
și culegere a datelor, mai ales de 
la medicii 
tarilor de

— Ce 
venții ?

— Desigur, școala nu are obli
gația să repartizeze oamenii întru
cît ei, luînd parte la cursuri serale 
(de cinci ori pe săptămînă) și fără 
frecvență, se presupune că sînt 
deja încadrați. Pe viitor însă, fe
derațiile (federația de fotbal nu 
face excepție nici aici) ar trebui 
să se preocupe de soarta absolven
ților, intrucit ele sînt organele 
republicane de specialitate. Cunos
când necesitățile, ele ar putea fi 
mai active în repartizarea celor ce 
termină cursurile cu succes, în va
lorificarea acestor oameni. Același 
lucru s-ar putea spune și despre 
consiliile județene de educație fi
zică și sport, care pină acum prea 
puțin s-au arătat interesate in a 
trimite elevi la cursuri, pentru a-i 
folosi apoi în cadrul activității din 
județ.

— O ultimă întrebare; cum 
se face recrutarea cadrelor ?

— La examenul de admitere se 
poate înscrie orice absolvent de li
ceu cu categoria a II- a de clasifi
care sportivă și cu recomandarea 
federației. Examenul de admitere 
constă în două probe: una teore
tică — anatomia și fiziologia omu
lui și proba practică, eliminatorie. 
La fotbal, probele practice constă 
în executarea unor procedee teh
nice în condiții de joc și explica
rea acestora, prilej' cu care să se 
întrevadă capacitatea de sistemati
zare a cunoștințelor candidatului.

Mircea TUDORAN

a neglija, bine- 
și spectacolul

sperați să du- 
>t deziderat ?

0 TÎNĂRĂ ECHIPA DE FOTBAL

ECHIPA UNGARIEI PLEACA
ÎN AMERICA

Echipa de fotbal a Ungariei ur
mează să piece în America de Sud 
unde va susține șapte partide în 
compania unor formații de club. 
Adversarii nu au fost tacă desem
nați, doar datele și locurile de des
fășurare sînt cunoscute. La 23 ia
nuarie la Sao Paulo, 26 ianuarie 
la Curitiba, 30 ianuarie la Rio de 
Janeiro, 2 februarie la Sao Paulo, 
5 februarie la Lima, 8 și 13 februa
rie la Guadelupa. La 14 sau 15 
februarie lotul maghiar se va re
întoarce acasă in vederea reluării 
campionatului.

Iată lotul care va face deplasa
rea : PORTARI — Rothermel (Ta- 
tabanya), Geczi (Ferencvaros); FUN
DAȘI : Nosko (Ujpesti Dozsa), Pan- 
csics (Ferencvaros), Vidats (Vasas). 
P. Juhasz (Ujpesti Dozsa). Fabian 
(Vasas), Kovacs (Videoton); MIJ
LOCAȘI : Szalai (Salgotarjan). J. 
Juhasz (Ferencvaros), SzJcs (Hon- 
ved); ÎNAINTAȘI : Szoke (Ferenc
varos). Fazekas, Bene, Dunaj II, 
Zambo, Toth (toți de la Ujpesti 
Dozsa).

Deplasarea lui Pancsics este pusă 
sub semnul întrebării, deoarece el 
a fost recent operat la genunchi.

ARBITRII SFERTURILOR DE FINALĂ

antrenori soluții di- 
diversele probleme 

cadrul procesului de 
In acest sens, școala

loturilor sportive, ai lo- 
fotbal etc
se întimplă cu absol-

NUME NOI
LA SPORTUL STUDENȚESC

Recent și-au început pregătirile tn 
vederea noului sezon fotbalistic și stu
denții bueureștenl, actualii lideri al 
seriei I din canplonatul divizie: H. 
Din discuția purtată cu conducerea Clu
bului am aflat că vechiului lot 1 s-au 
alăturat alți 3 jucători. Este vorba de 
Badea (fost Ia Rapid), I Florea (de 
la Crișul) șl Niță (C.F.R. Cluj).

PONOMAREV

(Urmare din pag. I)

baza principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste.

S-a țesut de-a lungul timpului o 
opinie, potrivit căreia lumea spor
tului ar ascunde zone ignobile, un
de realizările materiale se pot acu
mula fără o acoperire în muncă. 
Impuritățile au existat, ce-i drept, 
și sfîrșitul lor poate fi grăbit prin 
semnalare fermă și măsuri concrete. 
Fenomenul ni se pare, însă, Izolat, 
fără putere de generalizare.

Am pornit, deunăzi, fără premedi
tări, spre inima unei echipe munci
torești de fotbal, T.M.B. Voiam 
doar să desprindem o secvență foar
te concretă din traiectoria educație- 
muncă-sport, în fotbalul nostru com- 
petițional. I-am deschis, deci, ușa 
de acasă (a se citi, o poartă masivă 
de fier, pe șenile, a Uzinei de re
parații București). Orașul rămăsese 
undeva în urmă, cu trepidația lui, 
cu viața lui de stradă aproape im
personală. Pătrunsesem într-un peri
metru industrial, greu de atîta ener
gie materială și umană cheltuită 
exact. îl aveam în dreapta pe an
trenorul acestei echipe de divizia C, 
Alexandru Constantinescu și în stin
gă pe președintele asociației sporti
ve, Vasile Mărcuș. De 21 de ani în 
uzină, de 21 de ani la conducerea 
sportului născut între pereții ei, 
electricianul Vasile Mărcuș, în salo
peta lui cenușie, calcă apăsat cu un 
fel de dezinvoltură și hotărîre de 
stăpîn. Ne derulează, expert, istoria 
acestei echipe înfiripate în 1951, 
dintr-o idee spontană cu suport de 
entuziasm și pricepere certă. Pro
movată succesiv din faza de „sec
tor" pină în divizia C (unde la ora 
aceasta ocupă un merituos loc 6), 
fără involuții și fără accidente, frec
vente altminteri la case mai mari, 
formația T.M.B. poartă astăzi în 
fotbalul nostru steagul de luptă

sportivă al unei uzine cu mii de 
oameni și al unui cartier care și-a 
înșirat salba de blocuri de-a lungul 
Șoselei Giurgiului. Antrenorul ne 
vorbește la rîndu-i de „cumințenia" 
exemplară a băieților săi, de spiri
tul nealterat al amatorismului total 
căruia i se închină această echipă, 
de seriozitatea șl ambiția lor pe te
renul de sport, rupte parcă din sen
timentele cu care își înfrumusețea
ză fiecare locul său de muncă. Am 
trecut prin hale unde poduri rulan
te navetau sub grinzi de metal, un
de strunguri mușcau din oțel, unde 
șpanul sărea incandescent, unde oa
menii își subordonau și spațiul și 
mașinile, cu mișcări precise și cal
me, ca într-un joc complicat, învă
țat de demult. Lîngă ei, între ei, 
Marian Gagiu, Toma Constantin, A- 
drian Constantinescu, Gheorghe 
Gheorghe, Marin Sanda, componenți 
ai echipei de fotbal TM.B.

