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PORTUOUESA, PRIMA ADVERSARA
A ECHIPEI STEAUA IN BRAZILIA
© Antrenament la+ 35 de grade ® Sătmâreanu a făcut o impresie deosebită .© Festival de partide de mare atracție

SAO 
Sosită 
li ta tie*, 
a fost . 
numeroși ziariști, 
la hotelul Normandie — gazda fotba
liștilor bucureșteni — unde au su
pus-o la un susținut „tir“ de între
bări. Printre răspunsurile date, a fost 
și cel al antrenorului Valentin Stă- 
nescu, care a explicat înfrîngerea 
de la Lima, în fata echipei Defen
sor, prin absența unor condiții ce 
trebuiau asigurate Stelei, ca și prin 
arbitrajul părtinitor pentru formația 
gazdă.

PAULO, 19 (prin telefon). — 
luni pe aeroportul din loca- 
echipa bucureșteană Steaua 
primită de. oficialități și de 

care au însoțit-o

A doua zi, marți, fotbaliștii bucu- 
reșteni s-au antrenat pe stadionul 
Portuguesa, unde. în ciuda celor 35 
de grade, echipa română a arătat lu
cruri frumoase, apreciate de presa 
paulistă. Astfel, Estado de Sao Paulo 
consemnează, cu titlul pe opt coloane : 
„Românii șutează bine la poartă și 
sînt foarte rapizi”, precizia în acțiuni, 
transmiterea promptă a balonului, 
spiritul ofensiv care caracterizează 
jocul . viitorilor adversari ai Portu
guese!. O impresie deosebită a făcut 
Sătmâreanu. considerat aici prima 
personalitate a echipsi.

Se așteaptă ca astă-seară (n.r. —

MARMUREANU
FAVORIȚII DOMINĂ

ieri), la lumina reflectoarelor, stadio
nul Pacaembu (70 000 de locuri), care 
va găzdui partida Portuguesa — Steaua, 
să cunoască afluența zilelor de derby, 
echipa locală aflîndu-se într-o remar
cabilă formă (a întrecut, duminică, 
formația iugoslavă Zelezniciar cu 
scorul de 2—0), motiv pentru care a 
și fost aleasă drept adversară, du
minica viitoare, pentru naționala Un
gariei, care va sosi sîmbătă la Sao 
Paulo.

Cei mai buni jucători ai Portuguese! 
sînt portarul Aguilera, fundașul cen
tral Marinho (selecționat în lotul 
Braziliei), mijlocașul Uruguayan Iba
nez — recentă achiziție a echipei, 
care va debuta tocmai astăzi (n.r. — 
ieri) in fața publicului din Sao Pau
lo, extremele Xaxa și Diao (foarte 
rapide și percutante) și vîrful central 
Bazilio.

Notez. în încheiere, în cadrul „fes
tivalului” de partide de mare atrac
ție, «ce se dispută în aceste zile la 
Sao Paulo, două rezultate interesante: 
Palmeiras— Zeleșniciar 3—0 și Pal- 
meiras — Santos (cu Pele în formație) 4—0 !

Cum partida de astă-seară (n.r. — 
ieri) se va încheia... joi, după ora 
României, voi 
asupra jocului 
al ziarului-

reveni cu considerații 
în numărul de mîine

PEDRO VILLA

REPREZENTANȚII 
A 10 ȚĂRI

PARTICIPA LA
^INTERNAȚIONALELE"
DE TENIS DE MASA

ALE ROMÂNIEI
Sala Sporturilor din Cluj va găz

dui timp de trei zile (duminică, 
luni și marți), campionatele ■—*-----
ționale de tenis de masă 
mâniei. La startul acestei 
tiții importante participă 
și sportivi din 10 țări : R.

interna- 
ale Ro- 
compe- 

sportive 
P. Chi

neză, Anglia, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Cuba, R. D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria și, bineînțeles, 
România.

în total, vor fi prezenți 97 de con- 
cur'enți : 46 (21 de fete și 25 de bă
ieți) de peste hotare și 51 (27 + 24) 
de jucători din țara noastră.

Primii oaspeți ai Clujului au fost 
componenții loturilor românești, 
aflați de aseară în orașul unde se 
va disputa concursul. Azi, urmează 
să sosească și reprezentativele R.P. 
Chineze. Au mai comunicat de a- 
cum sosirile (sîmbătă) și echipele 
Angliei, Bulgariei, Cehoslovaciei și 
R. D. Germane.

întrecerile vor fi foarte dense, 
întrucît, pe parcursul celor trei zile 
vor avea loc toate cele șapte probe 
clasice i echipe feminine și mascu
line, simplu și dublu fete și bă
ieți, precum și dublu mixt.

In prima zi (duminică) vor fi 
programate meciurile inier-echipe, 
celelalte două fiind rezervate întîl- 
nirilor individuale.

Prin valoarea și numărul concu- 
renților se așteaptă ca întreciVile 
de la Cluj să ofere un spectacol 
extrem de interesant.

Fază din partida tur disputată 
de echipa noastră olimpică cu Al
bania, la București,

Citiți in pagina a lll-a un interviu
cu Gheorghe Ola, noul antrenor

principal al echipei olimpice

în a treia zi a întrecerilor de tenis, 
dotate cu „Cupa Unirii*4, nu s-au pro
dus nici un fel de surprize demne de 
consemnat. Favoriții continuă să cîștige 
(Mărmureanu, Dron, Popovici, Traian și 
Viorel Marcu), astfel că această primă 
competiție pe teren acoperit a anului 
avansează conform... prevederilor.

De semnalat doar faptul că în citeva 
întâlniri. unii tineri ^ucători au opus re
zistență destul de îndîrjită favorițiior. 
Astfel, Radu Bădin (Progresul) a reușit 
să cîștige cite două ghemuri în ambele 
seturi din întîlnirea cu Traian Marcu. 
De miercuri dimineață au intrat în con
curs și fetele. în primul meci, micuța 
Doina Ionescu (sîmbătă va împlini 14 
ani) de la Progresul, deși a evoluat pro
mițător, a fost nevoită ca în cele din 
urmă să se recunoască învinsă de ex
perimentata profesoară de educație fLzicăi 
Florica Butoi.

De vorbă cu antrenorul 
ION CORNEANU

In cadrul pianului de pregătire și perfecționare a cadrelor miș
cării sportive, miercuri dimineață, la sediul C.N.E.F.S. a început Cons
fătuirea de lucru a Biroului C.N.E.F.S. cu președinții Consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și sport.

Lucrările consfătuirii au fost deschise de tovarășul Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

în continuare au prezentat informări privind activitatea desfășu
rată în anul 1971 următorii președinți ai C.J.E.F.S. : Costică Rusu 
(Neamț), Adrian Ionescu (Buzău), Mihai Grigoraș (Bacău), Eugen 
Budișan (Arad), Nicolae Mureșan (Cluj), Teodor Constantinescu 
(Prahova), Cornel Balița (Timiș), loan Bogdan (Mureș) și Iancu Pă- 
trașcu (Vrancea).

Au făcut o serie de intervenții tovarășii Teodor Optică (Galați), 
Vasile Lăzăruț (Brașov), Ilie Pătruică (Caraș Severin), Haralamb Io
nescu (Teleorman), Otto Gross (Satu Mare) și Gheorghe Crețu (Argeș).

Tovarășul Miron Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., a prezentat o 
informare cu privire la planul financiar pe anul 1972 și realizarea 
unor noi obiective sportive pe anul în curs.

Lucrările consfătuirii vor continua astăzi cu dezbaterea unor con
cluzii și probleme actuale ale mișcării sportive.

(Amănunte in pagina a IV-a)

Biroul Federației române de ho
chei a stabilit în ședința sa de ieri, 
dimineață lotul lărgit care va în-* 
cepe pregătirea în vederea pârtiei- \ 
pării la întrecerile grupei B a 
campionatului mondial (București, 
24 martie — 2 aprilie). Tehnicienii 
s-au oprit asupra a 25 de jucători 
din cluburile Steaua, Dinamo, A- 
gronomia Cluj și Avintul Miercurea 
Ciuc.

Iată componența lotului i Con
stantin Dumitraș, Vasile Morar și 
Gheorghe Roth (portari), Dezideriu 
Varga, Ion Ionită, Zoltan Făgăraș, 
Doru Tureanu, Florea Sgîncă, Răz- 
van Scheau, Gheorghe Herghelegiu 
și Eugen Tone (fundași), Iulian Fio- 
rescu, Eduard Pană, Gheorghe Hu- 
țanu, Ion Bașa, Ion Gheorghiu, Va
lerian Ștefanov, Nicolae * 
Alexandru Calamar, Geza 
Dumitru Axintc, Marian 
Vasile Boldescu, 
Octavian Bandaș (înaintași).

Cu același prilej a fost desem
nat și lotul de tineret compus din 
26 de jucători de perspectivă de la 
echipele Steaua, Dinamo, Agrono- ’ 
mia Cluj, Avintul Miercurea Ciuc», 
Dunărea Galați, I.P.G.G. și Avîn-' 
tul Gheorghieni.

Conducătorul tehnic al lotului A 
este Mihai Flamaropol. El va fi a-' 
jutat de antrenorii Zoltan Czaka 
și Ion Tiron.

De pregătirile lotului de tineret 
se vor ocupa antrenorii Ludovic 
Pușcaș și Nicolae Zografi.

Fodorea, 
Szabo, 

Costea, 
Ștefan Texe și

Dumitraș (20) respinge 
în extremis un nou șut la 
poarta sa, sub privirile 
lui Țone (3) și FI. Sgîncă 
(4).

Fazii din meciul de 
marți, Steaua—Dinamo

Tn pagina a 2-a, la 
rubrica de hochei, co- 
mentorii asupra acestei 
partide derby

SAU DRON?
ÎN „CUPA UNIRII"

Iată citeva rezultate înregistrate : T. 
Marcu (Dinamo Bv.) — R. ăadin (Pro
gresul) 6—2, 6—2, C. Popovici (Steaua) — 
A. Viziru (Progresul) 7—6, 6—2. V. Mar
cu (Dinamo) — A. Navroțchi (C.S.U. 
Constr.) 6—3, 6—3. S. Dron (D) — F. 
Manea (D.) 6—1, 6—3. M. Bondoc (Pe
trolistul Cimpina) — D. Geantă (C.S.U). 
6—0, 6—1, F. Manea (D.) — L. Uță (Șc 
sp. nr. 3) 6—1, 6—4, Mariana Hadgiu (D.) 
— Dorina Brăștin (U.T.A.) 6—2 6—2,
Adriana Călina (C.S.U.) — Mariana So- 
caciu (U.T.A.) '6—2, 6—1, Mariana Ilie
(Steauaj — Elena Popescu (D.) 6—2,
6—4, Florlcr, Butoi (C.S.U.) — Doina Io
nescu (Progresul) 6—2, 6—2. Întrecerile 
continuă zilnic de la orele 8—13 și 14—22, 
tot* în sala Steaua.

Ion GAVRILESCU

FEBRA OLIMPICA
LA LUPTE GRECO-ROMANE
• Lotul vizează o medalie

de aur • Strădanii pentru

• Berceanu din nou in formă
• Tineri in lot MUNCHEN’72

SCHIUL, PASIUNEA ȘI BUCURIA COPIILOR

Lotul de lupte greco-romane, din 
care vor fi selecționați reprezentan
ții români la Jocurile Olimpice de 
la Mflnchen, este pregătit de același 
antrenor Ion Corneanu, care de 
mulțl ani se ocupă de instruirea ce
lor mai buni luptători români. Sub 
bagheta acestui tehnician cu reputa
ție internațională, luptătorii noștri 
de la stilul greco-romane au cucerit 
multe medalii la olimpiade, cam
pionate mondiale Și europene. Deci, 
l-am ales ca interlocutor al inter
viului de față pe prof. Ion Comea-

nu, ca fiind unul dintre cei mai 
competenți tehnicieni în preparati
vele olimpice.

Prima noastră Întrebare, pe care 
am adresat-o maestrului Corneanu, 
s-a referit la selecție ți la exigenta 
lui arhicunoscută in cercurile atle
ticii grele.

— Muncim de aproape doi ani 
pentru alcătuirea unui lot lărgit din 
care să alegem pînă la sfîrșit pe cei 
mai în formă sportivi. Deci, se poa-

te spune că preselecția a început 
încă din 1970, a contiuat anul tre
cut și apoi ne-am oprit asupra unui 
lot mai restrîns de 15—16 sportivi. 
Criteriul nr. 1 pentru obținerea unui 
loc în cercul olimpicilor a fost, în 
primul rînd, comportarea la ediția 
precedentă a J.O., precum și la C.M. 
și C.E., adică cei care au obținut la 
aceste confruntări medalii sau 
puncte (clasîndu-se pe locurile 4—6). 
Dar se află printre ei și sportivi 
care nu s-au evidențiat pe arena in
ternațională, ci în competițiile in
terne. Aceștia sînt luptători tineri, 
cu perspective imediate. în privin
ța exigenței de care trebuie să dea 
dovadă în permanență un antrenor, 
fie el la lot sau la o echipă de 
club, pot să dau exemple. Acei 
băieți care la un concurs sau două 
intră în eclipsă de formă, sînt scoși 
din lot Așa cum s-a întîmplat cu 
I. Gibu și C. VIrtosu.

Toma RABȘAN

La 1300 de metri altitudine, a- 
colo unde se întilnesc Piatra Cra
iului, Bucegii și Făgărașul, se a- 
flă comuna Șirnea. Adăpostită la 
dreapta șoselei Brașov—Cîmpu- 
lung, această așezare ale cărei case 
de piatră și lemn stau parcă ani
nate pe versanții din jur, consti
tuie, vara, un veritabil cap de 
pod pentru drumeți, iar în ano
timpul gerurilor și zăpezii, oferă 
pe pantele sale excelente posi
bilități pentru practicarea schiu
lui. Cu ocazia vizitei pe care am 

- făcut-o, cu eît-eva zile în - urmă, 
locuitorii acestei pitorești loca
lități, ca și cei din satele înveci
nate, erau în febra pregătirii tra
diționalei lor sărbători. „Iarna la 
Șirnea". Iar pe prim plan, se a- 
flă concursul de schi fond, rezer
vat copiilor.

O dată cu venirea noastră, spre 
seară, au apărut și cei 80 de copii 
ai școlilor generale din Șirnea, 
Fundata, Moeciul de Sus și de 
Jos, Săcele și Rîșnov. Și chiar din 
momentul sosirii, în 
ger cumplit, schiurile 
in funcțiune pentru acomodare și 
recunoașterea traseelor, de fapt, o ■ 
adevărată avancronică a îndirji- 
telor întreceri de a doua zi, scrisă 
pe zăpadă de urmele paralele. Iar 
cind lumina crepusculului s-a lă
sat definitiv învinsă pe piscurile 
munților, pirtia de pe Clăbucet 
— Șirnea a găzduit carnavalul ze
cilor de torțe aprinse ale copiilor, 
un adevărat festival luminiscent. 
aflat parcă la concurență cu ce
rul înstelat. Apoi, toată lumea, 
gazde și invitați, s-a retras la 
căminul cultural, unde s-a des
fășurat o plăcută demonstrație de 
dansuri și cîntece populare spe
cifice locurilor.

...L-am întîlnit pe profesorul de 
biologie Nicolae Frunteș, „sufletul" 
comunei Șirnea. Are 32 de ani de 
invățămînt și tot ce s-a făcut aici 
poartă amprenta activității sale 
neobosite ca și a directorului de 
școală Nicolae Stroe și a prima
rului Ion Rîpeanu. Profesorul 
Frunteș, a cărui energie trecerea 
anilor n-a. reușit s-o slăbească, nu 
s-a plins niciodată — și n-o face

ciuda unui 
au intrat

Start! Vn nou concurent, reprezentant al 
cursă. 11 vom revedea, oare, peste

comunei Șirnea, a plecat în 
cîțiva ani,* la marile concursuri?

