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SPORTUL ROMÂNESC
IN 40 DE SINTEZE

In numărul de azi: judeful Calafi

Indeplintndu-și cu consecventă rolul său so
cial, educația fizică și sportul contribuie 
nemijlocit la menținerea și întărirea sănătă

ții oamenilor muncii, la recrearea lor activă, la 
dezvoltarea armonioasă a tinerelor generații prin 
practicarea sistematică a exercițiilor fizice și spor
tului, la sădirea și educarea unor asemenea pre
țioase trăsături morale, cum sint curajul, inițiati
va, disciplina, corectitudinea.

Și tncepînd cu consolidarea bazei sale mate
riale, cu extinderea sferei de cuprindere a mase- 

diversificarea mijloacelor de pregătire 
puse la dispoziția performerilor și a schimbului 
i— j_ —;jne _ copiii și juniorii—, cu specializarea 

temeinică, științifică, a cadrelor de an- 

viștilor obștești, sportul românesc este rezultatul 
si, totodată, beneficiarul grijii pe care Partidul 
Comunist. Român și statul socialist le manifestă 

pe care o clădim cu tofii, cei ce muncim cu bra
țele și cu mintea pe străvechile meleaguri ale 
Dunării și Carpaților, își însumează organic peri
metrul sportului, al educației fizice și turismului. 
Și dacă cifrele sint singurele capabile să păstreze 
cel puțin o dimensiune din ceea ce înseamnă tu
multul unui stadion cuprins de tinerețe și de en- 

, . > ! —-......
au fost angrenafi într-o activitate sistematică

lor, cu
I 
lor de mîine 
tot mai 1 . , _____
trenori și profesori, cu aportul entuziast al acti- 
............................... . .; ’ ; .... _..i 

totodată, beneficiarul grijii pe care Partidul
■ " • ; ___ __ .j

față de bunăstarea poporului. Civilizația socialistă, 
pe care o clădim cu tofii, cei ce muncim cu bra
țele.și cu ^mintea pe străvechile meleaguri ale 

metrul sportului, al educației fizice și ” turismului. 
Și dacă cifrele sint singurele capabile să păstreze 
cel puțin o dimensiune din ceea ce înseamnă tu
multul unui stadion cuprins de tinerețe și de en
tuziasmul întrecerii, sa arătam că în ultimii ani 
au fost angrenafi într-o activitate sistematică, prin 
organizarea unor competiții la peste 40 de ro
muri sportive, circa 300000 tineri anual, și că 
3 000 000 de participant au animat competițiile 
de masă. Și corelîndu-le cu cele 16 medalii ob
ținute la Jocurile Olimpice, cu cele 22 de titluri

de campioni mondiali, 22 de învingători în între
cerile continentale, 8 cupe ale campionilor euro
peni și cu cele 2 recorduri olimpice, 5 mondiale 
si 4 europene — bilanț ol sportului de perfor
mantă românesc în cincinalul precedent — cifrele 
vor compensa prin. contur precis lipsa culorii. în 
fond, sportivii nu-și măsoară rezultatele cu eta- 
loanele exactității, chiar dacă efortul lor, uneori 
supraomenesc, solicită o înțelegere mult mai 
amplă ?

Planul de oezvoltare a mișcării sportive pe pe
rioada 1971—1975 se înscrie în contextul general 
a! planului cincinal de dezvolcre a tării noastre, 
lată de ce, firesc, perspectiva dezvoltării sociale 
și economice a fiecărui județ — unitate de bază 
cdministrativ-teritonală — se referă și la activi
tatea sportivă, iotă de ce asigurarea unei mai 
judicioase și armonioase repartizări teritoriale a 
forțelor mișcării sportive ore temeiuri planice

în acest cn, poporul nostru va sărbători un 
sfert de veac de Io proclamarea republicii, act de 
importanță istorică, pe drumul edificării socialis
mului în România. Sub semnul ccestei sărbătoriri, 
imaginea unitară a sportului românesc si, tot
odată, atit de multiplă în aspectele specifice c!e 
fiecărui județ, își va găsi reflectarea în suita 
monografică intitulată „Sportul românesc în 40 de 
sinteze", care va oferi cititorilor, periodic, un ta
blou cît mai fidel al dezvoltării educației fizice
și sportului pe teritoriul celor treizecișinouă de 
județe și al Capitalei țârii, al uriașilor pcși în
ainte pe care sportul nostru i-a făcut în cei 25
de ani de Republică.