Toma Constantin este căpitanul e- 
chipei. Un bărbat de 26 de ani, su
plu, încordat ca un arc, oacheș. Este 
electrician la secția de bobinaj. îi 
punem o întrebare, singura care ne 
flutură pe buze, pentru că intuim 
clar că avem în față o dimensiune 
distinctă și solidă din această uzină, 
care și-a depășit planul de produc
ție cu 4 milioane de lei.

— Ce a însemnat uzina aceasta în 
viața dumitale ?

fotbal cînd aveam 16 ani. 
să lovesc mingea, dar nu a- 
nici o meserie, eram cu un 
peste pragul adolescenței și 

ziua de

— Totul. Am venit inițial la echi
pa de 
Știam 
veam 
picior
nu știam ce va însemna 
mîine pentru mine. Școala generală 
o terminasem de multișor, eram la 
o răscruce de drumuri, dintre care

unul putea însemna 
Oamenii de aici 
bine și m-au 
M-am calificat Ia 
azi am o meserie, 
o familie.

bulevardul, 
m-au sfătuit de 
ajutat enorm, 

locul de muncă, 
o casă, o masă,
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— Imaginea dumitale de acum 
zece ani se reflectă astăzi io vreunul 
din colegii de echipă ? Zimbește a- 
cum, aproape imperceptibil.

— Astăzi lucrurile sînt clare, dar 
pină în vara trecută, s-a dus o mi
că luptă cu fundașul nostru Ion A- 
Iexandru. E tinerel, frumușel și și-a 
apărat o vreme cauza în care cre
dea și nu mai crede. Nu voia să 
muncească, era convins că părinții 
îl pot întreține. Poate și familia ii 
alimenta iluzia aceasta, cum să vă 
spun, stupidă. I-am spulberat însă 
cu toții mentalitatea lui primejdioa
să. A fost repartizat Ia secția „de
montări", sub aripa maistrului Vale- 
riu Vancioda, fost jucător de-al nos
tru, secretar al organizației U.T.C. 
pe secție. Astăzi Ion Alexandru își 
ciștigă singur piinca, nemaivorbind 
că urmează și cursurile liceului se
ral. Și bineînțeles, „privește înapoi 
cu mînie".

L-am găsit prin secție și pe Ion 
Alexandru. în halat de lucru, ma
nipula pe un cărucior niște mate
riale, era preocupat, deși sprinten. 
Avea o mină bună, părea pur și sim
plu mulțumit.

Parcă Andersen, povestitorul acela 
care ne-a îneîntat copilăria cu bas
mele lui minunate a spus o dată 
vorbele acestea grave și adevărate : 
„Omule, nu uita că în viață omul 
nu trebuie să ceară fericirea decît 
de Ia munca lui, iar nu de la întîm- 
plare".

Comisia de arbitri U.E.F.A. se 
va întruni în zilele de 21 și 22 
ianuarie pentru a desemna arbi
trii jocurilor din sferturile de fi
nală ale competițiilor europene 
(campionatul și cupele).

„L’EQUIPE" DESPRE MECIUL 
UNGARIA - ROMÂNIA

SE ÎNTRUNEȘTE „INTERNATIONAL
BOARD"

Forul care 
dificările în 
de fobal, 
BOARD", își 
nuală la 10 iunie 1972. Inițial, ur- 
mînd o rotație dinainte stabilită, 
ședința fusese fixată în Irlanda de 
Nord. Federația din această țară 
a comunicat la F.I.F.A. că n-o poate 
organiza anul acesta, ci în 1973. 
In consecință, forul internațional a 
ales Palma de Majorca drept loc 
de întilnire a membrilor lui „I.B.".

studazâ și decide mo- 
regulamentul jocului 

„INTERNATIONAL 
va ține ședința sa a-

Comentînd rezultatul tragerii 
sorți și oprindu-se asupra partidei 
Ungaria—România, ziarul parizian 
„L’Equipe" scrie: „O confruntare 
de stiluri, între școala ungară (pe 
care o cunoaștem bine) și fotbalul 
românesc, într-un enorm progres. 
De o parte o echipă maghiară com
pactă, vicleană, solidă ; de alta, 
jucătorii români dîrji și pricepuți. 
Individualități de urmărit : atacanții 
Bene și Dunai, Dobrin și Dumi- 
trache".

UN FAURAR DE CAMPIONI
NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI U.R.S.S. A FOST UN REDUTABIL 

OM DE GOL" — IN CARIERA DE ANTRENOR, EL A OBȚINUT 
SUCCESE CONCLUDENTE

Schimbarea antrenorului reprezen
tativei de fotbal a U.R.S.S., anun
țată zilele trecute de agențiile de 
presă, a provocat o oarecare sur
prindere în lumea balonului rotund. 
Valentin Nikolaev îndeplinea aceas
tă funcție de numai un an șl ceva, 
timp în care reprezentativa Uniunii 
Sovietice nu a înregistrat riici un 
eșec atît în partidele amicale cit 
și în campionatul european de fot
bal. Nu se știa, însă, amănuntul 
că Nikolaev continua să fie și an
trenorul principal al echipei 
Ț.S.K.A. Moscova care, în ultimul 
campionat, a ocupat un loc modest 
față de prestigiul său, față de va
loarea componenților acestei for
mații.

Nikolaev se întoarce, așadar, la 
echipa sa pentru a-i pregăti revi
rimentul în viitorul campionat, în 
timp ce la cîrma reprezentativei a 
venit fostul jucător Aleksandr Po
nomarev (•«ctualmente în vîrstă de 
53 de a.«i), unul din marii „bom* 
bardieri" ai fotbalului sovietic, 
avînd la activ 152 de goluri în
scrise.

Ponomarev a început' să practice 
fotbalul la vîrsta de 17 ani în 
formația Dinamo din micul oraș 
ucrainean Gorlovka. Ulterior, el s-a 
transferat la Traktor Volgograd 
unde a jucat timp de cinci ani. 
Legitimat apoi la Torpedo Mosco
va, Ponomarev a purtat timp de 
10 ani tricoul acestei formații pen
tru a-și încheiat cariera de jucă
tor, peste cîțiva ani, la Șahtior 
Donețk.

ECHIPA DANEMARCEI RECURGE
Federația daneză de fotbal a ho- 

tărît ca în preliminariile campio
natului mondial (Danemarca face 
parte din grupa a 8-a, alături de 
Cehoslovacia și Scoția) echipa na
țională să folosească și pe profe
sioniștii care activează în prezent 
peste hotare. în acest scop a alcă-

LA PROFESIONIȘTI
tuit un Iot care cuprinde 23 de 
asemenea jucători.