Foto : Gheorghe NAN-Șirnea

în preajma campionatelor naționale de patinaj viteză

PE LACUL CIUCAȘ LA MINUS 20 DE GRADE
TUȘNAD, 19 (prin telefon). — Apropierea startului in finala campio

natelor naționali de patinaj viteză pe anul 1972 (21—24 ianuarie) se simte 
pretutindeni în pitoreasca stațiunea din județul Harghita. Pe străzi au 
apărut afișe, au sosit aproape toți conenrenții, iar gheața lacului Ciucaș 
e populată de alergătorii diferitelor cluburi și asociații, care fac ultimele 
retușuri dinaintea startului. z

® Frigul persistă la 
Tușnad, gerul din ulti
mele zile ridicînd unele 
probleme administrato
rilor lacului Ciucaș. 
înghețind barajul de 
la canalul de aducțiu- 
ne se crease, la un 
moment dat, pericolul 
deplasării pistei. După 
o noapte de intervenții, 
s-a reușit să se topeas
că gheața groasă de a- 
proape 2 metri, astfel 
ca lacul să fie din nou 
alimentat cu apă. Res
ponsabilul grupei de 
întreținere a bazei 
sportive de iarnă. N. 
Balint a promis că va 

finaliștilor o 
calitate su-

oferi 
gheață de 
peri oară.

• După 
informați, 
lian Stoica, salariat al 
Casei de cultură din

cum sîntem 
arbitrul Ste-

localitate, are un plan 
de instalație fonică in 
stea, care să acopere 
toate unghiurile inelu
lui de gheață. Organele 
locale de specialitate 
l-au asigurat că îi vor 
pune la dispoziție difu
zoarele necesare.

• Pe antrenorul Zol- 
tan Szekely (Agronomia 
Cluj) l-am întîlnit de 
mai multe ori pe pa
tine, lucrînd cot la cot 
cu elevii săi. De fie
care dată a fost reți
nut în pronosticuri, lă- 
sîndu-ne impresia că 
secția sa trece la ora 
actuală printr-o criză 
de valori reale. Ultima 
oară ne-a spus că sin
gurii patinatori care îi 
inspiră încredere în 
anul acesta sînt junio
rul E. Imecs și seniorul 
I, Roșea. Noi l-am a-

dăuga și pe Gh. Pop. 
care se află în plină 
ascendență de formă, 
anunțîndu-se printre fa
voriții probelor lungi 
la seniori.

• Anul trecut a luat 
ființă secția de patinaj 
viteză a asociației spor
tive Șoimii Tușnad. 
Antrenați de inimosul 
instructor voluntar Ni
colae Toth, asistent 
principal la policlinica 
din localitate, tinerii 
Ileana Tompoș și Ion 
Moldovan progresează 
văzînd cu ochii, numă- 
rîndu-se printre lau- 
reații ultimelor concur
suri republicane. Deci 
micii... „șoimi“ din 
Tușnad șl-au luat zbo
rul.

Troian IOANIȚESCU

nici acum — de greutățile pe care 
le-a întimpinat. Și dacă-l întrebi 
ce-și mai dorește, răspunsul va 
fi. invariabil, legat tot de comuna 
lui:

La Șirnea,

la răscrucea munților

(Continuare In pag. a 2-a)
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Fotoreporterul nostru V. Bageac i-a surprins pe luptătorii din lotul de greco-romane, aflați intr-o scurtă va
canță de iarnă la Poiana Brașov, executind mișcări specifice sportului lor în fața cabanei Ghiocelul. In 

dreapta fotografiei, antrenorul Ion Corneanu.

i
dar

— Nu vreau nimic altceva de< 
cit ca Șirnea să devină un obiec
tiv turistic de marcă al județului 
Brașov. Ar fi bine, deci, să se 
construiască, în primul rînd, o 
cabană, și apoi să fie create con 
diții mai bune pentru alimentația 
publică. Anul trecut au venit cir-' 
ca 2.000 de turiști, însumînd a- 
proape 10.000 de zile cazare. Iar 
numărul acestora va crește din 
ce în ce. Vom prelungi și vom i- 
lumina încă 600 de metri din pîr-

tia actuală. Am făcut multe, 
mai sînt atîtea de făcut!

Discuția se prelungește, îi 
noaștem și -e instructorii, profe- , 
sorii și antrenorii copiilor. Sint 
toți foarte tineri, mulți locuiesc 
chiar in satele unde activează. îi 
învață pe elevii lor secretele pe 
care ei le-au „furat" cînd era de 
vîrsta lor. Toți tși iubesc profe
sia, o fac cu pasiune. Și este nor
mal ca astfel, dintre copiii de 
care se îngrijesc acum, să se i« 
vească campionii de mîine. Ar fi 
o satisfacție majoră, ti numim și 
noi pe cîțiva I. Mărtolu, N. Dîhoî,! 
frații Olteanu, Maria Munteanu,' 
E. Pușcarlu, V. Neaga,

... Am văzut a doua ti, cînd 
concursul era în plină desfășu
rare, o jumătate de sat care, în- 
fruntind gerul aspru, a asistat și a 
încurajat pe copii în timpul cursei: 
erau acolo trei generații, prelun
gind o tradiție care de abia acum

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul feminin de handbal

cu-

MECIURI FRUMOASE, REZULTATE SCONTATE
IN ULTIMA ETAPĂ A TURNEULUI SECUND
TIMIȘOARA, 19 (prin telefon 

la trimisul nostru). — Și azi 
ieri) după amiază tribunele sălii 
Olimpia din localitate au fost arhi
pline. Satisfacția celor aproape 3 009 
de spectatori prezenți la ultima eta
pă a celui de al II-lea turneu de 
sală al 
handbal, 
că ei au asistat la jocuri calitative 
tune, cu multe momente de mare 
spectacol. Rezultate :

RULMENTUL BRAȘOV — VOIN
ȚA ODORHEI 17—14 (8—6). Puncte
le au fost înscrise de : Naco (8), 
Prundaru (5), Oancea (2), Bojte, Că
ciulă — Rulmentul ; Mikloș (7), I. 
Teglaș (3), Magyari (2), M. Teglaș, 
Ilohr, — Voința. Au condus : D. 
Racoveanu și T, Curelea, ambii din 
București.

RAPID—UNIVERSITATEA CLUJ 
15—14 (8—8). Victorie in extremis.
,,U“ Cluj conducea la un moment 
dat (min. 34) cu 13—10. Au marcat : 
Stănișel (6), Ștefan (4), Florea- 
Gheorghe (2), Crișu-Topîrlan (2), 
Oancea—Rapid ; Vidu (5), Bearz (4), 
Butan (2), Cserveny, Cociș, Bara-

de 
(n.r.

campionatului feminin de 
a fost completă pentru

baș—„U“. Arbitri : I. Luchici și Al. 
Codreanu, ambii din Timișoara.

universitatea
TEXTILA BUHUȘI 19—9 (11—5). Au 
înscris : Ibadula (6), Popa (4), Ne
ghină (3), Sauer (2), Rigo (2),Hriv- 
niac, Onofraș—Universitatea ; Mun- 
teanu (3), Vieru (3), Șerb,an, Stole- 
ru, Agoroaie—Textila. Arbitri : Gh. 
Lungu (Brașov) și P. Radvani (Cluj).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
CONFECȚIA 23—19 (13—9). Au mar
cat : Arghir (11), Dobîrceanu (4), 
Dumitru (4), Dragoș (2), Papa, 
Furcoi — Universitatea, Adochitei
(6) , Ilie (5), Serediuc (3), Dincă (2), 
Zamfirache (2), Bidiac—Confecția. 
Arbitri : V. Pelenghian și M. Marin, 
ambii din București.

IEFS—MUREȘUL TG. MUREȘ
13—7 (8—5). Au marcat : Băicoianu
(7) , Mohanu (2), Guță, Bunea, Bota 
și Rublenco pentru IEFS, respectiv 
Soș (5) și Butta (2). Au arbitrat Al. 
Popescu și Gh. Mateescu (Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej).

(Citiți in pag. a 4-a comentariile 
trimisului nostru la această com
petiție).

TIMIȘOARA—



Pag. a 2-a Sportul Nr. 6941

MINIMUM 20% DIN POPULAȚIA TĂRII! 
1 nscrise în contextul general 

al planului cincinal ae dez
voltare a tării noastre, o- 

biectivele șl sarcinile de bază ale 
mișcării sportive pentru perioada 
1971—1975 ne dau certitudinea 
că bilanțul anilor viitori va fi 
deosebit de fructuos, cuprinzînd 
succese pe măsura responsabili
tăților conferite de partid edu
cației fizice și sportului, ca im
portante activitâfi de interes na
țional.

Va fi, neîndoielnic, nevoie de O 
ANGAJARE TOTALA, mai entu
ziastă ea oricînd, de UN PLUS 
DE COMPETENTA individuală și 
colectivă, de UN SPIRIT DE AC
ȚIUNE MAI FERM. Vor fi, Insă, 
mult mai mari, profunde și du
rabile, și satisfacțiile și bucuriile 
muncii noastre.

lată, sâ ne oprim, pentru as
tăzi, la un singur obiectiv — 
FUNDAMENTAL, după opinia 
noastră — cuprins în planul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport. Pînă la sfîr- 
situl actyalului cincinal, MINI
MUM 20 LA SUTA DIN POPU
LAȚIA ȚARII va trebui sâ fie cu
prinsă în practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice ți sportului. 
Cită grijă și cîtă încărcătură so
cială degajă o asemenea preve
dere I

Va crește, așadar, considerabil 
— cîte țări se pot, de fapt, mtn- 
dri cu o astfel de dezvoltare im
petuoasă a educației fizice ți 
sportului ? — numărul cetățenilor 
la dispoziția cărora va fi pus 
tot ceea ce este necesar pentru

ca aceste activități sâ contribuie 
eficient la dezvoltarea armoni
oasă și întărirea sănătății lor, la 
menținerea unei ridicate capaci
tăți de muncă, la petrecerea utilă 
și plăcută a timpului liber, pre
cum și la cultivarea in mai mare 
măsură a talentelor, la o repre-

entru toti-p 
ntou toți

pen P
zentare de prestigiu a sportului 
românesc în lume.

O dată cu bucuria și mîndria 
cetățenească de a consemna un 
obiectiv de asemenea dimensiuni 
fi cu un asemenea conținut, ni 
se pare necesară și sublinierea 
faptului că întreaga activitate 
preconizată în această direcție 
are la bază o analiză realistă a 
necesităților și condițiilor exis
tente și de perspectiva. De aici, 
desigur, și prevederile potrivit 
cărora procentul participanjilor la

p n

activităfile de educație fizică și 
sport va trebui să ajungă la sfîr- 
șitul anului 1975 la 50—60 la 
sută în unitățile de învățămînt de 
toate gradele, la 25—30 la sută 
în întreprinderi și instituții, la 
10—15 la sută în mediul rural.

Cu aceeași claritate — gene- 
rînd încredere în împlinirea lor 
— sînt astăzi elaborate și mă
surile prin care se poate ajunge 
ca, într-adevăr, minimum 20 la 
sută din întreaga populație a 
țării sâ fie cuprinsă într-o largă 
mișcare sportivă de masă. Vom 
reveni asupra acestor măsuri 
pentru că ele aduc multe ele
mente noi și pentru că se cer 
binecunoscute de fiecare acti
vist în domeniul educației fizice 
și sportului.'

O precizare nî se pare, totuși, 
obsolut necesară, chiar acum, la 
începutul dezbaterilor privind 
pri«»cipaiele prevederi ale planu
lui de dezvoltare a mișcării spor
tive. Este vorba de faptul că, în 
perioada următoare, VA TREBUI 
DESFA5URATA, ÎN PRIMUL RÎND, 
O SUSȚINUTA SI PASIONANTA 
MUNCA DE CONVINGERE A 
CETĂȚENILOR, ÎNDEOSEBI A 
TINERETULUI, de a practica zil
nic exercițiile fizice, sportul, nu 
numai cu prilejul competițiilor de 
masă ci, mai ales, INDIVIDUAL, 
împreună cu familia, cu prietenii.

Vor trebui, vedem, deschise noi 
pîrtii pentru relansarea educa
ției fizice și sportului.»

PRELUDIU AL PREGĂTIRILOR PENTRU
LA MONDIALEPARTICIPAREA

1 ■’M
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Jucătoarele și jucătorii de popice avînd un moment de relaxare în
tr-o poiană din preajma cabanei Cuibul Dorului

i Foto i C. BEREȘTEANU

$

3

f
Dan GARLEȘTEANU

Timp de peste o săptămînă, ca
bana Cuibul Dorului, de lingă Si
naia, a avut oaspeți puțin obiș- 
nuiți. Aici și-au petrecut o parte 
din vacanța de iarnă componenții 
loturilor republicane de popice, 
care se pregătesc pentru campiona
tele mondiale din Iugoslavia.

Intr-una din zile, am făcut o vi- 
«ită popicarilor la Cuibul Dorului 
șl l-am găsit tn plină activitate, In 
postură de atleți... Sub îndrumarea 
profesorului de educație fizică Ro
ger Cernat, campioanele mondiale 
Cornelia Petrușca, Elena Trandafir,

un

„INTERMEZZO" GLACIAL
verb adecvat, și „aliatul lui 
Cristian Țopescu, la microfon, 
profesorul Radu Ionian. îi spu
nem profesor de patinaj, dar 
l-am știut și ca talentat patina
tor, dacă nu ne înșelăm primul 
care s-a luptat cu dublele-sărituri 
pe gheara de la „23 August". în
trebare, totuși : dacă explicăm te
lespectatorilor, cu atîta amănunt, 
figurile de pe gheață, cum de 
n-am găsit un auditoriu mai re
ceptiv și-n orele de predare la 
patinoar ? Te miri că acel dublu- 
Axel, văzut de o sută de ori de 
miercuri pînă duminică, nu s-a 
putut învăța ca lumea și la noi. 
Am avut o patinatoare, la alte 
campionate europene, dar tot în 
Suedia, prin 1968, iar acum 
n-avem nici una. O chema Bibi 

Moiș și se lupta 
de la egal cu Rita 
Trapanese și Char
lotte Walter. Asta 
a fost. Acum...

N-am vrea să 
cășunăm pe Radu 
Ionian,, dar îl 
știam și ca un ac
tiv competitor în 
proba de perechi.. 
Cam cîte cupluri 
de patinatori a 
pus pe gheața de 
concurs, de cînd

este cel mai bun antrenor 
ol nostru I Sau cîte perechi de 
dansatori avem, după ce s-au fă
cut cursuri, prelegeri, schimburi 
de experiență, invitații (costisi
toare) de peste hotare, pentru 
introducerea acestei probe și la 
noi în țară ?

Poate că s-ar fi putut spune 
toate acestea și la televiziune, 
adiacent la comentariile extaziate 
în fața unor evoluții într-adevăr 
de înaltă clasă. Fără supărare.

Altfel, toate bune.
INTERIM

P.S. Am aruncat o vorbă, în 
numărul nostru de Anul Nou, cu 
filmul finalei „Cupei Davis' — 
octombrie 1971 — care așteaptă, 
la monta], ceva minuni organiza
torice, pentru a fi dat și pe micul 
ecran. N-am avut de lucru, fiind
că ne-au năpădit apoi telefoa
nele acelora, mulți, care vor să 
vadă și ei cum a fost la Char
lotte. Ce să le răspundem ?

STEAUA A GlNDIT MAI BINE PARTIDA DECISIVA

Ora tlrzle la care s-a încheiat 
marți seara jocul derby al campiona
tului national de hochei pe gheață 
ne-a obligat să furnizăm cititorilor 
noștri doar date sumare, strict nece
sare din punct de vedere informativ, 
O confruntare Intre Steaua șl Dinamo, 
adică între cele două formații care 
de ani de zile îșl dispută, tn „circuit 
închis", titlul de campioană a țării 
«și care furnizează lotului reprezen
tativ cea mai mare parte a compo- 
nenților lui, face necesar un comen
tariu mal amplu, mai analitic. Cu 
atît mai mult, cu cit partida de marți 
seara a ridicat unele probleme inte
resante încă înainte de desfășurarea

el, fiind — prin natura împrejurări
lor — ultimul și, ca atare, cel mai 
important criteriu de selecție.

Relulnd lucrurile în ordinea expu
să mai înainte, facem loc cîtorva 
considerente legate de desfășurarea 
partidei. După cum se știe, a clști- 
gat Steaua, la un scot simetric cu 
victoria anterioară a dinamovlștllor : 
4—2. Hocheiștli lui Zoltan Czaka au 
fost evident mal buni în acest ultim 
joc si aceasta pentru că au pregătit 
mai bine, cu mai multă seriozitate, 
întîlnlrea. N-am pătruns în intimita
tea procesului de antrenament al ce
lor două formații din dorința de a 
nu stîml, și mai mult, niște suscep
tibilități și asa exagerate. Dar, ur
mărind partida am putut constata 
— și nu numai noi — că Steaua a 
evoluat cu mai multă claritate și or-

CE A PĂTAT DERBYUL?
8 in firea lucrurilor ca derbyurlle să 

sUrnească pasiuni. De aceea nu ne-a 
mirat atmosfera vulcanică ce a însoțit 
marți seara meciul de hochei pe gheată 
Steaua —> Dlnamo, menit si desemneze 
liderul de moment, pind după campiona
tele mondiale (etnd se va relua compe
tiția națională).