Finala campionatelor de patinaj viteză

AZI INTRĂ IN CONCURS
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O spectaculoasă porțiuni a pirtiei de bob de pe muntele Teine

Coreîpondenfă telefonică din Japonia

PENTRU EDUCAȚIE
Ieri, s-au încheiat lucrările con

sfătuirii Biroului C.N.E.F.S., 
președinții Consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport.

în cea de a doua zi a dezbate
rilor au fost prezentate o serie de 
concluzii și expuneri privind acti
vitatea din cadrul principalelor do
menii ale mișcării sportive. .

Conf. univ. Marin Bîrjega, vice
președinte al C.N.E.F.S., a arătat în 
cuvîntul său principalele constatări 
reieșite în urma controlului efec
tuat de brigăzile C.N.E.F.S. în unele 
județe și a analizat stilul și meto
dele de muncă ale unor consilii lo
cale pentru educație fizică și sport.

Conf. univ. loan Kunst-Ghermă- 
nescu, secretar al C.N.E.F.S., a pre
zentat apoi un referat în legătură 
cu aplicarea în practică a orien
tării metodice a federațiilor 
volei, baschet și handbal.

Prof. dr. Leon Teodorescu, vice
președinte al C.N.E.F.S. și rector 
al Institutului pentru educație fizică 
și sport, a înfățișat participanților

CU

de

planul de perfecționare a pregătirii 
activiștilor care lucrează în dome
niul educației fizice și sportului.

Prof. dr. Emil Ghibu, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S.,- a dezbătut in 
continuare unele dintre problemele 
actuale ale educației fizice și spor
tului de masă și de performanță în 
rîndul elevilor și studenților.

Tov. Ion Balaș, vicepreședinte al 
F. R. Fotbal, a făcut o serie de 
precizări în probleme privind acti
vitatea fotbalistică a copiilor și ju
niorilor.

Tov. Ion Păun, șeful secției inter
naționale a C.N.E.F.S., a adus, de 
asemenea precizări în legătură cu 
activitatea sportivă internațională.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tov. Anghel Alexc, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, care a 
expus concluziile acestei utile con
sfătuiri de lucru și a dat indicații 
pentru activitatea viitoare a consi
liilor' județene pentru educație fi
zică șl sport.

TUȘNAD, 20 (prin telefon). — 
Azi se dă primul start în finala 
campionatelor naționale de pati
naj viteză ediția 1972. Iată ulti
mele vești din Tușnad, orașul care 
va găzdui timp de 4 zile cea mai 
importantă competiție internă a 
acestui frumos sport de iarnă.

• Comisia de organizare a sta
bilit ca actul final al campiona
telor să înceapă cu probele rezer
vate juniorilor mici și copiilor. Du
minică vor intra în concurs ju
niorii mari și seniorii care vor 
lupta pentru cele 20 de titluri.

• Campionii absoluți ai țării, 
Crista Tracher și Andrei Okoș 
(ambii de la Dinamo Brașov), se 
antrenează împreună de mai multă 
vreme, cu o seriozitate care reține 
atenția tuturor. Ei ne anunță cele 
mai aprige dispute din istoria cam
pionatelor republicane, și se pre
gătesc în consecință.

• Reținut de diverse treburi la 
Tg. Mureș, antrenorul Carol Gali 
l-a trimis pe cel mai bun elev al 
său. V. Coroș. să se pregătească 
singur pe pista campionatele;-. 
După timpii realizați în probele 
de control, vitezistul rnureșan se 
anunță printre principalii car. - - 
dați ia titlurile seniorilor. Așadar, 
antrenorul are toate motivele să 
fie mulțumit de elevul său.

• O surpriză plăcută pe gheață! 
Patinatorul clujean Horia Timiș.

a avut o comportare irevecare 
rențioasă in timpul ultimul 
curs de verificare, s-a oprit și ne-a 
spus, cu o urmă de regret în glasi 
„Vă promit că n-am să mă despart 
de pistă plnă nu voi deveni tm 
campion merituos.' Se pare că rîn- 
durile critice care i-au fost adre
sate de ziar au atins zona sensi
bilității seniorului de la Agrono
mia Cluj.

• Cu excepții Iui Victor Soti- 
rescu (Dinamo București) și V. Ic
nesc u (C5B. Buctirești’i. care se 
numără printre principalii anima
tori ai întrecerii semorilor. ceftalți 
reprezentanți ai Capitalei partici
pă la probele rezervate juniorilor 
și copiilor.