în ce privește selecționata ac
tuală, formată din fotbaliști care 
activează în țară, ea a fost men
ținută intactă pentru jocul retur 
cu România, care contează pentru 
calificarea la J.O. din Miinchen.

Din anul 1952, fostul atacant s-â 
consacrat activității de antrenor în 
care a obținut rezultate frumoase. 
După cea condus cîtva timp forma
ția Șahtior, el a fost numit antrenor 
al reprezentativei sovietice de ju
niori. în 1961 a trecut la Dinamo 
Moscova care, doi ani mai tîrziu, 
avea să cîștige titlul de campioană 
a (J R.S S. Solicitat în Finlanda, 
Ponomarev a antrenat acolo, timp 
de patru ani, o echipă de club, iar 
la întoarcerea în patrie ă fost anga
jat de formația Ararat din Erevan 
care. în ultimul campionat, a reu
șit să termine onorabil, pe locul 
al II-lea.

Recomandat de aceste succese. 
Ponomarev preia conducerea repre
zentativei sovietice într-un moment 
deosebit de important: perioada 
pregătitoare pentru sferturile de 
finală ale „Campionatului Eurn* 
pei“. Echipa intră în marea bă
tălie a sferturilor de finală fără 
să fj cunoscut înfrîngerea. După 
toate probabilitățile, Ponomarev se 
va bizui pe lotul utilizat în preli
minarii și anume: Rudakov, Ban
nikov (portari), Doduasviii, Șester- 
nev, Hurțilava, Istomin Kaplicinîi, 
Zuhov (apărători), Dolmatov, Fedo
tov, Kolotov, Konov, Kiselev, Mun- 
tian (mijlocași): Sevcenko, Bîșeveț, 
Istoian, Evriujihin (atacanți).

Este interesant de reținut că din 
echipa care a participat Ia ediția 
din 1968 a C.E. mai figurează, încă, 
în lot Istomin, Șesternev și Bîșeveț. 
Vor reuși, oare, să cunoască satis
facția de a lupta în finala compe- 
ției europene de care i-a 
în 1968, bănuțul ce i-a 
atunci, pe italieni? (S.B.).

despărțit, 
favorizat,

TURNEUL FINAL AL
ÎN R.F. a GERMANIEI?

C.E,

Excursii în ITALIA (continuare): 
36. Furția Victor; 37. Oanță Teodo
ra; 38. Herșcovici Isidor; 39. Vi- 
șoiu Iulian; 40. ~ 
dont; 41. Pintea 
42. Luca Mihai; 
vian; 44. Costiuc 
nescu Marin toți 
Vasile Dumitru 
Ilfov.

Categoria I și
Turcia): 1. Pop Vasile-Arad; 
Paraschiv Mărgărit-Pitești; 3. 
chter Sulem-Bacău ; 4. TonCu Necu- 
lai-Comănești, jud. Bacău; 5. Ca- 
raman Ion și 6. Avram Veturia din 
Oradea: 7. Oliiis Alexandr-Valea 
lui Mili-u. iud. Bihor; 8. Soos lanoș- 
com. Chichiș, jud. Covasna; 9.

Zaharcu Doremi- 
Horea Constantin; 
43. Strîmbu Octa- 
Aurel și 45. Stoe- 
din București; 46. 
— Afumați, jud.

P (98 excursii în
2.

So-

Szentpali Zoltan-Brașov; 10. Ochea- 
na Tănase-Brăila; 11.' Chesler 
Gheorghe-Constanța; 12. Constanti
nescu Vasile,Eforie Sud, jud. Con
stanța; 13. Raftu T. Hristu-Cogea-
lac, jud. Constanța; 14. Mogoș Ele- 
na-Murfatlar. jud. Constanța; 15. 
Burnambet Seit Osman-sat Tătaru,
jud. Constanța; 16. Jitaru Gheor
ghe-Constanța; 17. Iakab Andrei- 
Sf. Gheorghe, jud. Covasnaj 18. 
Torok Sandor-com. Păpăuți, jud. 
Covasna; 19. Șerbănescu Ion-com. 
I. L. Caragiale, jud. Dîmbovița; 20. 
Diaconescu V. Vasile-Brașov; 21. 
Mercur Constantin-Craiova; 22. Bos
tan Constantin și 23. Tănăsilă Gicu 
din Galați; 24. Nagy Vencel-com. 
Bălan, jud. Harghita; 25. Pană Con-

stantin-Petroșani, jud. Hunedoara 
(continuare în numărul de joi).

PRONOSPORT

CtȘTIGURILE CONCURSULUI
NR. 3 DIN 16 IANUARIE 1972

CATEGORIA
23,15 variante a

I 3 (13 rezultate)
3 757 lei.

CATEGORIA
tate) 418,75 variante a 249 lei.

a Il-a i (12 rezul-

CATEGORIA a III-a : (11 rezul
tate) 2 930,60 variante a 53 lei.

Rubrică redactată 
do LOTO—PRONOSPORT

.Comisia de organizare a „Cam
pionatului Europei" a stabilit in 
principiu ca turneul final să se 
dispute — în ordinea preferințe
lor — într-una din următoarele țări: 
Anglia, Belgia și Italia, după re
zultatul sferturilor de finală (regu
lamentul prevede . că turneul final 
se desfășoară într-una din țările 
semifinal iste).

Totuși, dacă Anglia și Belgia vor 
fi eliminate în sferturi și dacă 
U.E.F.A. va considera nepotrivit ca 
Italia să organizeze faza finală 
pentru a doua oară consecutiv, s-ar 
putea ca organizarea ei să fie în
credințată federației vest-germane. 
Reprezentanții acesteia, la ședința 
de la ■ Ziirich, au făcut cunoscut 
că nu vor refuza, deși țara lor 
va găzdui turneul ol mpic de fotbal 
și turneul final al campionatului 
mondial.

Anglia și Belgia vor
--------- i ți dacă



ÎNTRECERI OLIMPICE 
DE SCHI - 

cer organizatorii J.O.
TOKIO 18 (Agerpres) — Im

portante personalități din Comite
tul olimpic japonez au declarat că 
este de dorit ca la Sapporo să se 
desfășoare probe de schi olimpice 
și nu campionate mondiale, orice 
participare sub nivelul superior 
puțind periclita apropiatele Jocuri 
Olimpice. In cercurile olimpice ja
poneze, ca și în presa sportivă, se 
.comentează pe larg știrile venite 
din Europa despre divergențele din
tre președintele C. 1.0. și Federația 
internațională de schi.

Conflictul dintre Comitetul inter
național olimpic și Federația in
ternațională de schi ar putea duce 
fie la organizarea în Europa a 
unor competiții mondiale în timpul 
Olimpiadei sau, potrivit sugestiei 
lui A. Brundage, la înlocuirea cam
pionatelor olimpice cu cele mon
diale, chiar la Sapporo.