Ne-a produs satisfacție numărul mare 
(aproape 5000) de spectatori care au 
ținut să vadă o partidă presupusă a fi 
de mare tensiune. Jucătorii ambelor e- 
chtpe au fost sensibili la atenția ce li 
s-a acordat ți nu și-au precupețit efor
turile intr-un joc dificil ți decisiv. Am
bianța a fost, așadar, propice unui im
portant eveniment sportiv.

Din păcate, la mijlocul reprisei a treia, 
in plină InCrtneenare a formațiilor pen
tru victorie, în urma a două decizii co
recte de eliminare dictate de arbitri, o 
parte minoră a publicului s-a manifestat 
reprobabil, aruneind diferite obiecte mă
runte pe gheață și determinind astfel o 
nedorita întrerupere a Jocului. Acțiunea 
n fost cu atît mat neașteptată cu cit 
taberele de suporteri ai celor două echipe 
s-au manifestat ptnă atunci cu explica
bili dăruire sportivă, încurajindu-și fre
netic favorițll.

Hocheiul pe gheață a dovedit cd are 
tnulți susținători fervenți, dotați cu sim
țul sportivității, pregătiți »d guste fru
musețile jocului, fără <Z cădea tn patima 
unei parțialități ignobile. Spre regretul 
nostru, trebuie să constatăm că elemente 
certate cu regulile eticii înveninează at
mosfera in tribune, procedind in ma
niere vecine cu huliganismul. împotriva

acestora trebuie să acționeze două pu
ternic» forțe : opinia publică a masei 
mari de spectatori corecțt (care pot in
fluența ti poton ieșirile necontrolate ele 
vecinilor de tribună) fi organizatorii 
(care stnt obligați să ia dtn vreme masuri 
eficace de asigurare a ordinii (n incinta 
patinoarului) Deși stadionul de gheată 
,.23 August" a mai fost martorul un >r 
manifestări nesportive, administrația ba
zei nu a găsit cu cale să prevină repe
tarea lor. Intrarea in incinta patinoare'.-. î 
se face Incd printr-un control superfi
cial, adesea supus traficului (ceea ce 
reiese evident ți din raportarea număru
lui de plătitori la numărul efec-.iv de 
spectatori oftați sub capota sdlu t>.

In privința întreruperii de aproape S» 
de minute (fără precedent), un reproș te 
cuvine ți arbitrilor care au przîungit 
excesiv .pauza dc curățenie". In loc si 
fi reluat cit mat grabnic jocul, pentru 
a calma spiritele. Ceea ce nu vrea să 
însemne însă că le imputăm exigența 
cuvenita tn aplicarea regulamentului de 
joc.

Victor BANCIULESCU

ganizare, executînd manevre tactice 
cu perseverență, cu acea încăpăținare 
specifică unui antrenament asiduu, 
ceea ce i-a adus satisfacția finală- 
Să exemplificăm. De pildă, în prima 
confruntare, greșelile de plasament 
ale fundașilor, distanța prea mare 
dintre ei au permis inventivilor ju
cători de la Dinamo, excelenți în exe
cutarea șarjelor individuale, să creeze 
numeroase breșe în sistemul 
siv al echipei Steaua și să 
chiar goluri, mal ușor declt 
așteptat Remediind această 
prin organizarea unei apărări_ 
oameni (cei trei centri 
G. “ * 
au 
ces 
rar 
paie, că de portari buni ducem lip
să... — s-au micșorat rizibil. Acesta 
a fost primul lucru care ne-a făcut 
să apreciem că Steaua a gtadit mai 
bine jocul. Apoi, Tn atac, am obser
vat tendința hocheiștilor acestei echi
pe de a trage sus, pe lingă umerii 
lui Dumitraș. adică acolo unde este 
mai vulnerabil acest excelent portar. 
Firește, ei n-au reușit tot timpul să 
plaseze pucul acolo unde voiau și. 
în plus, Dumitraș rămine un portar 
de clasă, care marți și-a salvat echi
pa din multe momente grele. Oricum, 
această p-eocupare, eficientă prin go
lul lui Gheorghiu, 
a trage la poartă 
fentă (două goluri 
sirează indubitabil 
încred 
acest 
Fortun

Cit privește pe dirtamoriști 
lăsat depășiți cu ușurință 
■primele m-nute, reușind, 
spre meritul lor — să se 
uneori, poate, puțin cam 
explicabU este faptul că ei au fost, 
de această dată, excesiv de nervoși, 
din care cauză au greșit des. plătind 
un tribut greu acestei stări de sures-

defen- 
înscrie 

era de 
lacună, 
in trei 

__  Calamar. 
Szabo și, mai puțin, Iordan — 
acționat ca atare !), căile de ac- 
spre poarta, bine apărată de Mo- 
— de n-ar fi numai un foc de

tat soarta

ca si tendința de 
sec. după o primă 
Calamar), detnon- 
câ Steaua nu și-a
— cel puțin ta 

r ta mitrule zeiței

să

ei s-au 
chiar din 
totuși — 
regrupeze, 
tîrziu. In-

citare- Un tribut tradus, de fapt, 
prin multe eliminări (majoritatea din
tre ele perfect regulamentare), care 
au dereglat mecanismul formației, 
mai ales în atac, pentru că în apăra
re ele nu s-au transformat în goluri. 
Dar iată o situație statistică : SANC
ȚIUNI : Dinamo — 13, Steaua — 8 ; 
MINUTE DE ELIMINARE : Dinamo 
— 34, Steaua — 16. Interesant este 
faptul că această șltuatie n-a avut 
urmări defavorabile pentru dinamo- 
viștl Pe tabela de marcai, deoarece, 
atît Steaua, cît si Dinamo, au Înscris 
cite un gol cînd aveau un om în 
plus p« gheață. Culmea este, însă, 
că Steaua a marcat și în inferioritate 
numerică ! Ded...

In ceea ce privește comportarea 
jucătorilor vizați să îmbrace tricoul 
echipei reprezentative. lucrurile s-au 
complicat nițel. Cea mal mare parte 
dintre ei au evoluat diferit în cele 
două derbyuri, ceea ce face extrem 
de dificilă sarcina selecționerilor. Din
tre portari. Dumitra? rămîne. de de
parte, cel mai bun. La fandași, lu
crurile stau destul de îngrijorător : 
Varga și Făgăraș nu se arată a fi tn 
cea mai bună formă. Tureaan exce
lează ca înaintaș, dar setează des 
si grav în apărare, Ioniță ca și FI. 
Sgineă au jucat șters în primul der
by și ceva mai activ în cel de al 
doilea. Ne gindim că, pentru acest 
port, ar putea fi discutat si Tamaș. 
de la Avintul M. Ciuc. Atacanți' 
s-au prezentat, și ei. cu mari oscila
ți- : Calamar. Pană. Gh. Huțanu. 
Stefanov. G. Szabo, adică principa
lele noastre forte ofensive, nu evo
luează sigur. constant, Eficient. So
luția ? Poate într-o selecție mai aten
tă și mai largă. Dar, cea mai sigură 
rezolvare constă tot intr-o pregătire 
judicios gindită și cu dăruire tradusă 
In viață !

campioana europeană la junioare, 
Ildiko Grozăvescu-Zsizsik, vice- 
campionli lumii la perechi, IUe Ba
laș și Iosif Tismănaru. precum și 
ceilalți fruntași ai sportului popi
celor, echipați în treninguri căldu
roase, cu căclullțe de lină pe cap, 
efectuau un cros pe potecile aco
perite de nea de prin preajma 
cabanei. După cursa din pădure, 
fără cronometru și fără adversari, 
a urmat o adevărată lecție de gim
nastică. apoi. în sala de mese, „an
trenamentul" s-a încheiat cu
ceai fierbinte. Deci popicarii, care 
nu peste mult timp se vor întrece 
într-o nouă ediție a C.M. — și 
sperăm că vor iavea același succes 
ca și la Bolzano, In 1970, cînd fe
tele au cucerit toate titlurile puse 
în joc, iar băieții o medalie de ar
gint ?1 una de bronz — au avut 
zile de odihnă activă, cu multă 
mișcare în aer liber șl exerciții 
pentru condiție fizică. De altfel, din 
programul zilei n-au lipsit, dimi
neața, o jumătate de oră de gim
nastică de înviorare și 2—3 ore de 
alte exerciții, cu mingea medicinală, 
extensoare, gantere și, în plus, o 
porție zilnică de alergări pe te
ren variat, pe porțiuni de 3—4 km. 
N-au lipsit nici excursiile, care a- 
cum, în plină iarnă, au un farmec 
deosebit Intr-una din zile, de pil
dă, atît fetele cît și băieții s-au ur
cat la Vîrful cu Dor, unde au pe
trecut cîteva ore.

Stînd de vorbă cu unul dintre 
veteranii sportului pe pistele de bi
tum, Petre Purje, component al e- 
chipei României care în 1968 a cîș- 
tigaț titlul suprem al lumii, dînsul 
ne-a spus că această mică vacanță 
la munte este foarte utilă, recon
fortantă, dar că ea va constitui un 
adevărat preludiu al pregătirilor 
numai dacă va fi continuată acasă, 
la echipele în care activează fie
care, cu o cantitate de muncă 
maximă. „Pentru ca fetele să-și a- 
pere titlurile cucerite, iar noi, bă
ieții, să reciștigăm medalia de aur 
pe echipe, trebuie să ne antrenăm 
cu toată seriozitatea". Un prilej de 
a se pregăti cît mai temeinic pen
tru întrecerile din Iugoslavia îl va 
constitui, firește, campionatul divi
zionar, care va începe în prima 
săptămînă a lunii viitoare.

Scurta vacanță de la Cuibul Do
rului sperăm, deci, să fie de bun 
augur pentru marea confruntare la 
care vor participa popicarii noștri.

Să profităm , de ocazie, 
cînd Belphegor nu-i acasă, 
ca să mai jucăm și noi 
pe masă... O tele-cronică 
fără fotbal obligatoriu, mai ale? 
că blonda Meta, în transmisia 
cu suspense de la Zurich, s-a a- 
rătat ursitoare rea. Totuși.. Așa 
că-i lăsăm pe Rică și Dobrin să 
repare ce sorții au mai stricat. 
Ar fi splendid. De U.T.A., nici o 
grijă. „Pintenații" lui Bill Ni
cholson vor face cunoștință cu 
celălalt fotbal românesc. Cel 
bun. După cum, sîntem convinși, 
nici Steaua n-o să se sperie de 
cărțile de vizită de la Munchen, 
chiar purtînd nume de golgeteri 
mondiali.

Vom scrie despre cele cinci 
frumoase seri de patinaj, care 
reînnoiesc o tra
diție fericită a 
televiziunii. Nu 
știm cui să-i mul
țumim, în princi
pal, poate fusu
lui orar care n-a 
fost prea depăr
tat, dîndu-ne voie 
să ne culcăm la 
ore moderate, 
fără să-i fi pier
dut pe Ulanovi, 
Ondrej și Sonja. 
Da, Sonja cea
mică, purtînd numele unei alte 
Sonja, care a fost marea ji prima 
,zînă a gheții', pe atunci inega
labilă, în anii cînd o vedeam pe 
ecranul cinematografelor. Dar azi 
zînele, mai multe, fac sărituri cu 
triplă rotație în aer — adevărate 
ființe ale văzduhului — și Sonja 
Morgenstern este probabil mai 
mare patinatoare decît a fost 
Sonja Henie. Chiar dacă nu-i va 
fi dat să ia zece titluri mondiale 
la rînd, fiindcă asta nu se mai 
poate în zilele noastre.

Patinajul a pășit mult înainte, 
am văzut-o limpede tn transmi
siile „europenelor* de la Gote- 
borg, din unele puncte de vedere 
cu totul remarcabile. Mai ales 
datorită calității spectacolului 
prestat de protagoniști. Se vede 
că artiștii ghetii sînt bine... în
călziți de apropierea Jocurilor de 
la Sapporo si dispuși să ridice 
din nou nivelul marilor întreceri, 
la un moment dat în „descres- 
cendo', după atîtea dispariții no
tabile (Danzer, Fleming, Seyfert, 
Oleg-Ludmila).

A remarcat-o, cîteodatâ cu

UN APEL CĂTRE PESCARII SPORTIVI

La 5 februarie

CAMPIONATUL PE ECHIPE t
DEBUTEAZĂ lNTR-0 NOUA FORMULA

Pentru prima oară, după 12 ani, 
campionatul republican de tenis de 
masă pe echipe se va desfășura 
după o nouă formulă : cea divizio
nară, cu tur și retur. Vor lua parte 
10 formații masculine și 8 feminine.

Prima parte a acestui campionat 
începe sîmbătă 5 februarie și se va 
încheia la 21 mai. Returul este pro
gramat între 15 septembrie și 15 
decembrie.

Etapa inaugurală a competiției 
cuprinde următoarele meciuri t bă
ieți : Politehnica București — Co
merțul Tg. Mureș, Locomotiva 
București — C.S.M. Cluj, Progresul 
București — C.S.M. Iași, fete: 
Spartac II București — C.S.M. Cluj.

Formațiile feminine vor cuprinde 
trei jucătoare, iar cele masculine, 
patru jucători.

Batala 
Bucu- 

revelațla

Eugen
(Dinamo 
rești), 
concursului inau
gural de săptă- 
mtna 
cînd

trecută, 
cîștigat 

pușcă 
compri- 

teniori 40

a 
proba de 
cu aer 
mat 
focuri cu 374 p,
se află printre 
protagoniștii cam
pionatului națio
nal de tir însală. 
Satala, originar 
din Focșani unde 
sub îndrumarea 
antrenorului Ion 
Oprișan a făcut 
primii pași tn tir, 
face parte acum 
din puternica 
secție de tir a 
clubului Dinamo 
și îl are ca an
trenor pe Ene 
Drăgan.

Foto i
P. ROMOȘAN

Gh. IRIMTNOHJ-coresp.Călin ANTONESCU

ÎNCEPE CAMPIONATUL LA PROBELE
Dintre toți trăgătorii noștri, cel 

mai activi, în această perioadă, «Int 
cei de la armele cu aer comprimat. 
Faptul este firesc dacă ne gîndim că 
a rămas mai puțin de o lună pînă 
la „europenele” de la Belgrad (18—20 
februarie).

După competiția inaugurală de săp- 
tămîna trecută, iată că peste cîteva 
zile, tot la București, se va desfă
șura și campionatul republican la pro
bele de pușcă și pistol cu aer com
primat. Iată, dar, un prilej nimerit 
și pentru verificarea stadiului de pre
gătire a reprezentanților noștri înain
tea marii întreceri continentale.

Campionatul este organizat într-o 
singură etapă finală, cu două faze, 
individual si pe echipe la probele de 
seniori, senioare, juniori și junioare 
(născuți în 1952 și mai devreme).

Prima zi a programului a fost fi
xată pentru duminică, iar ultima: 
miercurea viitoare.

După prima fază a concursului vor 
fi întocmite clasamente individuale 
(fără acordarea titlului de campion, 
cu excepția junioarelor) șl pe echipe 
(cu atribuirea titlului de campion).

Titlul de campion republican indi
vidual va fi decernat țlntașilor care 
au realizat cel mal mare punctaj 
după disputarea ambelor faze. în

CU AER COMPRIMAT
egalitate de puncte, departa-caz de _ 

jarea se va face după ultima (cu ex
cepția junioarelor) decadă trasă în 
faza a doua, sau penultima șa.m.d.

înaintea acestei importante compe
tiții, aflată la a treia ediție, să re
amintim pe campionii anului trecut: 
larmă eu aer comprimat, juniori : 
Icn Trăscăveanu (Steaua), junioare: 
Anca Iuga (Dinamo) ; seniori : Ștefan 
Caban (Dinamo) ; echipe : Steaua 
(I. Codreanu, T. Ciulu, P. Sandor. 
T. Coldea) ; senioare : Mariana Feo- 
dot (Dinamo) ; echipe Dinamo (Ma
riana Feodot, Melania Petrescu, Ve
ronica Stroe) : pistol cu aer compri
mat : fete : Anișoara Matei (Dinamo); 
seniori : Dan Iuga (Dinamo) ; echipe : 
Dinamo (D. Iuga, I. Pieptea, C. Ma
ghiar, I. Tripșa) ; juniori : Ionel An
drei (Metrom Brașov).