• Cunoscutul antrenor Petre T:- 
vadaru, profesor de— desen la o 
școală din Sibiu, care a depista: 
pe Carmen Dragoman. V. Ciolacu și 
alte speranțe ale patinajului nos
tru, ne-a rugat să reținem numele 
lui V. Vrinceanu, asigurîadu-ne că 
vom auzi de acesta în ccnfrcnnă- 
rile jtmiailor mici.

• Veteranul seniorilor. Dan Lă- 
zărescu. și-a perfectat transfer
ee la Dinamo Bueureștf la Har
ghita M. Ciuc, antrenlodu-se cu 
minuțiozitatea care ti caracter 
zează, alături de noii săi colegi.

con- PILOTII ROMANI PANȚURU SI PANAITESCU
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START ÎN MARELE PREMIU FILT 72

SE SIMT „IN MINA ii

Tr. IOANIȚBSCU

râ. mai . 
oaspeu

AstfeL 
miercuri

Viteziștii, care vor începe azi întrecerile campionatului național, se 
antrenează pe pista lacului Ciucaș din Tușnad.
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—P»scc—F ocșeneanu—Zangor. 
bătă se vor face coborlri tot____
c— de 4, urmind ca tn zilele ur
mătoare să revenim la bobul de 2.

In ulimele zile, echipajelor Ro- 
niSairi. Japoniei. Italiei, Canadei si 
Saediei li s-au adăugat cele ale El
veției. Vickt, Stadler și Candrian au 
renca^t sâ participe ia proba de 
zob 4 «fin cadrul campionatului e- 

Saiat Moritz, pentru 
mai «lin vreme cu 
de la Sapporo.
antrenamentele anro- 

____ rivaE, trebuie să 
—.ezticzez r.cutatea tehnică adusă 

e . ețaeaentaații Italiei, piloțil Gas- 
_ari. De Zordo, Vicario și Alvera 
si knptaffctarii lor. Carena boburi- 

:r italiene este vizibil modificată 
fată ce cea clasică, în sensul că se 
aseamănă foarte mult cu capotele 
ssmmtoilelcr «ie curse formula 1. 
Nnile caret.e, construite de celebrul 
Sicrpaes. au fast studiate in cadrul 
Institutului aeronautic al Italiei și 
încercate vreme îndelungată în tai
nele aerodi-ar-vre. Boburile au fost 
experimentate anul acesta pe plrtia 
de ia Cortina d'Ampezzo si condu<»- 
rea tehnică a echipei Italiei a a- 
-uns Ia concluzia că «oile ..mașini* 
dau randament mai mare decit ve
chile boburi pe care le folosesc, de 
altfel, absolut toate celelalte țări 
crezente la Sapporo. Deoarece co- 
t-oririie de aim nu au fost crono
metrate. nu ne putem da seama de

Sîm- 
cu bo-

eficacitatea noilor carene, dar este 
sigur că urmașii lui Monti, întot
deauna Inovatori în acest sport, nu 
s-au păcălit

HARITON PAȘOVSCHI 
antrenorul Iotului olimpic de bob 

al RomAniei

Competiția internațională de te- 
_nis „Marele Premiu" — 1972, orga
nizată de federația internațională 
de specialitate (FILT), care în a- 
cest an va fi patronată de societa
tea engleză „Union Commercial11, 
va începe la 7 februarie o dată cu 
desfășurarea turneului indoor, pro
gramat la Los Angeles, după care 
va avea loc cel de la Hampton 
(S.U.A.). Iată concursurile care se 
vor desfășura în prima parte a a-

cestei a treia ediții a competiției i
6—12 martie Washington; 27 mar

tie — 3 aprilie Monte Carlo ; 10— 
16 aprilie Madrid: 17—23 aprilie 
Palermo: 17—23 aprilie Nisa ; 24 
aprilie — 2 mai Roma (campiona
tele internaționale ale Italiei); 8— 
14 mai Bournemouth; 8—14 mai 
Bruxelles; 22 mai — 4 iunie Ro
land Garros (campionatele interna
ționale ale Franței)?