Tomoo Sato, secretarul general 
31 Comitetului de organizare a „O- 
limpiadei albe", a declarat cores
pondenților de presă : „Noi ne-am 
pregătit pentru Jocuri Olimpice și 
nu pentru campionate mondiale".

Corespondență specială pentru „SPORTUL"

CU G1NDUL LA SAPPORO 
Șl BUCUREȘTI

Echipa de hochei a Iugoslaviei se pregătește intens
Fostul internațional cehoslovac 

de hochei Miroslav Kluc, activează 
în prezent în Iugoslavia ca antre
nor al echipei Olimpia Ljubljana, 
dar, acum trei luni, el a fost însăr
cinat să preia și conducerea teh
nică a reprezentativei iugoslave de 
hochei care, după cum se știe, va 
participa atît la turneul din cadrul 
J.O. de la Sapporo cît și la Cam
pionatul mondial — grupa B, de 
la București.

Reprezentativa de hochei a Iugo
slaviei este alcătuită din cei mai 
buni jucători aparținînd următoare
lor cluburi: S. K. Jesenice, Olim
pia Ljubljana și Medvesceak Za
greb.

încă înainte ca M. Kluc să preia 
conducerea tehnică a reprezenta
tivei, lotul hocheiștilor iugoslavi a 
disputat în Elveția o serie de jocuri

de verificare. Cu cîtva timp în 
urmă, echipp Iugoslaviei a efectuat 
un turneu în Cehoslovacia, susți- 
nînd partide cu două echipe de 
club.

în campionatul de hochei al 
Iugoslaviei participă 6 echipe care 
se întîlnesc după sistemul tur-re- 
tur, ceea ce înseamnă doar 10 me
ciuri pentru fiecare echipă. Pentru 
completarea pregătirilor, reprezen
tativa Iugoslaviei a susținut două 
întîlniri cu echipa Poloniei. Actual
mente, componenții lotului iugoslav 
se antrenează la cluburile lor. Vor 
mai urma două meciuri cu echipa 
R.D. Germane și, înaintea plecării 
spre Sapporo, echipa Iugoslaviei va 
pune punct pregătirilor, susținînd 
două partide cu echipa cehoslovacă 
Z.K.L. Bmo.

După reîntoarcerea reprezentati
vei din Japonia, primele patru echi
pe din campionatul țării, care îi 
cuprind pe toți componenții lotu
lui, vor participa la „Cupa Iugo
slaviei", care se va desfășura în 
sistem turneu si care va constitui 
criteriul de selecție a echipei ce 
va face deplasarea la București, 
pentru Campionatul mondial. Pre
gătirile se vor încheia cu două 
meciuri în compania echipei Ja
poniei.

„Țelul nostru, a declarat M. Kluc. 
este să ne comportăm cît mai ono
rabil la J.O. și să ne menținem în 
grupa B a campionatului mondial".

Dușan BUGARIN

Retrospectivă atletică 71 (VII)

Dacă, Ia începutul anului 1971, ad- 
miteam că este posibilă ameliorarea 
recordului mondial la săritura Un. 
înălțime, trebuie să recunoaștem că, 
nici în cele mai „încăpătoare” liste 
ale candidaților potențiali, numele 
americanului Pat Matzdorf nu-și gă
sea locul. Recordurile nu vin, însă, 
totdeauna, de la cine te aștepți, așa 
că Pat „Altus" Matzdorf a avut onoa
rea — căci este, într-adevăr, o mare 
onoare — să-i urmeze lui Valeri 
Brumei pe tabela recordmanilor mon
diali.

După ce, în a doua jumătate a 
deceniului trecut, cunoscuse o perioa
dă de stagnare, proba trăiește, acum, 
o etapă de progres general, oglindit 
și în rezultatele sezonului 1971. în 
ultima stagiune, 23 de atileti au sărit 
mai mult de 2,18 m, iar 14 săritori 
(printre care 4 sovietici si 3 ameri
cani) au realizat performanțe de pes
te 2,20 m. Media celor mai bune 
10 rezultate ale anului este cea mai 
ridicată de pînă acum, apropiindu-se 
de 2,23 m.

Din cei 14 atlet! care au sărit 
mai mult de 2,20 m, 12 folosesc ro
stogolirea ventrală — printre ei și 
recordmanul mondial — singurii 
„flop”-iști fiind maghiarul Istvan 
Major, campion european de sală, 
și sovieticul Kestutis Sapka, cîști- 
gătorul titlului continental la Hel
sinki.

Să încercăm o trecere în revistă 
a fruntașilor săriturii în înălțime 
Pat Matzdorf (23 de ani), săritor pu

ternic, cu o tehnică nu tocmai de 
școală, a avut, în afara acelui 2.29 m, 
un singur concurs de peste 2,20 m: 
2,24 m la meciul America — Africa.

DE
mEIIL INTfRNAȚION
lUPIf „ROGER COUE

Unii dintre cei mai buni luptători 
europeni vor participa la competiția 
internațională „Memorialul Roger 
Coulon". care va avea loc sîmbătă și 
duminică 
Clermond

Printre 
luptători 
Suedia,
Italia, Elveția, Belgia și 
Roger Coulon (Franța) a fost preșe
dintele federației internaționale de 
lupte. El a decedat acum un an.

în Palatul Sporturilor din 
Ferrand.
participanți se numără 

de valoare din U.R.S.S.,
Turcia, Polonia, Iugoslavia, 

alte țâri.

ORANJADA FATALA

Campionatele europene de săniuțe desfășurate la Konigssee (K ,F.G.) au 
fost dominate de sportivii din R.D. Germană, care au intrat în posesia 
celor trei titluri puse in joc. La masculin Wolfram Fiedler, la feminin, 
Ute Ruehrold, iar la săniuțe 2 locuri Horst Hoemlein și Reinhard 
Bredow (în fotografie)

START ÎN TURNEUL DE
De ieri, așii sportului alb sint re

uniți din nou într-o mare întrecere. 
La Royal Albert Hall din Londra 
s-a dat startul în turneul „Roth
mans", al treilea din seria circuitu
lui internațional pe teren acoperit, 
început acum două săptâmîni în 
S.U.A. Este singurul concurs care 
se dispută d:ncoace de Ocean, cele
lalte — dintr-un total de 13 — fiind 
programate în Statele Unite.

Capul de serie cu nr. 1 este, după 
cum s-a mai anunțat, tenismanul ro
mân Ilie Năstase. El este secondat 
de americanul Cliff Richey, spaniolul 
Andres Gimeno (reamatorizat) și 
fostul echipier al S.U.A. pentru

Graebner. Co-
internaționale

însemnări de la primele jocuri ale campionatului feminin de handbal

Întrecerile s-au reluat sub semnul

„Cupa Davis", Clark 
mentatorii agențiilor 
de presă notează două absențe mai 
importante. Stan Smith n-a putut 
face deplasarea, făcîndu-și serviciul 
militar, iar Jan Kodes este ocupat 
cu ultimele examene din cadrul In
stitutului Economic din Praga. Locul 
acestora este luat, însă, de alte 
două rachete redutabile : califomia- 
nul Pancho Gonzales, care — ca și 
Gimeno — a ieșit din rîndul profe
sioniștilor cu contract; apoi celebrul 
tensman australian Lew Hoad, fost 
campion la Wimbledon, care-și face 
reintrarea cu acest prilej.