/I C\ (ETrmare 
din pag. IJ

CONCURSURI PE SEMENIC Șl MOGOȘA

Gerul puternic din ultimele zile a aco
perit cu un strat gros de gheață toate 
bazinele piscicole închise Aceasta cre
ează riscul asfixierii faune! piscicole din 
bazinele destinate pescuitului sportiv. 
Asociația Generală a Vînătorilor și Pes
carilor Sportivi (ace un apel către toți 
pescarii sportivi din țară să se consti
tuie in echipe și să efectueze copci de 
aerisire în gheața apelor tn care vor 
pescui în primăvară. Asociațiile județene 
și din municipiul București ale vînăto
rilor și pescarilor sportivi și filialele lor 
organizează în aceste zile deplasări, cu 
mijloace auto, la bazinele piscicole P® 
care le au in folosință, pentru a face 
copci în gheată.

La sediile asociațiilor județene șl ale 
filialelor lor sînt afișate datele și locurile 
de intîlnire pentru pescarii sportivi în 
vederea deplasărilor la bazinele piscicole.

Aceste acțiuni vor înlătura pierderi în 
fauna piscicolă a țări! noastre șl vor 
asigura succesele pescărești ale undlța- 
rilor noștri în acest an.

VINATORI COLECTIVE
Asociațiile vînătorilor șl pescarilor 

sportivi de sector din Capitală organi
zează, duminică vînâtori colective, după 
cum urmează :

Sectorul I (cu «edlul în str. Biserica 
Enei 2 tal. 1S.74.57) : vînâtori colective la 
fazani pe’ terenurile Roata. Crevedia, 
Vlad Țepeș șl Vtrtoapele.

Sectorul III (Calea Moșilor 258, tel. 
12.34.04) : vînătoare colectivă la mistreți 
pe terenul Cemioa șl vînători colective 
la fazani pe terenurile Cucu, Băleanca 
șl Lamba (Bucov).

Sectorul V : vînătoare colectivă la fa
zani pe terenul Nebuna șl vînători co
lective la vulpi pe terenurile Ciulnița, 
Dragoș Vodă, Bordușani șl Căbăl.

înscrierile pe listele de participare și 
Informații suplimentare — la sediile aso
ciațiilor, pînă vineri 21 ianuarie a.c. 
orele 20.

★
Pescarii sportivi membri ai asociației 

din Sectorul I al Capitalei sînt con- 
vocați și duminică (23 ianuarie), ora 9, 
la acțiunile pentru facerea copcilor tn 
gheața bazinelor piscicole aflate in folo
sința filialelor.

Punctele d» tntîlnlre stnt : stărtlarul 
de la balta 'tunari, debarcaderul de la 
Ștefănești și digul de la iazul Afumați II.

ANUNȚ
ta afara centrelor de pregătire 

a candidațllor la concursul de 
admitere in I.E.F.S. (Facultatea de 
educație fizică și sport de 4 ani 
șl Facultatea de educație fizică de 
3 ani) organizate în mai multe 
județe din țară tn colaborare cu 
Inspectoratele școlare județene și 
consiliile județene pentru educație 
fizică și sport, incepind din ziua 
de 23 ianuarie cri. se va desfășura 
cursul de pregătire — la proba de 
anatomia și fiziologia omului — 
pentru candidații din București șl 
împrejurimi.

Cursurile stnt programate Ia 
orele 12,30—14.30 în sala A.

înscrierile se primesc la secre
tariatele facultăților din str. Maior 
Ene 12.

• Biroul federal a fost de acord 
ca returul diviziei masculine A să 
înceapă la 20 februarie (în Ioc de 
13 februarie), ordinea etapelor ră- 
mînînd cea stabilită inițial.

• Antrenorul Teodor Giurculescu 
(Dinamo București) este noul se
cund al prof. G. Chiraleu care răs
punde de pregătirea lotului repu
blican de juniori.

• La propunerea Colegiului cen
tral de antrenori, jucătorul G. Zi
guli (Șc. sp. Pitești) a fost suspen
dat pe întreg turul al treilea a! 
diviziei școlare și de juniori, deoa
rece a părăsit, fără aprobare, ta
băra de pregătire a lotului național 
de juniori, organizată în timpul va
canței de iarnă.

• Colegiul central al arbitrilor a 
pronunțat sancțiuni împotriva ur
mătorilor arbitri: Atila Madarasz, 
Alexandru Rigo (suspendați pe pa
tru etape pentru nemotivarea ab
senței la un meci divizionar B) și 
Nicolae Iliescu (suspendat pe două 
etape pentru întîrziere la un joo 
divizionar A).

FEBRĂ OLIMPICĂ LA GRECO-ROMANE

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
Semenicul a găzduit etapa pe muni
cipiu la campionatului republican de 
seniori, juniori și copii. Dacă în 
prima zi concurenții au beneficiat 
de un aliat prețios, vremea frumoa
să cu un soare foarte darnic, cele 
minus 29 de grade, de a doua zi, 
au îngreuiat desfășurarea probelor. 
Concurenții și oficialii au trecut și 
peste acest impediment, primii dis- 
putîndu-și șansele cu o ardoare de
osebită. Cîștigătorii: FOND, indivi
dual, seniori i Helmuth Fett: seni
oare 1 Aurora Ioniță : juniori I l 
Victor Colcea; junioare I i Sorina 
Rădulicea ; juniori II I Robert Benc- 
zic ; junioare L i Ildico Kussy : bă
ieți i Liviu Busuioc (toți de la Olim
pia Reșița).

La ștafetă, schiorii de la asociația 
Olimpia au învins la categoriile 
seniori, senioare, juniori I și copii, 
iar la juniori II, cîștigători au fost 
cei de la C.S.M. Reșița.

SLALOM SPECIAL, seniori l Ma
rin Belei (C.S.M.); senioare ! Lucia 
Ilie (C.S.M.) ; juniori I : Ionel Bot 
(Șc. sp. Reșița); junioare I! Gerlin
de Lenhardt (C.S.M.); juniori II i

Râdu Daud (Șc. sp.); băieți 11 Wal
ter Iendl; fete I : Monica Weber ; 
băieți III Ferdinand Fanciali; fete 
II i Magda Csistian ; fete III: Ema- 
nuela Marieșan (toți de la Șc. sp. 
Reșița).

SLALOM URIAȘ i seniori I Hel
muth Konecsny (Șc. sp.); senioare i 
Lucia Ilie (C.S.M.); juniori Ii Ti- 
beriu Miklo (Șc. sp.); junioare Ii 
Gerlinde Lenhardt (C.S.M.) ; juniori 
II! Radu Daud : băieți I (12 porți) i 
Walter Iendl : fete I i Monica We
ber ; băieți II î Ferdinand Fanciali;

fete II l Magda Csistian ; fete III i 
Alice Polacek (toți de la Șc. sp. 
Reșița).
Doru GLAVAN — coresp. Județean

Pe pîrtia de la Mogoșa, s-au dis
putat probele alpine și de fond din 
cadrul etapei județene a „Cupei 
Unirii". Cu acest prilej, s-a stabilit 
lotul de schiori care va participa, 
duminica viitoare, la finala pe țară 
a competiției, la Vatra Dornei. A 
fost un concurs bine organizat (de 
către comisia județeană de schi și 
Consiliul sindical județean Mara-

mureș), la care au ținut să la par
te mulți participant i.

Pe primele locuri i SLALOM 
SPECIAL, seniori i Z. Radar (C.S. 
Baia Mare) 72,4 ; juniori i Șt. Stre- 
beli (Oțelul B. Mare) 74,8 ; junioarei 
Tamara Lupan (C.S. Baia Mare) 
17,9 : FOND, seniori i Gh. Surduc ; 
senioare i Anca Trif; juniori i Al. 
Surduc; junioare i Gabriela Trif 
(toți de la Minerul Baia Sprie) .

T. TOHATAN — coresp. Județean

(Vrmare dtn pag I)
tși va desemna cu adevărat toate 
talentele th schi, speranțe sportive 
care nu se vor mai pierde de aici 
înainte pe undeva, prin aceste 
locuri pînă nu de mult necunos
cute.

— Acest concurs — ne spune tova- ■ 
rășul I. Vintiloiu, metodist C.J.E.F.S. 
Brașov — face parte dintre 
acțiunile inițiate în vederea de
pistării elementelor de perspec
tivă din județ. în cadrul centre
lor de schi și al școlilor sportive

LA SIRNEA, LA RĂSCRUCEA
din Brașov, ele Iși vor continua 
pregătirea pentru a constitui, în 
următorii ani, contribuția jude
țului Brașov adusă schiului na
țional.

★
A fost la Șirnea, cu adevărat 

un festival născut din bucuria do 
a luneca pe zăpadă. A concuren- 
ților, în primul rind, a profeso
rilor lor, a sătenilor. Și multă 
vreme, după ce cîștigătorii și-au 
savurat premierea, in discuțiile 
tuturora reveneau planurile pen
tru o nouă intîlnire, pentru o

MUNȚILOR
nouă sărbătoare. Aici, sau tn 
altă parte, cînd oaspeții de acum 
vor deveni poate gazde, cel puțin 
tot atît de primitoare ca și cele 
din comuna Șirnea.

iată acum pe cîștigătorii „Cupei 
Șirnea": echipe — 1. Șirnea, 2. 
Fundata, 3. Rîșnov. Individual: 

fete: 3 km. Mimi Gîrbacea (Fun
data) ; 2 km — Elena Ceposu
(Șirnea); 1 km — Maria Boncioiu 
(Fundata); băieți: 
Cioacă (Șirnea);
Stoian (Fundata); 3 km — Gheor- 
ghe Bădescu (Fundata).

500 m Marian
2. km — Ion

Despre aoutățl ta complexul de 
pregătiri puteți să ne spuneți cite 
ceva T

— N-o să intru In amănunte teh
nice șl tactice, care pot constitui șl 
la noi, ca șl în alte sporturi... secre
te, dar în schimb pot să spun că 
de data aceasta cantitatea de mun
că atît la pregătirea fizică cît și în 
cea specifică, a crescut și ca inten
sitate și ca volum. Antrenamentul 
este strict individualizat, se lucrea
ză intens la însușirea corectă a 
acelor procedee la care unii au fost 
deficitari în partide cu adversari 
valoroși. Apoi, pe primul plan al 
pregătirilor se află acele exerciții 
care contribuie la dinamizarea me
ciului, deoarece noul regulament, 
care sancționează sever pasivitatea, 
este aplicat la J.O. mai drastic ca 
oriunde. Degeaba conduci acum două 
reprize într-o partidă, dacă nu faci 
acțiuni și în cea de a treia. Dacă 
aștepți, ca în trecut, gongul final, 
întrucît te știi,.. cîștigător pe baza 
punctelor acumulate în cele șase 
minute, arbitrii te avertizează 
și apoi te trezești descalifi
cat. Nu mai vrem să avem aseme
nea surprize.

La categoria cea mai ușoară, la 
48 kg, aveți un singur om în lot, pe 
Gheorghe Berceanu, care a fost in
disponibil mai bine de o jumătate 
de an. Ce credeți, va face el față 
Jocurilor Olimpice ?

— Da, pentru că s-a refăcut com
plet și deși concurează la o cate
gorie foarte dificilă, el face ușor

greutatea, slăbește puțin ceea ce 
nu-i diminuează forța. In plus, Ber
ceanu mal are un atu, șl anume, 
faima sa de fost dublu eampion 
mondial. In general, la categoria 
cea mai mică de greutate sînt mal 
puțini adversari periculoși. La mon
dialele de Ia Sofia au fost, de pildă, 
doar 4—5, deoarece ceilalți slăbesa 
prea mult și după două-trei tururi 
se epuizează. Și trebuie să mai a- 
daug și faptul că Gică este un foar
te bun tehnician, combativ și se 
antrenează cu maximum de seriozi
tate, ceea ce mă face să am încre
dere în el.

Ce v-ați propus să obțineți la 
Munchen ?

— In primul rînd, să ne apărăm 
prestigiul cucerit la stilul greco-

romane In marile competiții inter
naționale, adică să obținem cît mai 
multe medalii, printre care Și una 
de aur.

★
Lotul olimpio lărgit — de pregă

tirea căruia răspunde, In principal, 
profesorul Ion Corneanu — cuprinde 
pe următorii i Gheorghe Berceanu 
(cat. 48 kg), Gheorghe Stoiciu (cat. 
52 kg), Ion Baciu (cat. 57 kg), Ilie 
Popa și Marian Ciutan (cat. 62 kg), 
Simion Popescu și Eugen Hupcă 
(cat. 68 kg), Ion Enache (cat. 74 kg), 
Nicolae Neguț (cat. 82 kg), Vasile 
Fodorpataki (cat. 90 kg), Nicolae 
Martinescu (cat. 100 kg), Roman Co
dreanu și Victor Dolipschi (cat. 
grea).

EXCURSII IA MfCIUL Df FOTBAL UNGARIA-ROMÂNIA 
Șl „MONDIALELE DE HOCHEI DL LA PRAGA

Oficiul de turism al municipiului 
București, în colaborare cu federa
țiile de fotbal și hochei, organizea
ză două interesante excursii peste 
hotare în acest sezon i tn perioada 
19—26 aprilie la campionatele mon
diale de hochei, grupa A, care se 
desfășoară, după cum se știe, la 
Praga, iar la sfîrșitul lunii aprilie, 
la Budapesta, cu ocazia meciului 
de fotbal Ungaria — România din 
cadrul campionatului european de 
fotbal.

Pentru meciul de la Budapesta 
sînt prevăzute două excursii (am

bele efectuate cu trenul), una de 5 
și cealaltă de 6 zile. Plecările vor 
avea loc de la București în zilele 
de 27 aprilie (în excursia de 6 zile) 
și 28 aprilie (în excursia de 5 zile), 
înapoierea urmînd să se efectueze 
în ziua de 2 mai.

Pentru informații și înscrieri, cei 
interesați se pot adresa asociațiilor 
și cluburilor sportive, oficiilor jude 
țene de turism iar, în Capitaiă, ia 
filiala Oficiului de turism al muni
cipiului București, în Calea Victo
riei nr. 100 (telefon 16.44.31).
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Peste clteva zile, mal precis la 
C7 ianuarie, olimpicii vor decola 
spre continentul african. Vor sus
ține, acolo, patru jocuri cu diverse 
reprezentative marocane și turneul 
acesta va însemna, de fapt, startul 
In pregătirea „meciului calificării’ 
de la 21 mai, cu Danemarca, la 
București. La timona echipei olim
pice a trecut de puțină vreme an
trenorul federal Gheorghe Ola, iar 
primele reacții ale acestei mutații 
au fost surprinse într-un recent ma
terial apărut în revista „Fotbal” 
Așa incît, astăzi, dincolo de rapida 
ascensiune a lui Gh. Ola, vom dis
cuta mai ales despre 
ți problemele sale la

lotul olimpio 
ordinea zilei.

echipei naționale de tineret, pe care 
am condus-o timp de 18 luni. Sma
randache, Cristache, Olteana, Si
mionaș, Kun II, Petreanu, Bro
șovschi și Hajnal au fost elevii mei 
la lotul de tineret; c) apoi, cel mai 
important criteriu a fost șl va fi 
campionatul, cel care va decide în 
luna martie lotul definitiv de 18 
jucători.

Pînă la jocul cu Danemarca vom 
susține trei meciuri de verificare 
(la 6 și 29 aprilie și la 13 mai) 
cu echipe olimpice sau echipe de 
club din străinătate. Valoarea și 
forma jucătorilor în aceste tntîl- 
niri vor decide formația pentru 
„meciul calificării' de la 21 mai.

Pentru o discuție_ . de acest ren,
tn primul rind interesează premi
sele. Și anume, să știm, de la bun 
tnceput, cu cine porniți Pe drumul 
ee vrem cu toții să ducă eătre 
MUnchen.

— Lotul lărgit este următorul i 
Ghlța, Suciu și Vidac (portari); Pop, 
Mioc, Smarandache, lanul, Boc, 
Vlad, M. Olteanu, Cristache. Co- 
drea, Popovici (fundași); Pescaru, 
Simionaș, Vigu, Broșovschi, Fanea 
Lazăr (mijlocași); Petreanu, Pan- 
tea, Radu, Domide, Tătaru, 
■Rugiubei, Năstase, Jercan, 
(înaintași).