MARE MERES l\ PREAJMA JîfRAAIlOWElOR
Dt ThIS Of MASĂ Uf ROMÂNII

• Jucătorii români și chinezi se antrenează de zor • Sportivii noștri participă 
la un concurs de verificare • 28 de echipe prezente la start

CLLJ. î« (Prin telelnn).
2CUZD

După turneul de handbal feminin de la Timișoara

CARENȚELE JOCULUI IN APARARE

_:memationale'.or*. iar joi 
miază, sub coaducerea antreno: 
EHa Constantmescu și Farkas 
r.eth. s-a efectuat primul antrenament 
in sala Clujeana- In cursul zilei de 
joi au ajuns la Cluj, după un popas 
ce o noapte Ia Po^na Brasov, 
prezentativele R-P- Chineze, 
paletei din țara prietepă au 
c-jjx>ștmtă cu orașul si cu sala 
Se va desfășura competiția.

în cursul serii, după consumarea 
ar.:rcnamectex>e echipelor divizio
nare din Cluj, organizatorii presti
gioasei compeuUi au trecut la amena- 
iarea sădi. Aici, vineri dimineața se 
va disputa un concurs de verificare 
Pentru jucătorii români, iar paralel, 
vor fi protrama:e si antrenamentele 
oaspetăor chinezi. Pe timpul „inter- 
ttationaleioc". In Sala sporturilor vor 
fi instalate sase mese de concurs și 
una pentru încălzire. •

Tr. rest, cu toți: așteptăm. în con- 
Unuare. celelalte loturi de sportivi.

ziua ce glorie a fotbalului aradean,

ktunde

Reportaj fără voaletă

V

GENEREAZĂ DURITĂȚILE
să ajute, să îndrume ți să ta mă
suri pentru eliminarea acestei grase 
carențe a handbalului nostru fe
minin.

La Ti

spus — au lovit in 
stînga cit au putut.

Fără îndoială, și în 
tiune (ca și îa altele) 
integral antrenorilor.

dreapta și în

această ches- 
vina aparține 

Ei sînt cei a a fost evide

Nș. D.

r-cu care va
i. cuprinde 14 

atîtea măș
ti reorezen- 
de cite pa-

de

Miercuri seara s-a încheiat, în 
sala Olimpia din Timișoara, în tri
bunele căreia se aflau aproape 3 000 
de spectatori, al doilea turneu al 
turului secund al campionatului fe
minin de handbal, divizia A. Dîr- 
zenia, încrincenarea, duritatea — 
pe alocuri — au fost caracteristicile 
ultimelor cinci partide ale acestui 
atît de agitat turneu de salâ._

Am rezumat ultima seară
handbal pentru a face loc unei re
trospective generale. Repetăm, poa
te supărător, dar util, că Ia Timi
șoara disputa a luat un aspect crin- 
cen, jocul fetelor s-a apropiat — 
numai în ceea ce privește duritatea 
— de cel al băieților, uneori depă- 
șindu-I chiar. A fost efectul clar al 
slabei pregătiri generale a unor for
mații și, în special, a apărărilor. 
Neavînd deprinderile tehnice nece
sare și o orientare tactică bine de
finită, majoritatea formațiilor au 
recurs, în fazele defensive, la mij
loace extraregulamentare, pe șleau

CLASAMENTUL TURNEULUI DE LA 
TIMIȘOARA

1. „u* TIMIȘOARA 
„U* București 
LE.F.S.
Rapid 
Rulmentul Bv. 
„U« Cluj 
Confecția 
Mureșul Tg. M. 
Textila Buhuși 
Voința Odorhei

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

10.

3 3 0 0 70—29 6
3 3 0 0 47—38 6
3 2 1 0 43—31 5
3 2 1 0 38—35 5

3

1
1
1

53

care n-au știut, n-au vrut sau n-au 
putut să asigure de-a lungul anilor 
capacitatea tehnică și tactică adec
vată pentru practicarea unui joc 
bun în apărare, circumscris în lini' 
tele regulamentului. Este și de da
toria colegiului central al antreno
rilor, a antrenorului federal Ga
briel Zugrăvescu, a biroului F.B.H.

î.

X
4.
X
6.
s.
s.

1*.

CLASAMENTUL 
DIVIZIEI A

,L- TIMIȘOARA 
BucurtțU

LE.F.S.
.Mureșul Tg. M. 
Rulmentul Bv. 
Textila Buhuși 
Rapid
Voința Odorhei 
Confecția 
-V Cluj

is 
iî 
1! 
Iî
12
12
12
12
12
12

11
10
8
5

221—117 
180—1» 
133—110 
127—12» 
151—186 
133—146 
117—128 
120—135 
138—175 
127-191

22
21
17
12
12
10
9
5
5

faptul 
divizia 
cuvine 
120 de

că multe dintre echipele de 
A nu s-au pregătit cum se 
pe parcursul celor aproape 
zile de întrerupere a camp io