Comentatorii aflați la fața locului, 
^subliniază că în ajun de start cota 

pariurilor continuă să-1 ind'ce pa 
Ilie N ăst a se drept marele favorit al 
concursului (cota : 9—4).

Pină la ora la care închidem edi
ția. n-am primit rezultatele din pri
mul tur ale lui Hie Năstase și Ion 
Țiriac.

unei EXCESIVE DURITAJI
Disputată luni după-amiază, 

prima etapă a celui de al doilea 
turneu de sală a oferit numeroșilor 
spectatori prezenți în tribunele sălii 
Olimpia din Timișoara, meciuri e- 
chilibrate, dispute în care a primat 
dîrzenia și, nu arareori, duritatea. 
Sarea și piperul reuniunii au fost 
rezultatele surpriză, cele trei „re
mize" în care Rapid, Rulmentul și 
Confecția au reușit să cîștige cîte 
un punct, iar Mureșul, I.E.F.S. și 
Textila s-au văzut nevoite să-l ce
deze. Dincolo, însă, de acest sus
pense, care a entuziasmat publicul, 
să încercăm a depista cauzele ce 
eu generat surprizele și, mai ales, 
nivelul sub așteptări al partidelor, 
cu exccesul lor de durități.

După opinia noastră, formațiile

Vizînd medalia de bronz, 
/ bialloniștii români 
iși finisează pregătirile

(Urmare din pag. î)

feminine din divizia A s-au pre
zentat la Timișoara cu un standard 
diferit de pregătire. în timp ce 
„U“ Timișoara, Textila Buhuși. Ra
pid și „U“ București par să se afle 
mai aproape de nivelul impus de 
competiție, alte echipe (Mureșul 
Tg. Mureș, „U“ Cluj, Voința Odor- 
hei) se află încă la începutul pre
gătirilor. Este evident că numai 
dorința de a nu ceda pasul, de a 
se menține în cursa pentru rămî- 
nerea în prima divizie, generează 
jucătoarelor mai puțin pregătite 
resursele pentru susținerea dispu
tei. Atunci cînd lipsa de pregătire 
iși spune însă hotărîtor cuvîntul, 
ele apelează la acțiuni neregula
mentare pentru stoparea adversa
relor. De aici, înregistrarea unui 
număr record de faulturi (322) în 
cele cinci partide, acordarea a 51 
de aruncări de la 7 m. existența 
unei note generale de duritate, de
generată uneori în brutalități. Din 
păcate, trebuie să notăm și contri
buția nefericită a arbitrajelor (doar 
cuplul Th. Curelea — D. Racoveanu 
a făcut excepție) la menținerea și 
accentuarea acestei note dezagrea
bile pentru o întrecere feminină. 
Permițînd jocul obstructionist, ne
regulamentar, săvîrșind greșeli fla
grante. arbitrii au lăsat frîu liber 
furiei unor handbaliste, creind im

presia că outsiderii sînt favorizați 
în dauna protagonistelor. Ne pare 
rău că apelul făcut cavalerilor flu
ierului la instransigență față de 
jocul dur n-a avut ecou. Aceasta nu 
ne oprește să-l repetăm, solicitîn- 
du-le arbitrilor să tempereze zelul 
unor jucătoare, pornite să-și achite 
politeie vechi sau să salveze cu 
orice preț (inclusiv prin mijloace 
din afara regulamentului) prestigiul 
echipei.

Nu putem omite nici faptul că 
la crearea acestei atmosfere incan
descente au contribuit și unii an
trenori. Intrînd pe teren pentru a 
se răfui cu arbitrii sau pentru a le 
da lecții, proferind injurii la adresa 
conducătorilor jocului sau crein- 
du-le o atmosferă ostilă în rîndu- 
rile sportivelor și ale spectatorilor, 
ei au amplificat tensiunea, le-au dat 
posibilitatea handbalistelor să-și 
scuze insuficiențele cu ajutorul e- 
rorilor sau presupuselor erori de 
arbitraj.

Așadar, este nevoie de interven
ția promptă a F.R.H., de contribu
ția egală a tuturor factorilor — ju
cătoare, antrenori, arbitri — pen
tru ca meciurile de campionat să 
se ridice la nivelul exigențelor, iar 
spiritul de fair-play să domnească 
din nou.

H. N.

zia, să realizăm concomitent și eco
nomie de timp în poligon. Ultima 
perioadă de la Poiana ne-a ajutat 
mult. Am tras numai în condiții de 
efort și efort îngreuiat (ture repe
tate de 2—3 km realizate la inten
sitate maximă) și cu o contribuție 
neașteptată, dar binevenită, a stării 
zăpezii. Gheața, prin calitatea sa 
dură, solicită în mod deosebit bra
țele pentru sprijin, împingere și 
ețchilibrare, iar noi am folosit aces
te atribute, în scopul preciziei și 
vitezei tragerilor. Pe scurt, am în
cercat ca în pregătirea tirului să 
eliminăm orice element subiectiv, 
care ar fi putut afecta precizia tra
gerilor, insistînd și asupra stabilirii 
unei rezistențe specifice trăgători
lor.

Ultimele date de control, reali
zate in poligon, ne dau motive de 
bucurie, căci în afara lui Vilmoș 
și Carabela, în general foarte con- 
știenți, și ceilalți trei, Fontana, Veș- 
tea, Țeposu, au realizat un impor
tant salt de calitate. Este posibil ca 
și tensiunea nervoasă a selecției să 
fi influențat precizia tragerilor, dar 
odată terminată și această ingrată 
misiune, ne putem concentra și mai 
bine asupra ultimelor probleme de 
amănunt.

— în concluzie ?
— In concluzie, sperăm ca la Sap

poro să dovedim nu numai progre
sul de care ați amintit la alergări, 
dar și precizia maximă, atît de 
necesară în afirmarea unui biat- 
lonist.

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

Costea, min. 39 : 2—1 Calamar (in
ferioritate numerică !) min. 39 : 
2—2 Pană (superioritate numerică), 
min. 49 : 3—2 Herghelegiu, min. 
59 : 4—2 Calamar (ambele cu cîte 
un jucător eliminat).