Kun II, 
Hajnal

Deci, n-au fost omiși_ din lot
Broșovschi, Popovici și Vidac cum 
au crezut unii 1

— Nici vorbă ! Aceștia nu fac 
parte din lotul ce va merge în Ma
roc, pentru că nu am vrut să afec
tez prea mult pregătirile de iarnă 
ale U.T.A.-ei. U.T.A. se pregătește 
pentru Tottenham și pentru cam
pionat. înaintea tragerii la sorți în 
Cupa U.E.F-A. m-am consultat cu 
Nicolae Dumitrescu și am conchis 
să-i iau în turneul marocan doar 
pe Domide și Kun II.

— Care au fost criteriile de se
lecție ale amintitului lot lărgit ?

— Au fost mai multe criterii l 
a) menținerea foștilor jucători din 
vechiul lot olimpic care au dat un 
randament bun; b) păstrarea bazei

ÎN INTIMPINAREA LUCRĂRILOR PLENAREI COMITETULUI FEDERAL

ACTIVITATEA ANTRENORILOR CERE
0 MAI BUNA REGLEMENTARE

— In această formație care, cred 
că • gîndită In linii mari, aveți și 
puncte nevralgice sau, altfel spus,

sitate de prim ordin într-un med 
ca acela cu Danemarca, în care 
trebuie să înscrii cu două goluri 
mai mult decît adversarul. Pentru 
cele două posturi de atacanți cen
trali am de ales între Domide, 
Tătaru, Kun II și Rugiubei, ceea 
ce, trebuie să recunosc, nu este o 
grijă I Pentru că arădeanul, o va
loare, a confirmat în campionat și 
în jocurile din Cupa U.E.F.A- o 
formă foarte bună ; pentru că Tă
taru, jucător cu calități certe, poate 
fi recuperat și redat activității in
ternaționale — ceea ce ar repre
zenta un atu pentru forța de atac 
a olimpicilor; pentru că acest vîrf 
de atac cu realizări foarte bune (în 
toamna trecută), care se numește 
Kun II, este extrem de util pentru 
ideea ofensivă a olimpicilor; iar 
Rugiubei este golgeterul turului I

Interviu cu GHEORGHE OLA, antrenor 
principal al lotului olimpic

există posturi descoperite față de 
intențiile dumneavoastră ?

— Avînd la Indemînă un lot echi
librat valoric, am avantajul că pot 
alege pentru un post între doi sau 
trei jucători. Dacă e vorba de 
puncte nevralgice, atunci numai în 
cazul extremelor pot spune, la ora 
actuală, că am probleme. Aria va
lorică e mai deficitară pe aceste 
posturi. Pe dreapta își pun candi
datura Petreanu, Radu și Pantea, 
jucători cu calități certe, dar ne
valorificate, încă, la maximum. în 
cazul extremei stingă, lucrurile mi 
se par mai neclare. Care dintre 
Năstase, Jercan și Hajnal va avea 
tăria de a se pregăti și juca cu 
convingere pentru a atinge forma 
maximă, acela va fi titular

— Amintind numai extremele 
printre prezentele (sperăm că nu 
și veșnicele!) „probleme”, să 
legem că, în rest, nu aveți 
pentru celelalte posturi ? ...

— Să pornim de la atac —

înțe- 
griji

nece-

HAJNAL (A.SA.)
„Locul 9? Nu ne

mulțumește!
Poate 

cuparea 
jumătăți de campionat de 
A.S.A. Tg. Mureș ? După părerea 
noastră, da, mai ales că formația 
militară venea din vizia B și a con
tinuat să joace în primul campio
nat al țării cu aceiași fotbaliști. 
(Portarul Nagel este singurul nou 
venit In lotul echipei mureșene).

Făcîndu-1 cunoscută această pă
rere lui Hajnal, care ne-a vizitat 
ieri la redacție cu prilejul unor 
prime luări de contact cu lotul o- 
îimpic, am fost contraziși categorici

— Locul 9 7 Nu este pentru noi I 
Am reușit atîtea meciuri frumoase 
și atîtea rezultate bune, incit ni
meni din echipa noastră nu este 
mulțumit cu plasarea pe acest loc. 
Și, vă spun, muncim cu toții pe 
brînci aș putea spune, ca să urcăm 
tot mai sus, acolo unde — sîntem 
conștienți — putem ajunge datori
tă valorii echipei. Am fi fost pe o 
treaptă mult mai bună a clasamen
tului dacă nu pierdeam aici, la 
București, cu Rapid, în ultimele se
cunde ale partidei. Dacă rămînea 
0—0, locul 6 era al nostru.

fi considerat un succes o- 
locului 9 la finele primei 

către

— Și ce faceți ca să urcați toi 
mai sus ?

— V-am spus: muncim pe brînci 
la antrenamente. La 10 ianuarie a 
fost vizita medicală și apoi, zi de zi, 
muncă și iar muncă. Dimineața, la 
sala de la I.M.F., după-amiaza afa
ră, pe teren, în ciuda frigului. Am 
ajuns să lucrăm cite cinci ore și 
jumătate în fiecare zi.

— Cum vezi returul 7
— Sînt optimist, dar mă bazez 

pe lucruri concrete. Las la o parte 
pregătirea, dar trebuie să spun că 
și programul ne avantajează: ju
căm acasă opt meciuri, avînd prin
tre adversare pe Rapid, Steaua. 
U.TA., adică echipe de primă mină 
in campionat.

— Sînt ceva noutăți în lot ?
— Nici una. Antrenorul nostru, 

Tiberiu Bone, i-a promovat însă pe 
Onuțan, Szekely și Ștefan Nagy de 
la tineret la prima echipă.

— Ce face Caniaro ?
— Caniaro ? Știți, a fost 

ți scutit de antrenamente, 
să vină cu mine, să meargă 
trul medical „23 August" 
consultație și eventuala autorizare 
de a juca, dar n-a venit. Este nese-

Concurs inedit la Pitești, în 
ganizarea Consiliului municipal 
pionierilor și al Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport: în
treceri de tir cu arcul, competiție 
dotată cu trofeul „Arcașii lui Mircea 
cel Bătrîn”.

întrecerea s-a bucurat de un neaș
teptat interes din partea școlilor ge
nerale piteștsne, care au trimis la 
start peste 250 de participanți.

După mai multe zile de concurs, 
locul I în clasamentul pe echipe a 
fost. ■. ochit de formația Școlii ge
nerale nr. 9 (prof. Dan Alecu), ur
mată de reprezentantele școlilor ge
nerale nr. 2 din Ștefănești si 5 din 
Pitești.

Hie FETE ANU-coresp. jud.
C1SNADIE : O NOUA ECHIPA 

DE HANDBAL “..........FEMININ

textile din Cis- 
fruntașă, bene- 
mare, preponde-

în cadru] Uzinelor 
nădie, întreprindere 
ficiind de un număr . .
rent, de salariate, a luat flintă de 
curînd — prin strădania asociației 
sportive, a comitetului U.T.C. si a 
antrenorului voluntar Constantin Șo- 
rescu, fost jucător — o nouă echipă 
de handbal feminin, alcătuită, din ti
nere țesătoare ale uzinei,

Angelo Niculescu a promis că mă 
va ajuta pentru jocul cu danezii 
cu Dumitru și Iordănescu, dacă să
nătatea lor va permite. Acești doi 
jucători pot fi integrați rapid în 
echipă, căci au jucat în formația 
olimpică, și vă dați seama ce cîș- 
tig ar însemna ei pentru formația 
ce o pregătesc împreună cu Gh. 
Constantin. N-aș vrea să se înțe
leagă că pentru jocul cu Dane
marca mă interesează doar atacul. 
S-ar putea ca la 21 mai, numai 
forța celor din față să nu fie sufi
cientă. Așa că vreau ca posibilită
țile ofensive să crească și datorită 
mijlocașilor, ca și fundașilor late
rali. Vreau ca toată echipa să par
ticipe efectiv la acțiunile tactice 
ofensive impuse de specificul aces
tui joc. Firește, nu voi neglija nici 
defensiva care trebuie să dovedeas
că siguranță, un dublaj zonal pre
cis și multă atenție pentru orice 
eventualitate.

Voi urmări această idee de 
joc, cu riscul unor rezultate ime
diate nefavorabile. Important va fi 
să-i conving pe toți să joace ofen
siv. Turneul din Maroc are, însă, 
și alte coordonate precise. Testarea 
valorică a componenților și a po
sibilităților încadrării rapide în jo
cul echipei olimpice. Un Rugiubei, 
un Petreanu, un Fanea Lazăr tre
buie să dovedească o mare capaci
tate de mobilitate, de integrare 
imediată. Pentru că nu poate fi 
vorba de un lot olimpic restrîns. 
Accidentările și intempestivele scoa
teri din formă ar obliga la alte ve
rificări In pripă, lucru de care 
orice antrenor se teme ți fuge.

In turneul marocan mai vreau 
să verific unid jucători noi co po
sibilități certe probate în sezonul 
trecut: Mioc, un fundaș ofensiv, 
cu viteză țl simț tactic; Fanea La
zăr, un mijlocaș cu calități ofensi
ve ți rezistență la efort; Rugiubei, 
Petreanu, Olteanu, Simionaș (ju
cătorul cu cel mai bun randament 
în echipa de tineret tn 1971)- Mă 
interesează, mai ales, cum vor re
zista psihic saltului în lotul olim
pic. La lotul cu care vom pleca în 
Maroc se vor adăuga, mal tîrziu, 
și ceilalți jucători amintiți la înce
put, dintre care vreau să-1 remarc 
pe Smarandache, cel mai bun om 
din jocul „cadeților' de la Praga. 
Acest turneu din Maroc va răspun
de la multe întrebări pe oare mi 
le pun astăzi.

Mircea M. IONESCU

In vizită la liceul de

— înseamnă că, in turneul din 
Maroc, veți urmări în primul rind 
ideea de joc ofensiv.

bolnav. 
Trebuia 
la Cen- 
pentru

rios. l-am spus-o ți eu fi alți co
legi de echipă, dar nu ascultă. De 
fapt, lui însuți îți face rău. Un 
prieten de-al meu, un înotător, Pe- 
teley, campion al țării, a suferit fi 
el de aceeași boală de inimă ca și 
Caniaro. Medicul i-a recomandat 
odihnă, ca și lui Caniaro. In timp 
ce Peteley și-a văzut de sănătate 
și acum este din nou apt pentru 
competiții, Caniaro...

— Ce program aveți In conti
nuare ?

— Meciurile vor începe săptămî- 
na viitoare, cînd vom avea, la 26 
ianuarie, și ședința de analiză a 
turului. Sperăm, cu toții, să plecăm 
și într-un turneu. Cred că am avea 
dreptul după rezultatele din toam
nă.

m. t. —

Stistinînd primele întllnirî amica
le în compania unor echipe cunoscu
te din județ (Drapelul roșu, Școala 
sportivă Sibiu etc.), handbalistele din 
Cisnădie au probat reale aptitudini, 
demonstrînd că obiectivul lor ime
diat — cîștigarea campionatului ju
dețean — nu este o himeră.

La început de drum, nu ne rămlne 
decît să-i ur&m lui Constantin So- 
rescu si elevelor sale Dorina Dumi
tru, Nieulina Trașcă, Dorina Andrei, 
Liliana Bolovan sau Mariana Zimbru, 
ca să cităm primele nume aflate în 
scrisoarea corespondentului nostru 
ILIE ANDREI, cît mal multe suc
cese, pe 
handbal.

NOI

măsura pasiunii lor pentru

I PATINOARE NATURALE 
PENTRU ELEVI

Baia Mare, VASILE SĂSA- 
oorespondentul ziarului nos- 
informează că harnicii lucră- 
întreprtaderii comunale nr. 1

RANU, 
tru, ne 
tori ai ----- ----------  ---------- .
din localitate s-au îngrijit de ame
najarea a două patinoare naturale, 
destinate copiilor.

Astfel, angajatii și sportivii aso
ciației „Olimpia” Baia Mare, care 
funcționează pe lingă întreprinderea 
comunală nr. 1, au predat zilele tre
cute două patinoare, tuiul plasat lin
gă stadionul „23 
cartierul Săsar, 
vardului Lenta.

de gimnastică, realizată de construc
torii clujeni

Clădirea independentă de cea a 
Școlii generale din Odoreu, are o 
suprafață de peste 500 mp, posedă 
vestiare și aparate specifice educației 
fizice 
bilier

De 
bază 
teritoriul 
organiza 
fizică, ci 
mînd la 
voleibaliști etc din 
localitățile vecine.

P. MIHALCA

„CUPA UNIRII-
LA ȘAH Șl TENIS DE MASA

Duminică, în sălile de club ale 
Casei pionierilor din Urzicenl s-au 
desfășurat interesante întreceri de 
șah și tenis de masă, dotate cu „Cu
pa Unirii”.

Consemnăm cîștigătorii întrecerii: 
șah — C. Bărbuleanu (copii) și M. 
Stoica (seniori); tenis-de masă: M. 
Năstase (Șc. generală nr. 2) — copii, 
Daniela Burlacu (Știința) — junioa
re

școlare, fiind dotată cu un mo- 
dintre cele mai moderne, 
remarcat că la această nouă 

sportivă, cea mai spațioasă pe 
județului Satu Mare, se pot 
nu numai 
Si diferite 
start tineri

ore de educație 
competiții, che- 
gimnaștl, atlețl, 

comună sau din

corespondent

și M. Costică (Știința) — juniori. 
M. TABARCEA corespondent

August”, celălalt In 
In apropierea bule-

★
asociațiile sportive

STAȚIUNEA PĂLTINIȘ
SE MODERNIZEAZĂ...

La Timișoara, 
Constructorul, Tehnometal, C.F.R. și 
Industria linii s-au preoaupat ca 
suprafețele Înghețate ale terenuri
lor lor de handbal sau volei să fie 
transformate, cu puține amenajări, 
în patinoare naturale.

Corespondentul nostru C- CREȚU ne 
aduce la cunoștință că, la sfîrșltul 
săptămlnii trecute, aproape 1 000 de 
elevi si eleve au luat cu asalt su
prafețele de gheață de la A.S. Con
structorul si Tehnometal, plasate In 
imediata apropiere a Begăi.
MODERNA SALA DE GIMNASTICA 

LA ODOREU (SATU MARE)
Amatorii de sport din comuna Odo- 

reu (jud. Satu Mare) și cei din loca
litățile învecinate au de clteva zile 
1a dispoziție o nouă și modernă sală

NCunoscuta stațiune climaterică . 
de sporturi de lamă din apropiere 
de Sibiu, Păltinișul, cunoaște în acest 
Început de an substanțiale moderni
zări. Recent, s-au dat în folosință 
un telescaun (capacitate 42 locuri), 
care deservește schiorii sau turiștii 
angajați spre pîrtia Oncești, și un 
tele-schi pentru abordarea amenajă
rilor sportive din Valea Dănesel.

De asemenea, în apropierea Văii 
Dănesei a fost dată în folosință o 
modernă cabană.

Aceste noi amenajări, datorită efor
turilor Oficiului județean de turism, 
conferă Pătlinișului un plus de a- 
tractivitate, înlesnind condițiile de 
practicare a sporturilor de iarnă, a- 
trăgînd spre pirtii un număr cît mai 
mare de tineri sibieni.

Die IONESCU 
corespondent județean

Profesia de antrenor, în toa
te ramurile de sport — 
deci și în fotbal — are azi, 

în țara noastră o temeinică re
glementare. Nici nu s-ar putea 
altfel, în contextul unei mișcări 
sportive atît de ample, în con
tinuă dezvoltare și cu un puter
nic suport științific.

Sub acest raport s-au făcut, 
față de trecut, pași uriași; de la 
antrenorul mai mult sau mai pu
țin ocazional de altădată, ac- 
tivînd mai ales pe baza experi
enței acumulate de el în activi
tatea de jucător și a unor încli
nații pedagogice native sau în
sușite „după ureche”, am ajuns 
să avem azi circa 1 700 de antre
nori de fotbal, atestați în urma 
unui sistem de școlarizare te
meinic organizat, mergînd de Ia 
diverse cursuri desfășurate sub e- 
gida federației și pînă Ia insti
tute de învățămînt superior, din 
sistemul de stat.

Cerințele dezvoltării fotbalului 
arată însă că, în însăși acest ca
dru de practicare a profesiei de 
antrenor (incontestabil, bucurîn- 
du-se de reale virtuți, printre 
care clasificarea nu este cea de 
pe urmă) sînt necesare îmbună- 
— ’ . ....................... ’ ca

a- 
de 
în 
în

tățiri. Și ele pot interveni— 
măsuri interne ale F.R.F., în 
cord cu principiile generale 
reglementare ale C.N.E.F.S. 
această speță — mai ales 
ceea ce privește condițiile con
crete de practicare. în acest sens, 
practica a arătat că se impune, 
în primul rînd, o legiferare în 
ceea ce privește acordul, conso
nanța dintre nivelul profesional 
al antrenorului și nivelul, eșa
lonul competițional în care ac
tivează.