Hristache NAUM

fContinuare iu pag. a 3-aj

farmatii feminine si tot 
cuhne. Tara noastră va 
tzti în ambele întreceri 
tru garnituri-

Ccmcursui inter -echipe 
nawriu si se va juca conform „Cupei 
Corb—lor.”. formulă folosită In între
cerile feminine ale campionatelor 
mondiale. în consecință, in cadrul 
unei intilniri urmează să se desfășoa
re 4 meciuri de simplu si unul de 
dublu.

esie elinii-

Igna ai 
Aradului, spune că Feyenoord-u! 
a venit și a plecat de pe ma

lul Mureșului precum Baiazid de la 
Rovine- Si cind am încercat sâ-l 
necăjesc, spunîndu-i : „Ați avut noroc. 
Viorele că nu v-a venit rindul pe 
Cimpia Mierlelor”, mi-a răspuns 
prompt, cu o sclipire veselă în ochi: 
„Cimpia Mierlelor a fost pe „23”. cu 
Dinamo”.

... Coborim c 
Intrăm prin fai 
cinstește „victoria de 
se zărește- Litere albe, cioplite, 
un fond lucos. tot alb. Sculptorul 
mator s-a sfiit parcă să folosească 
bronzul, convins de faptul că fotbalul 
nu poate avea monumente eterne.

Intrăm Pe stadion. Urcăm in trilju-

IC3

U.T-A. 
lă care 

la Rovine” abia 
pe

placă

nă. E o zi Însorită, dar gerul mușcă, 
întreb: ..Cite locuri numerotate au 
tribunele?- Mi se răspunde: „2 436“. 
Am impresia că nu am auzit bine. 
Rog să se repete cifra. Tot „2 436” 
Notez în carnet, dar mă trag, pen
tru orice eventualitate, spre furnizo
rul cifrei, ca să vadă că nu scriu 9 
ci 2- Văzîndu-mi nedumerirea. Mihai 
Hore repetă și el „2 436”. adăugind: 
.-Cind a venit Feyenoord-ul. după cf 
i-am cazat la „Astoria”, s-a organi
zat o plimbare prin oraș. Am trecut, 
bineințeles, și pe Ia stadion. Vanha- 
neghemii au coborit în arenă, au în
cercat gazonul cu tălpile lor groase, 
de crep, s-au uitat jur-imprejur și 
au spus ceva interpretului. Acesta 
mi-a transmis că oaspeții ar vrea să 
vadă și stadionul pe care or să joa
ce. Dar nu in-am pierdut cu tirea.

Echipa de juniori reintră in prim-planul hocheiștilor
Programul

La sfirșitul acestei sâptâmini va avea 
loc pe patinoarul „23 August- din Capixalâ 
o dublă întllnire de hochei între selec
ționatele de juniori ale României Si iu
goslaviei. Ambele jocuri vor începe, a' 
simbătă cit șț duminică la aceeași oră 
17. Din reprezentativa țârii noastre vor 
face parte cițiva tineri hocheiști. ror»o«'- 
nenți ai unor formații de divizia A . Xe- 
tedu, Florian, Malîhin (I.P.G.G.). V. Hu- 
țanu (Dinamo). M. Viad (Steaua), Morc- 
șan, OlenicI, Curelaru (Dunărea). Miklos 
Csedii (Avîntul M. Ciuc). Oaspeții sin: 
așteptați să sosească azi cu autocarul. 
Prima partidă va fi condusă de cuplul 
C. Sflucâ ~ M, Freeueanu.

turneului selecționatei R. P. Chineze
După cum s-a mai anunțat Ia începutul 

lunii februarie va sosi In țara noastră 
reprezentativa de hochei a R.P. Chineze. 
Hocheiștii chinezi vor disputa două par
tide la Galați (4—5 februarie), două la 
Miercurea Ciuc (S—9 februarie). după 
care in ziua de 12 februarie vor Intiini 
la București selecționata A a țării noa
stre. Tn ziua următoare oaspeții vor avea 
ca partener de întrecere formația secun
dă a României.

★
La invitația forul bulgar de specia

litate, doi arbitri români vor conduce în 
zilele de 5 și 6 februarie partida amicală 
dinu* formații;* reprezentative ai* Bul

gariei și R.D, Germane. Federația română 
a delegat la aceste partide, ce vor avea 
lt>c la Sofia, pe Oprea Barbu și Gli. Mu- 
reșan.