Arbitrii FL Gubernu și Gh. Tas- 
nadi au încercat să stăpînească un 
joc prea nervos. Ei au comis unele 
greșeli, dintr-un exces de severi
tate.
AVÎNTUL M. CIUC — AGRONOMIA 

7—3 (2—0, 3—3, 2—0)

Primul derby de ieri seara, 
oferit miilor de spectatori în des
chidere la tradiționala dispută 
Steaua — Dinamo, și-a onorat pe 
deplin recomandările. Cele două 
formații, angajate în lupta pentru 
medaliile de bronz ale campionatu
lui național, nu ș-au menajat deloc 
și chiar din primele secunde ale 
partidei am asistat la faze palpi
tante, în care pucul ocolea mili
metric porțile. După 80 de secunde 
de la fluierul inaugural, Avîntul 
a avut o „bară", iar apoi studenții 
clujeni, mai insistenți, să asalteze 
viguros poarta lui Boghian. în pli
nă dominare a clujenilor se pro

duce. însă, lovitura de teatru și— 
Avîntul înscrie de două ori (1—0, 
min. 8. 2—0. min. 11). Agronomia 
Cluj schimbă portarul (în locul lui 
Roth intrînd Lazăr) și echipa re
zistă,- la un moment dat bine, chiar 
cu 3 jucători de cimp pe gheață, 
în repriza secundă, studenții mar
chează de două ori și scorul devine 
egal : 2—2 (min. 27). Avîntul revine 
apoi în atac, acțiunile acestei e- 
chipe sînt mai clare, mai organi
zate în timp ce apărarea clujeană 
greșește frecvent. Din aceste mo
tive jucătorii din Miercurea Ciuc 
iși măresc avantajul la 4—2 (min. 
32). In același minut, însă, clujenii 
reduc din diferență. La 4—3 pen
tru Avîntul, meciul devine drama
tic. cu un total angajament fizic, 
dar și cu multe ratări din situații 
extrem de favorabile. în min. 38 
Oswath mărește din nou avanta
jul formației din ■Miercurea Ciuc, 
care în ultima repriză, printr-o 
netă superioritate de ordin fizic 
și în ceea ce privește, pregătirea 
tactică generală, s-a impus catego
ric, obținînd o meritată victorie.

Punctele au fost înscrise de 
Oswath (3), I. Szabo (2) și Bașa (?) 
pentru învingători, Gali, Daniel și 
Vereș pentru învinși. Au condus 
fără scăpări Gh. Mureșan și A. 
Balint.

PAT MATZDORF

pescu, Istvan Major a adăugat, în 
1971. 3 cm recordului maghiar, avînd 
4—5 concursuri de peste 2„20 m. 
Kestutis Sapka n-a progresat de loc, 
dar a devenit campion european și 
este, după opinia noastră, cel mai 
constant din lume. Iuri Tarmak — 
detentă formidabilă, posibilități uria
șe, evoluții contradictorii. Antreno
rii sovietici văd în el pe succesorul 
lui Brumei.

Și acum,
Csaba Dosa. împreună cu Argentina 
Menis el constituie revelația româ
nească a sezonului 
La „europene” nu 
o șansă și, totuși, 
de ani a reușit, în 
concurs al anului. _ _____
rior cu 4 cm celui mai bun obținut 
de el vreodată, fiind pe punctul de a 
■produce cea mai mare 
competiției. Medalia de argint îl o- 
norează pe studentul mureșean.

Așteptăm, în acest an olimpic, re
plica lui Șerban loan, fostul nostru 
recordman, care la 23 de ani nu poa
te fi un resemnat

★
Săritura cu prăjina este una din 

puținele probe care s-au situat la 
un nivel mai slab în 1971 decît în 
anul precedent. Faptul surprinde oa
recum, deoarece spre sfîrșitul lui 
1970, după ce Papanicolau stabilise 
recordul lumii la 5,49

PRĂJINĂ

cîteva rînduri despre

internațional 1971- 
i se acorda nici 
acest tinăr de 20 
cel mai important 
un rezultat supe-

surpriză a

m, cîțiva din-

Suedia
R. D.G. 
U.R.S.S, 
Grecia
S. U.A. 
S.U.A. 
Italia 
R.F.G. 
Canada 
Suedia

ie. Isaksson 
W. Nordwlg
I. Isâkov 
C. PapanlcolaU 
D*. Roberts
J. Johnson 
R. Dionlsi 
H. J. Ziegler 
T. Bryde 
H. Lagerqvlst

Media primelor 10 l........
1971 — 5,337 m (în 1970 — 5,351 m)

rezultate ale anului

Nj Cih-cin este, de fapt, primul atlet 
care a sărit 2,29 m (octombrie 
dar performanta sa 
logată; a avut, în

ÎNĂLȚIME

2.29 m P. Matzdorf
2,25 m Ni-Cih-cin
2.23 m R. Ahmetov
2.23
2.22
2.21
2.21
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2,20

Media primelor 
1971 : 2,228 m (in

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

I. Major
k. Sapka 
R. Brown
l. Tarmak 
J. Dobroth

Tomizava 
Dahlgren 
Magerl 
Dosă 
Budalov 
Moravec

H. 
J.
H. 
C. 
s.
R.

nu putea fi
1971, două

1970), 
omo- 
con-

S.U.A.
R. P. Chineză
U.R.S.S.
Ungaria
U.R.S.S.
S. U.A
U.R.S.S.
S.U.A.
Japonia
Suedia
R.F.G.
România
U.R.S.S. 
Cehoslovacia

rezultate ale anuluiio
1970 — 2,211)

m și alte cîteva re-cursuri de 2,23 
zultate peste 2.20 m.

Rustan Ahmetov, cunoscut nouă de 
la „Cupa de cristal" din iarna trecu
tă. era cît pe-aci să 
om care sare 2.30 m 
cadrul Spartachiadei 
U.R.S.S., Ahmetov a 
înălțime, bara căzfcid 
după aterizarea sportivului. în ciu
da unui „flop" încă perfectibil și mai 
puțin spectaculos ca al Corneliei Po-

devină primul 
în înălțime. In 
popoarelor din 
trecut această 
de pe suporți

COMPLETĂRI LA CUPA DAVIS
Ciștigătoarea zonei europene

pe Invingătoarea

LONDRA. 18 (Agerpres). — Ca 
urmare a tragerii la sorți pentru 
stabilirea jocurilor din semifinalele 
competiției de tenis pentru „Cupa 
Davis*, care a avut loc la Londra, 
s-a stabilit ca Invingătoarea zonei 
europene grupa „A" (din care face 
parte și echipa României) să întîl- 
nească echipa cîștigătoare a zonei 
orientale. Echipa învingătoare din 
zona europeană grupa „B“ va întîlni 
pe cea care va cîștiga zona ame
ricană. Meciurile din semifinale 
vor trebui jucate înainte de 7 
august (dacă ele au loc în emi- 

■...........................20
în
va

sfera de nord) și înainte de 
noiembrie (dacă ele au loc 
emisfera de sud). Finala se

C.E. DE SCHI

ALE JUNIORILOR
Pe pîrtiile de la Madonna di 

Campiglio (Italia) au luat sfîrșit 
campionatele europene de schi re
zervate juniorilor.