A stîrnit în ultima vreme nu
meroase discuții și nemulțumiri

angajarea Ia echipe de Divizia 
A a unor antrenori cu categorii 
de calificare inferioare, fără sta
gii de vechime, fără garanțiile 
unui temeinic și modern bagaj 
metodic decurgînd din absolvirea 
unor cursuri de dată recentă. La 
fel stau lucrurile și la Divizia B, 
pentru că pînă acum nu există 
nici un act normativ care sS pre
cizeze condițiile pe care antre
norul x sau y trebuie să le în
deplinească pep.tru a i se putea 
încredința o echipă de A, de B, 
un centru de copii și juniori etc. 
Cluburile pot, actualmente, an
gaja pe oricine și o asemenea 
stare de lucruri apare anormală 
și sub raport tehnic și sub raport 
organizatoric-financiar.

Sistemul existent în țara noas
tră, în toate profesiile, bazat pe 
gradații, pe promovarea în baza 
studiilor și vechimii, a randa
mentului, nu poate fi eludat în 
materie de fotbal, unde „unge
rea" unui antrenor principal de 
Divizia A se poate face la bunul 
plac al conducerilor de club 
De aceea, împărțirea antrenorilor 
pe grade corespunzînd divizii
lor naționale în care au dreptul 
să activeze se impune atît ca un 
stimulent pentru pregătirea pro
fesională a fiecăruia, cît 
măsură de siguranță că 
velul respectiv se va 
munca (și capacitatea !) 
struire corespunzătoare.

Sîntem informați că Biroul fe
deral dornic să curme o stare de 
lucruri anormală, va supune, 
sîmbătă, Comitetului federal un 
proiect de hotărîre care prevede 
ÎMPĂRȚIREA ANTRENORILOR 
PE PATRU «RADE: 1. antre
nor federal (o funcție în care a 
domnit pînă acum un oarecare 
arbitrar); 2. antrenor principal 
de Divizia A ; 3. antrenor secund

și ca o 
la ni- 

depune 
de in-

la A și antrenor la B ; 4. antre
nor la centre de copii și juniori, 
în consecință, un antrenor de 
gradul 3 — să zicem — nu va 
putea antrena ca principal o e- 
chipă de A, un altul de gradul 
4 nu va putea fi numit antrenor 
federal etc. Pentru fiecare grad 
în parte se stabilesc condiții de 
obținere privind : categoria de 
clasificare, durata lucrului efec
tiv la echipe dc diverse divizii, 
promovarea periodică a unor 
cursuri. O asemenea operațiune 
vizează, cum e de altfel ușor de 
înțeles, anul competițional viitor, 
dar ea va începe — practic 
— chiar din această primăvară, 
prin atestarea în grad a antre
norilor aflați actualmente în 
funcție la diverse eșaloane.

în ceea ce privește un alt de
ziderat, stabilitatea antrenorilor, 
condiție a unei munci fructuoa
se, Biroul federal pregătește de 
asemenea o serie de măsuri re
lative la angajarea, prelungirea 
și-condițiile de reziliere a contrac
telor, tinzînd la eliminarea unor 
carențe existente, la apărarea 
tehnicienilor împotriva ingerințe
lor și a arbitrariului, la crește
rea prestigiului dar și a respon
sabilității acestora. Ineepînd cu 
acest an, organizarea cursurilor 
diferențiate de perfecționare a 
antrenorilor va căpăta un carac
ter sistematic, absolvirea lor in- 
trînd, așa cum arătam mai sus. 
în normele cumulative obligatorii 
pentru obținerea gradului.

După cum se vede, sîmbătă, 
Comitetul federal este chemat să 
se pronunțe într-o chestiune din 
cele mai importante, ținînd de 
structura intimă a fotbalului 
nostru, o reglementare superioară 
a activității celui mai important 
sector tehnic al său.

Radu URZICEANU

fotbal din Capitală

150 DE ELEVI 
DIN CARE VOR RĂSĂRI 

CITI VA JUCĂTORI CELEBRI
întrebăm, Ia secretariatul Liceului 

„23 August”, dacă prof. I. Stoișor 
are ore. „Ocoliți clădirea, la dreapta ; 
îl găsiți Ia sala de sport !“ — 
răspunde cu promptitudine si 
bilitate. Citeva minute mai 
ne aflăm In fata ușii sălii de 
a școlii.

După o oră intensă de antrena
ment, clasa prof. Mircea Rotărăscu, 
a VIII-a, se afla In pauză. Cei 23 
de elevi, în 
tru, stăteau 
Iii, relaxați 
rind larg.

— Gata î 
tea a doua „ _ 
puri de eîte șase. Repede,
aveți de făcui !...

Știau, desigur. O grupă s-a urcat
pe... scena sălii (există si așa ceva 
la sala liceului), lulnd în primire
halterele. în mllnlle altor șase elevi 
au apărut corzi. Ah, ce plictisitor 
era pentru ei să sară coarda, ta 
timp ce o a treia grupă, sub nasul lor, 
făcea jonglerii cu balonul !... Com
ponenta celei de a patra grupe sprin- 
tau pe cealaltă lungime a sălii. Un 
minut, cinci, zece. La poruncitorul 
„schimbați”, al profesorului Rotărăs
cu, grupele făceau schimburi de locuri, 
în ordine, fără comentarii.

— Executăm tot felul de exerciții, 
unele — poate — plictisitoare, dar 
toate acestea în numele unei pregă
tiri fizice pe care o dorim impecabi
lă. Talent pentru fotbal an cu toții, 
altfel n-ar avea ce să caute aici, dar 
nu toți sînt dezvoltați fizic, ca Lă
cătuș, de exemplu, în care văd un 
funclaș de mare perspectivă- Priviți-L 
cel înalt...

Lăcătuș făcea ce voia 
Mingea părea lipită de el, 
mîngîia.

Cînd toate cele patru .. . _
parcurs „ruta” coardă — haltere

ni se 
ama- 

tîrziu, 
sport

grupuri de cite trei-pa- 
întinși pe parchetul să- 
total, inspirînd și expi-

Drepți ! Trecem 
a programului.

pir- 
gru-

la 
Pe _ 
Știți ce

Priviți-L

cu balonul, 
parcă o

^rupun au

PE AGENDA
DUMINICA, ȘEDINȚA COLEGIULUI 

CENTRAL AL ARBITRILOR
Duminică, 1* ora 9.M, la sediul F.R.F., 

Colegiul central al arbitrilor se va ln- 
ttlnl Intr-o ședință da lucru, prilej eu 
care vor ii dezbătute darea de seamă 
asupra activității Colegiului central pe 
perioada turului campionatului divizionar 
1971,TO șl regulamentul cu privire la atri
buirea titlului de .cel mal bun arbitru 
al anului competițional**.

BOȘOTEANU Șl LEPĂDATU LA 
ELECTROPUTERE CRAIOVA

Doi dintre jucătorii echipei Universi
tatea Craiova vor evolua după toate 
probabilitățile, la o altă formație din

sprinturi — jonglerie cu balonul, In 
aceeași disciplină exemplară, și fără 
a se pierde inutil timpul, au fost 
improvizate porțile, au fost alcătuite 
primele două echipe de cile trei w»».. 
cători și a urmat un meci de o fru
musețe deosebită, 
fată, sase dintre 
jucători ai clasei.

Stimați cititori, „.. ___ ,
fotografia alăturată. Primul din dreap
ta este un copil slăbuț, frumușel, cu 
ochi mari, mari de tot, disciplinat, 
de o seriozitate exemplară. Are 13 
ani. în ’77—’78, însă, aproape sigur, 
fotbalul nostru va avea — în el — 
încă un mijlocaș sau atacant de va
loare- Dacă l-ați vedea juclnd 1... 
Acolo, în sala liceului, a învins, sin
gur, echipa celor trei... vlăjgani, 
Lăcătuș — Costel Popescu — Cristian 
Petrescu

— Cum se numește băiatul ăsta 7 
îl întreb pe prof. Rotărăscu.

— Nită. Cristian Niță. Un mare ta
lent-

Aflăm, de la protesor, amănunte 
despre acest „Dumitru în miniatură". 
Faptul că la concursul de jonglerii 
cu balonul, de pe stadionul Republi
cii, nu a urcat pe prima treaptă, l-a 
ambiționat atît de mult, Incit, In 
mod tacit, s-a luat la întrecere cu 
cei care s-au clasat atunci înaintea 
lui : care va ajunge mai întîi în 
„înalta societate" a fotbalului 7 Oare, 
doar ambiții copilărești 7 Nu credem. 
E vorba de ceva mai mult. Cristian 
vrea să joace într-un meci ca acela 
dintre România și Cehoslovacia. în
vață și muncește pentru a-și atinge 
țelul.

Discuția cu cei patru profesori de 
educație fiz'că ai liceului — Ion 
Stoișor, Mircea Rotărăscu, Mi- 
haj Nicolae ș! Constantin Pan- 
ciu — atinge aspecte dintre cele 
mai diverse ale preocupărilor lor

Se ai-lau, față-n 
cei mai talentați
priviți cu atenție

ACTUALITĂȚII
localitate. Este vorba de Boșoteanu șl 
Lepădatu, care au primit dezlegarea clu
bului universitar, urmlnd a fi transferați 
la divizionara B Electroputere Craiova.

GABORAȘ DIN NOU ACCIDENTAT
Unul dintre jucătorii oare In ultimii 

doi ani au stat mult timp pe tușă da- 
troltă numeroaselor indisponibilități — 
este vorba de portarul echipei C.FJl. 
Timișoara, Gaboraș — se pare c8 va fi 
din nou nevoit să rămlnă o anumită pe
rioadă tn afara terenului de joc, in 
urma unei recente accidentări. La unul 
din antrenamente, Gaboraș • suferit o 
fisură la picior, aflfndu-se tn prezent 
sub Îngrijire și oontrol medical șl va 
lipsi probabil tn continuare de Ia pre
gătirile echipei sale.

loto—pronosport
CÎȘTIGATORn EXCURSIILOR IN 
TURCIA DE LA TRAGEREA SPECIALA 

LOTO A
I

REVELIONULUI DIN 
IANUARIE 1972 
(continuare)
Constantin — corn. Dor- 
lalomlța; 27. Mastaoan

Iași: 23. Burcea Rodica —

26. Nlcolaa 
mlirunt jud. 
Alecu — . —---------- -------------
Giurgiu ; 29. Teodoru Ioan țl 30. Lokd 
Jonl din Tg. Mureș ; 31. Iacob Vastle
— com. Hodac Jud. Mureș ; 32. Lazâr 
Gheorghe — Sighișoara; 33. Mlhalcea 
Gheorghe — Ploiești ; 34. Ghițâ I. Nfco- 
lale — Ceptura jud. Prahova ; 33. Ger
man Ileana șl 36. German loan din 
Satu Mare ; 37. Mlcheanu Gheorghe
— corn. Comana Măldălenl Jud. Teleor
man ; 38. Micu ion — Alexandria ; 39. 
Cioloabă Constantin — Timișoara ; 40. 
Dlngu Costache — Birlad ; 41. Chlcoș 
Nicolaie — Adjud ; 42. Tutelcă Mircea ; 
43. Sandu Vladimir ; 44. plăcintă Can- 
temir ; 45. Toma loan : 46. Georgescu 
Stellan : 47, Antonescu Ioan ; 48.
Schvartz Eleonora ; 49. Stăenescu Petri 
și 50. Baltador Nioolale toy din 
București.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES NR. 3 DIN
19 IANUARIE 1972

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 
2.326.426 lei din care 1.002.402 lei report

EXTRAGEREA I i i 30 31 23 34 U

1.463.766 leiFOND DE ClȘTIGURI : _ __ ...
din care 810.208 lei report eateg. 1

EXTRAGEREA a II-a ; 7 44 21 23 14 
FOND DE ClȘTIGURI ; 862.660 lei 

care 252.194 lei report categ. A.
Plata clștigurilor pentru această 

gere se va face astfel ;
In Capitală inceplnd de Joi 27 

nuarie pini la 4 martie 1972, Inclusiv : 
tn tară Inceplnd aproximativ de luni 
31 Ianuarie ptoă Ia 4 martie 1972, In
clusiv.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 

14 IANUARIE 1972
EXTRAGEREA I : Catog. 1 :1,10 variante 

a 90.235 lei ; categ. 2 : 8.33 a 15.631 
lei ; categ. 3 : 17,30 a 5.738 lei ; categ. 4 : 
23,25 a 3.931 lei ; categ. 5 : 136,03 a
730 lei ; categ. 6 : 296,65 a 335 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Categ.
1 variantă 10% a 79.932 lei ; categ. B : 
4,10 a 19.496 led : categ. C : 7,45 a
10.729 lei ; categ. D : 17,75 a 4.503 lei ; 
categ. E: 51,25 a 1.560 lei; categ. F: 
71,35 a 1.120 lei ; categ. Z : 1.593,93 a 
100 lei.

Ciștigul de 90.235 lei de Ia extragerea 
I categ. 1 a revenit participantului 
boiaș IOAN din Sighetul-Marmațiel, 
iar cel de 79.932 lei de la extragerea a 
n-a categ. A Jucat 10n/n a fost obținut 
de MH-EA DUMITRU din București.

Rubrică redactată da LOTO-PRONO- 
•l’ORT,

Secvență de la antrenamentul fotbaliștilor-școlari
Foto : THEO MACARSCHI

șl, tn general, ale scolii pentru des
fășurarea corespunzătoare a pregăti
rii multilaterale a micilor jucători.

— In 1971 — ne spune prof. I. Stoi
șor — școala noastră și-a făcut sim
țită prezenta în competițiile fotbalis
tice la oare a participat, cîștigind 
campionatul școlilor generale șl cri
teriul școlilor sportive, al cărui turneu 
final s-a desfășurat la Km. Vîlcea. 
Toate echipele noastre, șapte la nu
măr, care participă în campionatele 
municipale, ocupă numai poziții frun
tașe (locuri 1—3). Anul acesta ne 
străduim să îmbunătățim mult rezul
tatele pentru că avem jucători excep
tional dotați M. Mărgelatu, I. Do- 
roftei (cl.V), I. Frătilă, N. Andre- 
escu, 
V.

I. Răceanu (cl. VI),M. Ene, 
Andreescu, A.

(cl. VII), C- Niță, Șt. Lăcătuș. 
Colea (cl. VIII), pe care i-ați Si vă
zut jucînd, V. Postelnicu, I. Pîslaru, 
E. Șerbănică (cl. IX), sînt numele 
cîtorva dintre ei. De altfel. în acti
vitatea noastră de perspectivă ne-am 
propus să coborîm pe seara virslel 
pînă la clasa a IH-a, pentru a înce
pe pregătirea organizată a copiilor

Ăxenia, I. Sandu
D.

încă de la 9—19 ani, tot așa cum vom 
căuta să urcăm cu clasele noastre de 
fotbal pînă la ultimul an al liceului. 
E normal să fie așa, numai că deo
camdată va fi greu...

De ce va fi greu ? Pentru că Li
ceul „23 August” a fost transformat 
în liceu cu profil metalurgic. Astfel! 
prezentîndu-se lucrurile, după toate 
probabilitățile, în scurt timp, al doi
lea liceu de fotbal al tării va trebui 
să fie transferat la o altă școală din 
București. Va fi _ 
de-abia se pusese pe picioare, 
abia găsise un loc adecvat, aflîndu-se 
la doi pași de marele complex spor
tiv al Capitalei, avînd Ia dispoziție o 
sală de sport corespunzătoare, tere
nuri de antrenament, înțelegerea con
ducerii școlii.

Sperăm, însă, că mîini grijulii (Mi
nisterul Invătămîntului, Consiliul 
popular al municipiului București, 
Federația de 'oibalj vor proteja a- 
ceastă mlădi'ă a folb-ilului nostru, ofe- 
rindu-i mediu prielnic (cel puțin la 
fel ca cel actual, dacă nu chiar mai 
bun), pek».-u a crește și a se dezvol
ta rapid și viguros.