★
Se reînoadă o veche tradiție in hocheiul 

nostru ! Este vorba de reluarea șirului 
de ediții al competiției amicale, organi
zată anual de federația noastră. După 
cîteva întreruperi, intre 14 și 20 februa
rie, va avea loc la București „Cupa Fe
derației Române de Hochei», la care 
șl-au anunțat participarea selecționata 
R.D. Germane, din grupa B a C.M., pre
cum și puternice formații de duh din 
U.B.&I,, ctjioftoyaou w Foiojg».

Le-am spus că ne pare foarte râu— 
că stadionul de joc e în reparații ca
pitale, și astfel o să fim nevoiți să 
jucăm pe acesta- Olandezii au părut 
loarte mulțumiți de răspuns...”

Începe ședința de analiză. Are 
cuvîntul tovarășul Pop. Ci
tește frumos, în perioade ega
le. „Pentru această toamnă 

am avut ca obiective locul 1—IV la 
divizie și calificarea în turul III al 
Cupei V.E.F.A. Planul a fost înde
plinit, cu o mică depășire la V.E.F.A." 

Lereter șade în dreapta mea- Ascul
tă cu o atenție care mă uimește. Am 
impresia că asistă la „analiza Totten- 
ham-ului“, nu a U.T.Ă.-ei. II exami
nez pe furiș, de eîteva ori. Nici o 
mișcare. Mă simt obligat să notez 
ideile din referat, deși aș putea să 
iau o copie după terminarea ședinței.

Scriu: „în cadrul curbei constant 
bune a acestei toamne, s-au produs 
patru căderi: 1. La 29 august, eu 
Sieaua, la Arad (2—2), după de 
zile de efort în pregătire: 2. La 3 
octombrie, cu C.F.R. Cluj, tot la 
Arad (4—0), după 35 de zile de la 
precedenta ; 3. La 3 noiembrie, cu 
Zaglebie. la Arad, (2—1) după cir
ca 39 de zile de la precedenta : 4. 
La 12 decembrie, cu Sport Club, la 
Bacău (2—4), după cca 40 de zile de 
la precedenta'’.

Mă uit la Lereter. îmi zîmbește: 
„Cind iese bine, chiar și căderile de 
formă sînt reușite"-

loan CHIRILA

ffigallow fo pgg, a S&
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ÎN SFERA NOASTRĂ DE PREOCUPĂRI
ț interviu cu tov. GHEORGHE BAROGA, secretar al Comitetului Județean al P.C.R.

Silueta modernă a Palatului 
sporturilor se integrează armo
nios în Complexul sportiv „Du
nărea".

... ..

PERSPECTIVE BAZA TE PE REALITĂȚI GRĂITOARE
— Tovarășe secretar, am dori ca tn discuția 

noastră să abordăm trei probleme principale. Pri
ma se referă Ia preocuparea pe care o are Comi
tetul județean de partid, pentru continua dezvol
tare a mișcării sportive gălățene. Ce ne puteți spu
ne în acest sens ?

—• Sportul fiind un complex fenomen social, este 
evident că nu poate râmi ne în afara sferei noastre 
de preocupări. însăși conducerea de partid, personal 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, acordă o mare a- 
tenție acestei importante probleme. Edificarea socie
tății noastre socialiste are nevoie de oameni sănătoși 
la trup și minte, educați în spiritul celui mai profund 
patriotism, gata oricînd să apere cuceririle revoluțio
nare ale poporului.

Pentru Biroul Comitetului Județean de partid, ana
liza periodică a activității de educație fizică și sport, 

i trasarea liniilor ei directoare, a devenit de multă vre- 
I me un bun obicei. La aceste întilniri, 1a care parti

cipă toți factorii de răspundere — activiști, antrenori, 
profesori de educație fizică, sportivi, conducători și 
secretari de partid ai unităților economice — se face 
o temeinică analiză, tocmai în scopul ridicării pe noi 
trepte a sportului in județul nostru. în fiecare între
prindere și instituție, școală, unitate agricolă, secre
tarii de partid au înscrisă pe agenda lor și sarcina 
privind antrenarea salariaților din unitățile respec
tive ia practicarea organizată și sistematică a educa
ției fizice și sportului.

— Care trebuie să fie direcțiile principale de 
dezvoltare ale mișcării sportive de performanță 
în județul dv. ?