Proba feminină de slalom uriaș 
a fost cîștigată de sportiva norve
giană Torill Foerland — 1:37,08, 
urmată de Inge Morerod (Elveția) 
— 1:37,85 și Patricia Emonet (Fran
ța) — 1 : 38,14. In proba masculină 
de slalom special, pe primul loc s-a 
clasat austriacul Alois Morgenstern 
cu timpul dc 96.63. El a fost ur
mat de schiori: vest-germanj Ri
chard Jany — 97,40 și Ferdinand 
Lechner — 97,65.

Peste 5 *M de spectatori au urmărit, la 
Bremen, întâlnirea internațională amicală 
de handbal dintre reprezentativele mas
culine ale R.F. a Germaniei și Iugosla
viei. După un ioc echilibrat, partida s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
16—ÎS G—71.■
La Leningrad a început un concurs atle
tic de sală, la startul căruia sint prezenți 
componenți ai lotului U.R.S.S. Proba 
masculină de aruncarea greutății a fost 
ciș»igată de Aleksandr Barișnikoc, cu 
18.23 m. iar cursa de 1 000 m a revenit 
lu, O’eg Rajko. cu timpul de 2:28.2. Pro
ba de 60 m plat s-a încheiat cu victoria 
Iui Nikolai Lebedeev cu 6.7. Pe aceeași 
distanță la feminin, prima a trecut li
nia de sosire Natalia Lopatina, crono
metrată în 7.7.
■

Tn cadrul antrenamentelor de Ia Grln- 
delwald. cunoscuta schi oară canadiană 
Betsy Clifford, campioană a lumii la 
slalom uriaș, s-a accidentat grav. Ea a 
suferit două fracturi, devenind indispo
nibilă pînă la sflrșitul sezonului. Betsy 
Clifford este în vîrstă de 18 ani. Ea a 
câștigat titlul mondial acum doj ani. la 

Val Gardena.

A va Intilni

zonei orientale

desfășura 
cembrie, 
să fie stabilită.

între 21 august și 31 «As
ia o dată care urmează

în turneul de baschet

de la Varșovia

SOFIA-BUCUREȘTI 90-82
VARȘOVIA, 18 (Agerpres). — 

S-au încheiat întrecerile ceior două 
grupe ale turneului internațional 
masculin de baschet de Ia Varșo
via. în grupa B, într-un joc de
cisiv pentru locul doi, s-au întîlnit 
reprezentativele orașelor Sofia și 
București. Victoria a revenit cu 
90—82 (52—36) baschetbaliștilor 
bulgari. Din echipa română s-au re
marcat Oczelac (28 p), Tarău (22 p) 
și Savu (10 p).

Alte rezultate : SKRA Varșovia — 
Legia Varșovia 88—58 ; Polonia 
Varșovia — AZS Varșovia 100—79; 
Budapesta — Braga 67—62. în fina
la competiției se vor întîlni selec
ționata orașului Moscova și forma
ția Polonia din Varșovia.

• în campionatul italian mascu
lin de baschet pe primul loc conti
nuă'să se afle echipa Ignis Varese, 
cu 20 p urmată de Cantu — 18 p, 
Simmenthal — 16 p etc.

Rezultate mai importante > Sim
menthal — Udine 113—78 : Cantu — 
Neapole 95—82; Ignis Varese — 
Pesaro 64—43.

In ultima zj a concursului internațional 
masculin de patinaj viteză de la Madon
na di Campiglio. sportivul american 
Gary Jonland a câștigat proba de 1 500 m 
cu timpul de 2:03,76. Cursa de 10 OM m a 
revenit norvegianului Ronny Nooitgedagt 
cronometrat tn 15:53,50. Proba de 1000 
m a fost dominată de patinatorii norve-

tre bunii săritori din fume (Nordwig, 
Tracanelli), păreau deciși să-1 în
treacă pe atletul grec. Nici unul nu 
și-a ținut promisiunea — depășirea 
celor 5,50 m — ba, mal mult, rezul
tatele lor de anul trecut sînt mai 
slabe decît în 1970. Proba apare, 
deci, în ușor regres, dar numai la 
nivelul elitei, pentru că anul trecut 
principala caraoteristică a probei a 
constituit-o marea aglomerare de să
ritori la 5,20 m, două duzini de atleți 
reușind să depășească această înăl
țime.

In ceea ce privește elita probei, 
Wolfgang Nordwig, campion
pean de sală si în aer liber, rămîne 
specialistul mondial nr. 1 cu toata 
că suedezul Kjell Isaksson, într-o 
progresie nespectaculoasă, dar sigură, 
ocupă primul loc al performantelor 
sezonului. Cu un surprinzător 5,36 m, 
Iuri Isakov îl înlocuiește pe Ghenadi 
Bliznețov pe lista recordmanilor so
vietici. Atleții de peste Ocean vor 
juca, se pare, pentru prima dată, ro
lul de „outsideri” la viitoarele J.O.

Vladimir MORARU

euro-

Nu-i vorba de un roman po
lițist, dar întîmplarea pe care o 
relatăm în rîndurile ce urmează 
stă sub semnul celui mai auten
tic suspense.

Acum cîtva timp, a apărut in 
presa vest-germană o reclamă 
care înfățișează — pe o pagină 
întreagă — mai mulți schiori de 
elită din această țară lăudind 
virtuțile tonice ale unei oranja
de produsă de o fabrică de bău
turi răcoritoare din orașul Mainz.

De bună seamă, în această pe
rioadă în care se urmărește, cu 
atita s. ‘tețe, respectarea arti
colului al regulamentului o- 
limpic, o asemenea reclamă nu 
putea 
(chiar 
să nu 
jorare 
zența

I

să nu provoace discuții 
foarte aprinse), nu putea 
arunce o umbră de îngri- 
în ceea ce privește pre- 

schiorilor vest-germani la 
Sapporo. (Trebuie să menționăm 
că printre vedetele pîrtiilor albe 
înfățișate în reclama cu pricina 
se află și Roși Mittermeier pe 
care specialiștii în materie o 
consideră candidată certă la una 
din medaliile olimpice în proba 
de coborîre).

După apariția reclamei care a 
sporit, poate, cifra de afaceri a 
firmei din Mainz, dar care a 
pus sub semnul incertitudinii 
participarea schiorilor implicați 
la apropiata „Olimpiadă albă", 
publicația „Bild Zeitung" s-a în
trebat — într-un titlu imens, pe 
prima pagină — dacă schiorii 
respectivi vor mai fi admiși în 
întrecerea olimpică. La rîndul 
său, unul din membrii marcanți 
ai federației de specialitate, H. 
Krecek a precizat că schiorii din 
reclama incriminată n-au primit 
nici o centimă. „Toți banii (nn. 
e vorba de circa 10 000 de mărci) 
au fost încasați de federație care 
îi va folosi pentru finanțarea ac
tivității coanpetiționale".