Laurențiu DUMITRESCU

greu, pentru că
de-

10 iamrie’72- 12februarie'72
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IN ACEST INTERVAL
_ PUTETI CUMPĂRA 

LA PRETURI AVANTAJOASE 
proouse oe Îmbrăcăminte și încălțăminte 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0E SEZON



I

în zilele de 13 și 14 ianuarie, 
elita bobului continental s-a întîl- 
nit la St. Moritz, unde au avut 
loc întrecerile campionatului euro
pean la bob 2 persoane. Nelipsiți 
în ultimii ani de la competițiile 
de anvergură, sportivii români au 
răspuns și acum prezent la star
tul acestor importante întîlniri, 
dar nu cu prima lor garnitură 
(Panțuru, Zangor, Pascu, Focșe- 
neanu) aflată, în perioada respec
tivă, în febra pregătirilor impuse 
de Jocurile Olimpice de iarnă 
Ia Sapporo.

La St. Moritz, boberii români .... 
fost conduși de ex-campionul la 
bob, Tita Rădulescu. astăzi un ex
celent antrenor, căruia i-am solici
tat cîteva relații, legate tocmai de 
această ultimă prezență româneas
că la europenele de bob din El
veția.

— După un titlu de campion e-

FOTBAL

de

au

BOȘKOV ESTE OPTIMIST

MERIDIANE
t

După cum se știe, în sferturile 
de finală, ale C.E., echipa Iugos
laviei va întîlni reprezentativa 
U.R.S.S. După tragerea la sorți, 
antrenorul echipei Iugoslaviei, Vu- 
jadin Boskov a declarat 1 „întîl- 
nirile cu fotbaliștii sovietici vor fi 
foarte grele, fapt dovedit și de 
istoricul întîlnirilor dintre repre
zentativele celor două țări : din 
punctul nostru de vedere bilanțul 
este negativ. Totuși, cred că echipa 
noastră tînără va trece cu succes 
cele două examene. Sper să cîști- 
găm primul joc 
ferență și apoi 
față onorabil in 
tem avantajați 
prin începerea

uropean, cucerit anul trecut de 
Panțuru și compania (Pascu, Foc- 
șeneanu, Zangor) pe pîrtia din Inns- 
bruck-Igls, locurile 19 și respectiv 
25 ocupate de boberii români, a- 
cum, în ianuarie, la actuala ediție 
a europenelor, se pare că nu ne 
onorează.

— în nici un caz, la St. Moritz 
n-am plecat cu pretenția de a re
edita performanța de anul trecut 
a lui Panțuru. Dacă ne-am fi gîn- 
dit la așa ceva, ar fi fost curată 
utopie. Este foarte greu să te re
levi cu un lot de „mînji", în com
pania unor „pur-sînge" versați, 
așa cum s-a întîmpiat pe pîrtia de 
gheață din Elveția.

— In asemenea conjunctură, lo
curile obținute de 
sînt onorabile ?

— Personal, așa le 
mulțumit de felul 
comportat Nicolae Stravarache cn 
Valerian Juncu și Virgil Stoian cu 
Ștefan Panaitescu. Cunoscînd han
dicapul materialului ce-1 aveau la 
dispoziție (majoritatea adversarilor 
lor au mers pe „mașini" Podar, 
de ultim tip) și ținînd seama că 
anul trecut, datorită condițiilor 
atmosferice nefavorabile, n-au pu
tut efectua nici măcar o singură 
coborîre în țară (și nici n-au 
în străinătate), băieții noștri 
fost, totuși, Ia înălțime.

— Ce trebuie să înțelegem 
au fost la... înălțime ?

— Cu numai șase coborîri de

băieții noștri

socotesc. Sînt 
în care s-au

antrenament și ambiționați de nu
mele răsunătoare ale adversarilor, 
ei nu s-au pripit ca alții, nu s-au 
răsturnat, au mers, cum spunem 
noi, „curat", fără voblări și cu 
starturi cronometrate foarte apro
piate de ale fruntașilor clasamen
tului. în orice 
băieții pe care 
s-au clasat așa 
depreciat bobul 
trivă !

— Ce puteți
„europenele" de tineret din 
bruarie 7

— Bineînțeles, ne vom prezenta 
și Ia aceste întreceri. Cu două 
sau chiar cu trei echipaje. Pe C. 
Vulpe, singurul pilot de care sînt 
sigur că va participa (în rest se
lecția o vom face în țară), I-am 
verificat Ia St. Moritz unde a par
ticipat la antrenamente, alături do 
un frînar din R.F.G. — P. Helle. 
Este un pilot curajos, cu mult tem
perament, dar totodată calm, lu
cid, așa cum îi stă bine unui con
ducător de bob rasat. Sper și cred 
că, la „europenele" de tineret, 
Vulpe va face o figură frumoasă.

Am mulțumit antrenorului Tita 
Rădulescu pentru amabilitatea cu 
care a’ răspuns întrebărilor noastre 
și i-am urat mult succes în munca 
de pregătire a sportivilor pentru 
startul la „europenele" de tineret 
de la sfîrșitul lunii viitoare.

caz, credeti-mă, 
i-am condus, deși 
cum știți, nu au 
românesc. Dimpo-

să spuneți despre 
fe-

snort
A 62-a SESIUNE A C.I.O

DEBUT EXCELENT
în turneul „Rothmans-4

începe la 31 ianuarie, la Sapporo

AL TENISMENILOR ROMANI
• Tiriac—Franulovici 6—4, 6—4! ® Năstase—Moore 6—3, 6—3

la două goluri di- 
vom putea face 
meciul retur. Sîn- 
față de sovietici 
mai timpurie a 

campionatului. Prin aceasta și pre
gătirea jucătorilor noștri poate fi 
mai bună."

MECIUL ANGLIA — R.F. A GER
MANIEI, LA 26 APRILIE

După cum s-a anunțat, meciurile 
tur din sferturile de finală ale 
C.E. vor avea loc la 29 sau 30 
aprilie. O singură partidă face însă 
excepție de la aceste date stabilite 
de U.E.F.A. ! cea dintre Anglia și 
R.F.G. Englezii au anunțat că la 
29 aprilie are loc ultima etapă a 
campionatului, iar la 30, fiind du
minică, în Anglia nu se desfășoară 
meciuri. Ca atare, forul englez a 
propus ziua de 26 aprilie pentru 
partida cu echipa vest-germană 
Propunerea a fost acceptată.

TURNEE IN AMERICA DE SUD

• Echipa OFK Belgrad a susținut 
la Lima un meci în compania e- 
chipei peruviene Megar, care acti
vează în prima ligă. Fotbaliștii iu
goslavi au obținut victoria cu sco
rul de 2—0 (0—0).

• Echipa Benfica Lisabona, afla
tă în turneu în Brazilia, a întîlnit 
pe stadionul „Maracana" din Rio 
de Janeiro formația Vasco da Ga
ma. Fotbaliștii portughezi, în for
mația cărora a evoluat și cunoscu
tul internațional Eusebio, au termi
nat învingători cu scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile înscrise de Jor- 
dao (min. 25) și Simoes (min. 65).

CHIVERS MARCHEAZĂ

Ier!, s-a disputat rejucarea parti
de, dintre Tottenham Hotspur și 
Carlisle United, contînd pentru tu
rul trei al „Cupei Angliei". Totten
ham și-a adjudecat victoria cu sco
rul de 3—1. Conduși cu 1—0 după 
primele 9 minute de joc, echipierii 
Iui Nicholson și-au asigurat caFfica- 
rea prin golurile înscrise de M. Chi
vers (2) și A. Gilzean.

LONDRA, 19. — Tenismenii ro
mâni au luat un start excelent în 
turneul internațional de tenis „Roth
mans", care a început marți seara 
la Royal Albert Hall din Londra.

în primul tur (optimi de finală) 
al probei de simplu masculin, Ilie 
Năstase l-a întîlnit pe sud-afrccanul 
Ray Moore, de care a dispus cu 6—3, 
6—3 după numai 44 de minute de 
joc. Năstase a lăsat o impresie ex
celentă, confirmînd locul de favorit 
nr, 1 la care este cotat. El îl va 
întiln; în .sferturi" pe englezul Ge
rald Battrick, care a dispus surprin
zător de spaniolul Manuel Orantes : 
6—4, 6—4.

Dar marea surpriză și prima per
formanță a turului inaugural o deți
ne al doilea jucător român, Ion Ti
riac. El l-a învins în mod strălucit 
pe campionul iugoslav Zeliko Franu-

lovici, după două seturi de luptă. 
Scor : 6—4. 6—4 pentru Tiriac.

Tot în domeniul surprizelor poate 
fi inclusă și victoria cu 6—4, 7—5 
obținută de francezul Georges Go
ven asupra ex-profesion'stului spa
niol Andres Gimeno. Un debut bun

prin

fost
au

G. ȘTEFANESCU '

CUPA DAVIS"

ION ȚIR1ACFormația română se menține pe un loc fruntaș 0 Jucătorii din Ungaria

in spectaculos

Anul 1971, cel care a precedat 
zonul primului turneu olimpic 
handbalului în 7, a fost extrem 
bogat în competiții cu caracter 
ternațional, cea mai mare

progres ♦ Danemarca ocupă doar locul 10

LAUSANNE, 19 (Agerpres). — Cea 
de a 62-a sesiune a Comitetului Inter
național Olimpic se va reuni în Ja
ponia, la Sapporo, cu începere de la 
31 ianuarie. Pe ordinea de zi figurea
ză raportul Comisiei executive și a 
Comisiei de calificare cu privire la 
admiterea concurenților la Jocurile 
Olimpice de iarnă. Participanții la se
siune, vor asculta, de asemenea, rapoar
tele privind pregătirile pentru Olim
piada de vară din anul 1972 și cea 
de iarnă din 1976, vor lua în discuție 
propuneri ale federațiilor internațio
nale (respectiv includerea canotaju
lui academic feminin în program),

READMITEREA R.S.A

PROVOACĂ NEMULȚUMIRE

se
al 
de 

__ . . ’n" 
. . ' ' ! parte

dintre ele avînd drept scop verifi
carea potențelor înaintea marii în
treceri de la Munchen. De-a lun
gul celor 12 luni am înregistrat 151 
de meciuri interțări în care au fost 
angrenate 25 de țări din 4 continen
te. iar specialiștii au putut urmări 
principalele favorite la J.O. în opt 
turnee de anvergură :

Martie — Turneu internațional 
(în Danemarca): 1. CEHOSLOVA
CIA, 2. Iugoslavia, 3. Danemarca. 
4. R. F. a Germaniei;

Iulie — „Trofeul Iugoslavia" t 1. 
IUGOSLAVIA, 2. Cehoslovacia, 3. 
Ungaria, 4. ROMÂNIA ;

Septembrie — „Cupa Kohasz" (Ia 
Miskolc): 1. IUGOSLAVIA, 2. R.D. 
Germană, 3. Ungaria, 4. Cehoslova
cia ;

— Cupa „Mării Baltice" (în Sue 
dia): 1. R. D. GERMANA, 2.
U.R.S.S„ 3. R- F. a Germaniei, 4. 
Polonia.

Noiembrie — Turneu internațio
nal (la Viena) i 1. UNGARIA, 3 
R. D. Germană. 3. Austria ;

— „Trofeul Carpați" (la Galați) i 
1. IUGOSLAVIA, 2. ROMÂNIA, 3 
Ungaria, 4. R. F. a Germaniei ;

— „Cupa mondială" (în Suedia) i
1. IUGOSLAVIA, 2. ROMÂNIA, 3 
U.R.S.S., 4. Cehoslovacia;

Decembrie — Turneu internațio
nal (la Schwerin): 1. IUGOSLAVIA
2. R. D .Germană, 3. Ungaria, 4. 
Cehoslovacia.

Cîștigînd 5 din cele 8 mari com
petiții, handbaliștii iugoslavi au do
minat de o manieră categorică în
tregul sezon, ceea ce i-a instalat în 
fruntea clasamentului mondial alcă
tuit pe baza meciurilor inter-țări 
susținute de fiecare formație în 
parte și a procentajelor realizate. 
Echipa Iugoslaviei nu a pierdut de-

cît două partide în întregul an 
(12—13 cu R. F. a Germaniei și 
14—17 cu Cehoslovacia, Ia Banja 
Luka) și a terminat alte două me-

Miroslav Pribarie, «nul din ju
cătorii de bază ai reprezentativei iu
goslave, a contribuit la obținerea 
succeselor acestei formații.

Campionatul feminin de handbal I

ciuri la egalitate (17—17 cu Dane
marca și România). Neînvinsă de 
la 30 iunie 1971, formația țării ve
cine se anunță ca una din principa
lele favorite la primul titlu olimpie 
ce se va decerna peste 8 luni.

Selecționata României, aflată în 
1969 și ,1970 în fruntea ierarhiei 
mondiale, se clasează la finele aces
tui an pe lecui secund, Ia o foarte 
mică diferență înaintea reprezenta-

R. D. Germane, 
au susținut cel

tivelor Ungariei și 
Handbaliștii noștri 
mai mare număr de partide (28), 
din care au cîștigai 15, au pierdut 
7, alte 6 încheindu-le cu rezultate 
egale. Remanierea serioasă a for
mației care a cucerit ultimul cam
pionat mondial și folosirea unui lot 
larg cu mai mulți debutanți au in
fluențat asupra rezultatelor, și, pen
tru prima oară în ultimii ani, ,,7‘-le 
român nu a reușit să cîștige nici un 
turneu internațional, cele 7 Infrin
ged fiind înregistrate în urma unor 
partide cu Suedia (9—16 și 11—13), 
Ungaria (11—13). Cehoslovacia (13—■ 
14), Iugoslavia (10—13 și 15—17) și 
Elveția (16—19, la București). Acesta 
din urmă poate fi considerat cel 
mai surprinzător rezultat al între
gului an handbalistic. In ansamblu, 
însă. Gruia și coechipierii săi au 
probat și în acest sezon o valoare 
ridicată și posibilități certe de a 
intra în lupta pentru medalii la 
J.O.

în progres — față de pozițiile o- 
cupate în clasamentul de anul tre
cut — se află selecționatele Ungariei 
și Uniunii Sovietice (ultima nu a 
jucat însă decît 7 partide). în 
schimb, renrezentativele R. D. Ger
mane, R. F. a Germaniei și mai 
ales cea a Danemarcei au coborît 
cîteva trepte pe scara primelor va
lori ale handbalului mondial. Cu 
totul surprinzătoare — absența 
„7“-lui polonez din rîndul primelor 
10 formații. Iată, de altfel, cum 
rată clasamentul amintit:

l-au avut și americanii Cliff Richey 
și Clark Graebner. Primul l-a în
vins pe danezul Jan Leschly cu 2—6, 
6—2, 6—4, iar cel de-al doilea a dis
pus de Bob Hewitt (R.S.A.) cu 6—3, 
6-3.

In singura partidă de dublu dispu
tată cuplul Georges Goven (Franța) 
—Gerald Battrick (Anglia) a d’spus 
cu 6—4, 6—1 de perechea Pancho 
Gonzales (S.U.A.)—Lew Hoad (Aus
tralia).

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Readmiterea Republicii Sud-Afri- 
cane în „Cupa Davis" (hotărîre lua
tă recent la Londra) a fost primită 
cu nemulțumire în cercurile spor
tive din S.U.A., iar federația ame
ricană de specialitate a hotârît să 
ceară federației sud-africane să aș
tepte cel puțin un an înainte de 
a-și înscrie echipa în marea compe
tiție internațională. „Lumea tenisu
lui nu este încă pregătită să accep
te reintegrarea Republicii Sud-Afri- 
cane în Cupa Davis. Acceptînd ho- 
tărirea luată Ia Londra riscăm o a- 
valanșă de forfaituri, care ar com
promite desfășurarea competiției", a 
declarat Walter Elcock, primul vice
președinte al Federației de tenis a 
S.U.A. (USLTA).

După cum se știe, Walter EJcock, 
în numele federației americane, a 
votat împotriva admiterii echipei 
R.S.A. în „Cupa Davis".

reclama și jocurile olimpice, solida
ritatea olimpică, recunoașterea unor 
comitete olimpice naționale etc.

★
La Chicago, cu cîteva zile înainte 

de plecare spre Japonia, președintele 
C.I.O., A. Brundage, a făcut o decla
rație care lasă să se întrevadă unele 
speranțe în legătură cu soluționarea 
problemei schiorilor_ amenințați 
suspendarea de la 
ședințele C.I.O. a 
leagă că, dacă, 
regulament, elita
pasibilă de descalificare, conducătorii 
C.I.O., în cadrul sesiunii de la sfîrși- 
tul lunii ianuarie, ar putea revizui 
articolul 26, modificat în luna aprilie, 
adoptînd, la Sapporo, o procedură de 
urgență. Această hotărîre ar putea fi 
luată ca urmare a lucrărilor Comisiei 
de calificare, însărcinată să exami
neze candidatura
In parte.