— In primul rind, consolidarea organizatorică a 
asociațiilor și cluburilor. Apoi concentrarea forțelor 
locale și reașezarea lor pe o nouă bază organizatori-

că, tehnică și materială, fn vederea creșterii poten
țialului valoric. In acest sens, pînă in 1973 toate sec
țiile de performanță vor avea asigurată baza mate
rială Ia nivelul cerut de performanțele sportive de 
nivel republican.

în al doilea rind, școlile și centrele de antrenament 
pentru copii și juniori trebuie să devină baza de 
masă pentru secțiile de performanță, și în sfîrșit, dar 
nu pe ultimul plan, este necesară asigurarea cu cadre 
de înaltă specialitate.

— V-am ruga să vă referiți la îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice și educative în rîndul 
sportivilor și activiștilor sportivi.

— Documentele elaborate de partid trasează, după 
cum se știe, un vast program de acțiune, vizînd toate 
domeniile de activitate, implicit mișcarea de educație 
fizică și sport. Domeniul sportului dispune de multi
ple forme și mijloace care să conducă Ia formarea 
conștiinței socialiste-

In vederea curmării stărilor de lucruri negative, pen
tru întronarea disciplinei, a îmbunătățirii muncii e- 
ducative, s-au luat măsuri pentru dezbaterea largă cu 
sportivii a expunerilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și în cadrul plenarei 
CC. al P.C.R., precum și pentru participarea tuturor 
sportivilor, activiștilor și antrenorilor la invățămîntul 
de partid. în același scop se organizează întilniri cu 
vechi membri de partid și cu oameni de cultură și 
artă, informări sâptăminale cu privire la principalele 
evenimente interne și internaționale, vizite ale spor
tivilor la marile unităti industriale (altele decît cele 
unde aceștia iși au locul de muncă), vizitarea muze
elor, a obiectivelor turistice și cultural-istorice, ex
puneri.

CU CARE NE MlNDRIM
Viața, dezvoltarea multilaterală a 

omului contemporan cer cu insistentă 
ca practicarea exercițiilor fizice să se 
facă sistematic, ocupînd un loc în
semnat în preocupările zilnice ale ti
neretului. Educația fizică a maselor 
și sportul de performanță au devenit 
realități de prim ordin în ansamblul 
vieții noastre sociale.

Sub conducerea partidului, sportul 
a cunoscut, pe meleagurile gălățene, 
în acești ani de viată nouă, o perioa
dă de excepțională afirmare și înflo
rire. Niciodată în istoria sa mișcarea 
sportivă gălățeană nu a cunoscut un 
asemenea avlnt, o asemenea afluen
ță » maselor către practicarea organi
zată si sistematică a educației fizice 
și sportului.

Municipiul și județul Galați au dat 
în acești ani campioni și sportivi de 
certă valoare, care au reprezentat cu 
cinste, în nenumărate rinduri, culori
le naționale. Dumitru Ciobotaru. 
Gheorghe Marinescu, Ștefan Cojan, 
Angela Năstase, Vasile Mănăilă, Pa- 
nait Severin, Vasile Nicoară, Nicolae 
Martinescu, Petre Poalelungi, Gabriel 
Udișteanu, Cornel Penu. Mircea Chi- 
vulescu, Fița Rafira sînt doar cîteva 
dintre numele celor mai reprezenta
tivi campioni și performeri care se 
bucură de multă popularitate în rin-

3 PILONI Al SPORTULUI GALATEAN
GIGANTUL DE OȚEL

Primul popas al raiduluî nostru l-am 
fâcut pe platforma „gigantului* indus
trial de la Galați. Acolo, pe dealul Mă
lina. unde cu numai 10—11 ani tn urmă 
vedeai doar un dmp sterp, cu gropi, ie 
înaltă astăzi cea mai mare cetate da foc 
a României socialiste.

După cum este firesc, șl activitatea 
sportivă de aid a cunoscut o curbă as
cendentă. De la prima asociație, Înfiin
țată în 1961 și numărfnd doar 500 de 
membri, s-a ajuns astăzi la fondarea 
.unul club — Oțelul, și a unei asociații 
— Constructorul, în oare activitatea spor
tivă se desfășoară la nu mal puțin de 
15 secții Pe ramură de sport. Asociația 
Constructorul este prezentă In campio
natele republicane cu o redutabilă echipă 
de box, de a cărei pregătire se ocupă 
veșnic tînărui Petre Mihal, cu o echipă 
de popice promovată anul acesta, cu n 
alta de fotbal în divizia C. Clubul Oțelul 
a obținut rezultate remarcabile la moto- 
ciclism. parașutism, modelism etc. Spor-

DATE STATISTICE

î cluburi : Dunărea, Politehnica, 
Oțelul, F.C. Galați, Flacăra.