Totuși, explicația nu a fost 
considerată satisfăcătoare de 
președintele Comitetului olimpic 
vest-german, Willy Daume, care 
a spus, printre altele, despre a- 
cest „caz al oranjadei" : „A fost 
o inițiativă neinspirată. Am ce
rut federației să ia, în mod 
cial, poziție în acest caz. Să ve
dem cum se va justifica”.

Avînd în vedere că noile pre
vederi ale regulamentului olim
pic, interzic — categoric și ex
plicit — sportivilor să apară în 
orice fel de publicitate, s-ar pu
tea ca oranjada fabricii din 
Mainz să fie fatală schiorilor în 
cauză... Ceea ce este mai trist 
pentru ei t n-au avut nici măcar 
cunoștință că sînt implicați în
tr-o acțiune publicitară, folosi
toare federației, dar dăunătoare 
lor.

Profil

ofi-

Sebastîan BONIFACIU

SONJA MORGENSTERN

Văzînd-o pe a treia treaptă a 
podiumului, in ultima zi a „eu
ropenelor" am retrăit amintiri 
ce datează de acum șase ani. 
Sonja Morgenstern, un „dop" de 
fată, îmbujorată de emoție, fă
cea o reverență mare în fața 
tribunelor patinoarului „23 Au
gust", pentru a urca apoi pe 
podium, în urma celor două 
fruntașe ale concursului inter
național de la București (26—27 
noiembrie 1966). Abia împlinise 
10 ani.

Ne-a uimit atunci aplombul 
ei, „obrăznicia" cu care aborda 
cele mai grele figuri din progra
mul liber ales. I-a reușit aproa
pe totul. Cu o singură excepție. 
A căzut o dată pe gheață — la 
dublu Salchow — și am fost 
mirați, dat fiind că este o să
ritură ceva mai ușoară. Reușise 
altele, mai dificile. Explicația 
am aflat-o peste alți doi ani, la 
campionatele europene de la 
Garmisch Partenkirchen. Sonja 
mai crescuse puțin, se apropiase 
și prin statură de celelalte con
curente. Văzînd-o la încălzire.

spectatori s-a încheiat cu scorul de 
4—3 (0—0. 3—1. 1—2) în favoarea hocheiș
tilor cehoslovaci.
■
Proba masculină de slalom special din 
cadrul concursului internațional de schi 
de la Chamonix a revenit austriacului 
Ludwig Heber, cu timpul de 82,29, secun
dat de compatriotul său Wolfgang Metr.-

T E L EX« T E L E X
gieni, clasați pe primele două locuri : 
Johan Lind — 1:21,60, secundat de Lasse 
Efskind — 1:21,88.

Echipa de hochei Slovan Bratislava, 
aEată în turneu tn R.F. a Germaniei, a 
jucat la Diisseldorf eu o selecționată lo
cală. Meciul, urmărit de circa 9 000 de

ger —- 82,79 și francezul Jean Pierre 
Puthod — 83,40. în proba similară femi
nină, pe primul loc s-a clasat schioara 
italiană Patricia Ravelli. cronometrată 
în 88,29.

După disputarea a 6 runde, In turneu! 
/ de șah de Ia Wijk aan Zee (Olanda) con

• S-a născut la 22 
ianuarie 1955, la Karl 
Marx-Stadt (R.D. Ger
mană). înălțime — 
1,52 m : greutate — 
45 kg. Este școlăriță-

• Membră a secției 
de patinai artistic a 
clubului Dynamo Karl 
Marx-Stadt. Antre- 
noarea ei este Jutta 
Miiller, mama fostei 
campioane mondiale 
si europene, Gabriele 
Seyfert. In aceeași 
grupă de pregătire 
sînt reunite alte „spe
ranțe” ale patinajului 
din R.D. Germană : 
Christine Errath, Si
mone Grăfe și Jan 
Hoffmann.

• Campioană a tă
rii sale (în proba in
dividuală feminină) 
pe anul 1971-72. Locul 
trei — medalie de 
bronz — la ultima 
ediție a campionatelor 
europene, Goteborg.

urmărită pas cu pas de privirea 
Juttei Miiller, antrenoarea care 
știe să fie și un „cerbet", am 
înțeles ce este cu Salchow-ul 
Nu era o „dublă", era o 
„triplă".. La 12 ani, Sonja Mor
genstern era singura patinatoa
re, la Garmisch, care risca o 
săritură triplă. A executat-o a- 
proape perfect.

Acum, la a treia revedere, de 
data aceasta pe micul ecran, di
ferențele de natură tehnică sint 
și mai pregnante. Programul de 
figuri libere, prezentat de tînă- 
ra campioană a R. D. Germane, 
în sala „Scandinavium", a fost 
unul din cele mai frumoase ce 
s-au văzut vreodată în între
cerea continentală. O ploaie de 
5,9 și un 6! Poate că doar în
drăzneala a lipsit unora dintre 
membrii juriului pentru a mări 
numărul notelor supreme

Nu este greu de a pronostica, 
acum, că Sonja Morgenstern nu 
va mai părăsi, așa curînd, po
diumul marilor întreceri ale 
gheții. Talentul ei o recomandă 
îndeajuns.

Rd. V.

duce marele maestru maghiar Lajos 
Portisch cu 5 p., urmat de Pomar (Stw- 
nia) — 4 p. și o partidă întreruntă. 
Browne (Australia) — 4 p.. Benko
(S.U.A.). Donner (Olanda) — 3’/2 P-. *53" 
von (U.R.S.S.). Adorjan (Ungaria), 
Smejkal (Cehoslovacia) și Timman (O- 
landa) — toți cu cîte 3 p. etc.

Turneul feminin de tenis de îa San 
Francisco s-a încheiat cu succesul cu
noscutei campioane americane
Jean King. în finala probei de simD’u. 
Billie Jean King a învins-o. dună o oră 
și 2o de minute, în două seturi : 7—6,
7—6 pe jucătoarea engleză Kerry Mel
ville. în partida pentru locurile "—4, 
Virginia Wade (Anglia) a dispus cu 6—4, 
7—5 de Judy Dalton (Australia).

în prima rundă a turneului Internațional 
de șah pentru juniori de la Varșovia, 
polonezul Szimczak a cîștdgat la Grigo
rov (Bulgaria), iar Fedorov (U.RS.S.) 
l-a învins pe Svicj (Polonia). Șah;stul 
român Horla Astman a pierdut n, —ia 
susținută cu Erenfurt (Polonia). Alte 
rezultate : Grtinberg (R.D. Germană) — 
Kubenj (Polonia) 1—0; Bugaiskj (Polo
nia) — Koudelka (Cehoslovacia) 1—0.
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