A. Brundage a 
că el personal nu 
de a decide descalificarea unor spor
tivi, aceasta căzînd în sarcina Comi
tetului internațional olimpic, întrunit 
în plenul său.

. ._ CU
J O. de iarnă. Pre- 
lăsat să se înțe- 
potrivit actualului 
schiului alpin este

fiecărui concurent

ținut să precizeze 
are nici o putere

REUNIUNEA
F.I.S

ANULATA

a-

Baschetbaliștii Moscovei învingători
în turneul de la Varșovia

• SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI, PE LOCUL V
VARȘOVIA, 19 (Agerpres). — Tur

neul internațional masculin de bas
chet de la Varșovia s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei orașului Mos
cova, care a terminat neînvinsă com
petiția. Pe locurile următoare s-au 
clasat, în ordine, formația Polonia 
din Varșovia, Sofia, A.Z.S. Varșovia, 
echipa orașului București, Budapesta, 
S.K.R.A. Varșovia, Helsinki, Legia 
Varșovia și Praga.

Finala turneului s-a disputat între 
echipa orașului Moscova si Polonia 
Varșovia, victoria revenind baschet - 
baliștilor sovietici cu scorul de 95—71 
(53—33). în partida pentru locurile 
5—6, selecționata orașului București 
a întrecut, cu scorul de 83—55 (45—27), 
echipa orașului Budapesta.

Iată celelalte rezultate înregistrate 
în ultima zi : pentru locurile 3—4 
Sofia — 
(65—44) ; 
S.K.R.A.
(37—33) ; pentru locurile_9—10 : Legia 
Varșovia __ " 7. .77 7...

în clasamentul coșgeterilor, pe pri
mul loc s-a situat jucătorul polonez 
Paserevski (A.Z.S), care a înscris 165 
de puncte, urmat de bulgarul Peicev — 
141 de puncte. Cupa „fair-play” a fost 
decernată echipei orașului Budapesta. 
Cei mai buni jucători ai competiției 
au fost desemnați Peicev (Sofia), Ko- 
novalenko (Moscova) și Likerskj (Po
lonia).

A.Z.S. Varșovia 129—83
pentru locurile 7—8 :

Varșovia — Helsinki 80—73
— Praffa 98—87 (50—47).

FESTIVAL TIMIȘOREAN I 
I

1. Iugoslavia
2. ROMANIA
3. Unearia
4. R.D Germană
5. U.R.S.S.
6. Suedia
7. R.F.G.
8. Cehoslovacia
9. Norvegia
10. Danemarca

2 475—361 88
7 466—398 64
6 407—385 63.6"1>
6 318—235 63,1%

%
7.

2 115— 99 77
6 241—298 59
7 338—316 55

11 441—403 54
7 205—184 42

12 394—378 41

(Echipa U.R.S.S., deși
un procentaj superior 
clasate pe locurile doi, 
tru, ocupă a 5-a poziție,
susținut un număr mult mai mic de 
partide).

%

7.

a realizat 
formațiilor 
trei și pa- 
deoarece a

Adrian VASILIU

La Ziirich, președintele Federa
ției internaționale de schi. d. Marc 
Hodler, a anunțat că reuniunea 
F.I.S. programată pentru azi, nu se 
va mai ține. Am discutat telefonic 
problemele controversate ale schiu
lui alpin cu majoritatea președin
ților de federații naționale intere
sate — a declarat d. Hodler. Reu
niunea nu mai este necesară. Am 
stabilit, de comun acord, să mer
gem la Sapporo !“.

GRINDELWALD:

PROELL tlȘIIGA
t0B0R1PEA

Proba feminină de coborîre din’ 
cadrul concursului de la Grindel- 
wald s-a încheiat cu victoria schioa- 
rei austriece Annemarie Proell. Ea' 
a realizat timpul de 1:53,51, 
urmată de Marie Therese 
(Elveția) — 1:54,07, Isabelle
(Franța) — 1:54,10, Franțoise Maci 
chi (Franța) — 1:54,92.

în clasamentul individual al „Cui 
pei Mondiale" : 1. Macchi 187 p; 
2. Proell 178 p; 3. Mir 62 p.

fiind
Nadig

Mir

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
Celebra înotătoare australiancă Shane 
Gould a eșuat în tentativa sa de corec
tare a recordului lumii în proba de 
200 m mixt. Cu prilejul unui concurs 
care a avut loc la Sydney, ea a fost 
cronometrată în 2;24 4 (nou record na
țional). Recordul mondial este de 2:23,5 
și aparține sportivei americane Claudia 
Kolb. Cursa masculină de 400 m liber a 
fost cîștigată de Brad Cooper (Australia) 
cu timpul de 4:04,7 la 1.4 de recordul 
mondial al probei deținut de americanul 
McBreen.

primul loc s-a clasat Ludmila Skoloba- 
nova, cronometrată în 8.6. Vera Gavri
lova și-a adjudecat victoria în proba de 
săritură în înălțime cu rezultatul de 
1,76 m, iar Elena Korabliova a ocupat 
primul Ioc la aruncarea greutății cu 
17.06 m.

In ziua a doua a concursului atletic de 
sală de la Leningrad, Boris Pișulin a 
cîștigat proba de 60 m garduri cu timpul 
de 8,0. în proba similară feminină, pe

A luat sfîrșit turneul feminin de tenis 
de la San Francisco. în ultima finală! 
disputată, cea a probei de dublu, cuplul 
Rosemary Casasl (S.U.A.) — Virginia
Wade (Anglia) a învins în trei seturi 
cu 6—3, 5—7, 6—2, perechea Judy Dalton 
(Australia) — Franțoise Durr (Franța).

torta campionului mondial, Eric de 
Vlaeminck (Belgia). El a fost cronome
trat pe distanta de 24,300 km cu timpul 
de 1 h 13:35, fiind urmat de elvețianul 
Albert Zweifel 
Milos Fisera - 
cobus 
Franco
2.38 de

- la 24 sec., cehoslovacul 
la 1,28 șl olandezul Ja- 

Spetgers — la 1,38. Italianul 
Vagneur a ocupat locul 10 la 
dștigător.

Concursul internațional de clclocros des
fășurat la Geneva s-a încheiat cu vie-

ta St. Moritz au început întrecerile pen
tru campionatul european de bob de 4 
persoane. După disputarea primelor două 
manșe, conduce primul echipaj al R.F. a 
Germaniei cu timpul de 2:28,91. Urm ea’ă: 
Elveția II cu 2:19,51 și Austria I 2:29,88.

Turneul de sală de la Timișoara 
s continuat în mijlocul aceluiași 
Interes. Din nou, marți dupâ-amiazâ, 
tribunele sălii Olimpia au fost pli
ne, peste 2 000 de spectatori urmă
rind și încurajînd cele zece di
vizionare A. Deși nota de duritate 
a fost întrucîtva atenuată, partidele 
au continuat să fie disputate pînă 
dincolo de limitele fair-play-ului, 
ceea ce denotă disperarea cu care 
se luptă pentru fiecare punct.

Deasupra tuturor acestor prime 
constatări se impune să apreciem 
însă evoluția fostei campioane a 
țârii — Universitatea Timișoara. 
Dincolo de ușurința cu care și-a în
trecut primele adversare (nu prea 
faimoase) trebuie să relevăm jocul 
de înaltă ținută sportivă și estetică 
pe care-1 practică teamul lectorului 
universitar Constantin Lache. Ele
ganța mișcărilor incintă o dată cu 
precizia și viteza execuțiilor tehni
ce. mobilitatea în. apărare își gă
sește un corespondent fericit în di
namismul fazelor de atac, toate a- 
cestea fiind grefate pe fondul unei 
omogenități aproape fără reproș. 
Antrenorul federal prof. Gabriel 
Zugrăvescu afirma, și avea perfec
tă dreptate, că dacă în Olanda ar 
fi evoluat Universitatea Timișoara 
și dacă ea ar fi jucat ca în acest 
turneu, cu siguranță s-ar fi clasat 
pe unul dintre primele trei locuri.

Echipa timișoreană dispune de 
un lot valoros, din care se remarcă 
Terezia Popa, Emilia Neghină, Iba- 
dula Nadire,' Elisabeta Simo, Iolan 
Rigo, Edeltraut Sauer. Gorița Ga
vrilov' și altele, și căruia i se va a- 
dăuga în toamnă, la capătul unei 
lungi convalescențe, excelenta Cris
tina Metzenrath. Fără îndoială, me
ritul dirijorului acestei îneîntătoare 
orchestre nu este deloc neglijabil, 
el reușind printr-o laborioasă și 
continuă activitate să pună în va

loare potențialul fiecăruia dintre 
valoroasele sale eleve.

Ne vedem obligați ca elogiului la 
adiesa Universității Timișoara să 
adăugăm și cîteva comentarii pri
vind două dintre surprizele înre
gistrate marți după-amiază în sala 
Olimpia. Mai întîi, despre inexpli
cabila înfrîngere a Textilei Buhuși 
în partida cu Universitatea Cluj. 
Spuneam, și ne menținem pe pozi
ție, că Textila Buhuși este una din 
formațiile bine pregătite. Totuși. în 
întîlnirea cu studentele din Cluj, 
elevele antrenorului Emerich Danze 
au evoluat șters, au părut neintr- 
resate de rezultat, s-au lăsat asal
tate fără să întreprindă nimic se
rios. L-am rugat pe antrenorul tex- 
tilistelor să ne explice misterul a- 
cestei neobișnuit de slabe compor
tări a echipei sale în întîlnirile cu 
Universitatea: „Avem un complex 
al Clujului. Ce va fi însemnat acest 
complex n-am reușit să aflăm. Poa
te va obține explicații mai ample 
și mai apropiate de realitate con
ducerea asociației sportive Textila".

A doua surpriză este victoria ob
ținută de Rapid la Confecția, în- 
tr-un veritabil derby al amenințate
lor la retrogradare. Meciul a mers 
„cap la cap" pînă în min. 43 cînd 
Rapid conducea cu 12—11. Au ur
mat 4 minute în care Confecția a 
beneficiat de patru aruncări de Ia 
7 metri (dintre care 3 acordate per
fect justificat). Dar, două dintre ele 
au fost apărate de Buzaș, una a 
zguduit bara, iar alta a trecut pes
te poartă... A fost momentul psi
hologic al întîlnirii, moment care, 
bine speculat, ar fi putut aduce 
formației prof. Valeriu Gogîltan 
victoria. Dar... Oricum, sîntem de 
părere că după modul cum au evo
luat cele două echipe, un meci nul 
ar fi fost echitabil.

Hristache NAUM

SLALOMUL VEDETELOR

ICa în fiecare început de an, 
localitatea Mdgive a găzduit, zi
lele trecute, un concurs de schi I rezervat vedetelor ecranului, mu- 

sic-hallului și turfului. Proba 
masculină a fost cîștigată de jo- I cheul Freddy Head. în timp ce pe 
locurile următoare s-au clasat cîn- 
tăreții Claude Brasseur și Sacha 

IDistel. Actrița de cinema Annie 
Corday a dominat întrecerea fe
minină fiind urmată de cîntăre-

Ițele Petula Clark și Sheila. Prin
tre participanții la aceste între
ceri s-au mai aflat Jean Marais,

Claude Rich, Charles Aznavour, 
Mireille Mathieu. Annie Girardot

UN CONCURENT PERICULOS
In Filipine, luptele de cocoț 

sint un sport (!) foarte popular, 
care aduce venituri importante 
organizatorilor de reuniuni și de 
pariuri. Recent, la Manilla, in 
timpul unei asemenea lupte, unul 
din cocoși — ignorîndu-și din mo
tive inexplicabile adversarul — s-a 
repezit mai întii la arbitru, din- 
du-i o lovitură mortală în zona 
gitului și, apoi, la propriul său 
antrenor pe care l-a desfigurat

Cîțiva din participanții la turneul internațional de șah de la Wijk 
aan Zee (Olanda), de la stingă la dreapta • Portisch (Ungaria), Smîslov 
(U.R.S.S.), Langeweg. Timman, Donner (toți din Olanda) și Ljubojevic 
(Iugoslavia) Ei asistă la o mică demonstrație pe un nou model de tablă 
de șah... desigur nu pentru competiții, ci pentru agrement.

Foto : ANP-Amsterdam

Cercetările întreprinse au dus la 
constatarea ci violentul comba
tant era dopat!

Un comentator local, specialist 
tn asemenea lupte, afirmă Insă că 
respectivul cocoș s-a revoltat pur 
și simplu văzind tn jurul său a- 
tîta lume care îl incită si-l do
boare pe adversar, să-și piardă 
penele să primească dureroase 
lovituri de cioc. „A acționat, ast
fel, din instinct — a spus gazeta
rul — șî în lumea animalelor, in
stinctul înseamnă, adeseori, inte 
ligență.. “

RECORDMANA MONDIALA 
A DEVENIT UN MEDIC APRECIAT

Timp de 10 ani, Galina Popova 
sa numărat printre cele mai 
hune atlete din Uniunea Soviețică. 
în aceaâtă perioadă, ea și-a ono
rat palmaresul cu un record 
mondial la săritura în lungime și 
cu titlul de campioană a U.R.S.S. 
în cursa de 100 m plat. După ce 
a renunțat la activitatea competi- 
țională, Galina a rămas credin
cioasă sportului și cum. între 
timp, terminase facultatea de me
dicină, a început să întocmească 
un studiu teoretic asupra sportive
lor de performanță. Acest studiu 
a constituit lucrarea sa pentru ob
ținerea titlului de candidată în 
științe medicale, Galina Popova și-a 
susținut cu brio lucrarea în aula 
Universității din Tartu, obținînd 
titlul care confirmă temeinica sa 
pregătire în domeniul științific.

FRUCTELE MÎNIEI

O greșeală cu urmări pozitive 
s-a produs la un mare concurs de 
tir desfășurat la Toronto, în Ca
nada. Arbitrii de concurs au a- 
mestecat țintele concurenților Tom 
Jenson și Archibald Whitley, fapt 
ce a dus la repetarea probei cu 
sportivii în cauză. Spre mirarea 
organizatorilor, s-a constatat că

Supercampîonul 
cicliștilor profe
sioniști, belgianul 
Eddy Merckx, a 
petrecut cîteva 
zile în stațiunea 
elvețiană de spor
turi de x iarnă 
Crans sur Sirre. 
Pentru a-și mena
ja prețioasele pi
cioare, Merckx a 
evitat pîrtiile 
prea înclinate și 
a decis să ia lec
ții de schi fond, 
în compania unui 
fost campion 
mondial (pe 39 
km), elvețianul 
V. Kronig,

cel de al doilea țintaș, A. Whit
ley, doborîse un record național.

Abia acum începe însă partea 
curioasă. Comparînd cele două 
rînduri de rezultate — căci, între 
timp, se elucidase problema țin
telor încurcate — s-a văzut că la 
cea de a doua tragere ambii con- 
curenți realizaseră rezultate net 
superioare, deși reveniseră pe po
ligon într-o vizibilă stare de e~ 
nervare.

E bună la ceva și... mînia

NU-I CUM VREA FRAZIER !

Desigur foarte mulți pasionați 
ai sportului cu mănuși s-au între
bat de ce a făcut Joe Frazier o 
pauză atît de lungă după meciul 
cu Cassius Clay. Le putem răs
punde: nu pentru că așa ar fi 
vrut campionul mondial al „grei
lor", ci pentru că așa a hotărît 
firma „Cloverly Inc." din Phila
delphia. Această societate anoni
mă l-a angajat pe Frazier, ime
diat ce acesta a cucerit titlul o-

limpic la Tokio, pe o perioadă 
de 10 aAi, exploatîndu-i nu numai 
vigoarea pumnilor, dar și talen
tele muzicale în cadrul orchestrei 
sale, „The Knock-outs".

Decepționați de impozitul pe 
care l-a reținut fiscul la „meciul 
secolului", patronii firmei au ho
tărît să nu-1 mai lase pe Frazier 
să urce pe ring decît în 1972. 
Ceea ce au și făcut

UN OM PERSEVERENT«
Una din vedetele faimosului mu

sic-hall parizian „Olympia" este 
cîntărețul orb Gilbert Montaigne. 
In ciuda infirmității cu care s-a 
născut, cîntărețul este un fervent 
practicant al sportului. După ce 
s-a . dovedit foarte dotat pentru 
schi nautic, el a început să se 
inițieze în patinaj făcînd progrese 
foarte rapide.

Montaigne este o impresionantă 
exemplificare a celebrului adagiu: 
„O inimă vitează va fi mereu stă- 
pîna trupului pe care îl însufle
țește".

*
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