202 asociații sportive (sindicale, șco
lare, sătești).

31 echipe divizionar» A, B, C.
6 centre de antrenament
197 secții afiliate (la 25 de discipline 

sportive).
20 maeștri emerițl și maeștri al 

sportului
18 titluri de campioni naționali, bal

canici, europeni, mondiali
5 recorduri naționale
163 antrenori
Z2oo sportivi clasificați
2 școli sportive
1 liceu cu program de educație fi

zică
180 grupe de copil Șl Juniori cu 2900 

de sportivi
20 sportivi selecționați tn loturi re

publicane
430 arbitri
370 instructori
160 profesori de educație Mei

tivii de pe platforma industrială gălâ- 
țeanâ au cucerit multe titluri și medalii 
în competițiile interne și internaționale. 
Sînt alcj zece maeștri al sportului și o 
măestră emerită — uJarașutista Angela 
Năstase, 500 de sportivi legitimați.

în ce privește baza materială, cluburile 
Oțelul și Constructorul dispun de un 
mare stadion (Dunărea), S terenuri de 
fotbal, 10 terenuri de volei, handbal, bas
chet, tenis de rfmp șl o sală da antre
nament pentru box.

O atenție sporită se acordă mișcării 
sportive de masă. Numai anul trecut 
peste 150 de echipe de volei, fotbal, tir, 
popice participă la campionatul de casă: 
au fost organizate 6 duminici cultural- 
sportive, la oare au participat peste 4000 
de oameni al muncii, demonstrații spor
tive șl serbări clmpenești în comunele 
apropiate, la care și-au dat concursul 
sportivii de pe platforma marelui combi
nat siderurgie de la Galați.

DETAȘAMENTUL STUDENȚESC

Daca curiozitatea ne-ar tenta sâ facem 
un raport între numărul sportivilor stu- 
dențt din Gaiațl raportat la numărul 
studențUor și cel al altor centre din 
țară, vom afla că rezultatul este neț în 
favoarea gâlâțenllor. El stat reprezen- 
tațl ia multe disclpHne In competițiile 
naționale : volei, baschet, handbal — In 
prima divizie ; handbal, volei, fotbal, 
baschet — In cea secundă. Iar ta ultimul 
sn secția de navomodele a devenit frun
tașă pe țară.

Sportul din eentrul universitar Galați 
(care se compune din cele două institute 
de tavățâmtat superior — Politehnic și 
Pedagogic) s-a Impus atenției generale 
și prin valoarea ridicată a sportivilor 
care au crescut șl s-au afirmat aici. 
Penu, Udișteanu, Neagu, Iorga, Samungi, 
Chlvulescu, niște Iluștri necunoscuțl la 
Începutul anilor de studenție, au devenit 
ulterior nume cunoscute în sportul ro
mânesc.

Nu este maț puțin adevărat, că un 
aport deosebit la ridicarea măiestriei 
sportive l-au dat și cei puși să se ocupe 
de pregătirea sportivilor. Șl au făcut-o 
cu multă pasiune profesorii Dumitru 
Sîrbu, Florin Balaiș, A. Miron și multi 
alții.

înființarea la Galați a Facultății de 
educație fizică (anul acesta vor primi 
repartițiile absolvenții primei promoții de 
profesori) a deschis noi perspective spor
tului studențesc. Dacă la început studen
ții acestei facultăți nu aveau unde să-și 
desfășoare activitatea practică, astăzi — 
datorită eforturilor conjugate ale orga
nelor locale și ale studențUor înșiși — 
facultatea are la dispoziție u* cochet 
complex sportiv. Șt tn cadrul Centrului 
universitar Galați sportul de masă se 
bucură de o largă adeziune. „Cupa ani
lor I“. întrecerile între ani și grupe, se 
desfășoară cu regularitate, atlt la com
plexul sportiv Politehnica, cît șl pe sta
dionul Dunărea.

SPORTUL ȘCOLAR
♦

De etțiva ani se află pe agenda de lu
cru a organelor locale dezvoltarea pe 
toate planurile, a activității sportive șco
lare, ridicarea acesteia la nivelul cerin
țelor actuale. înființarea asoclațUlor spor
tive în școlile generale, licee, școli teh
nice și profesionale a creat un cadru 
prielnic afirmării inițiativelor, realizării 
vechilor deziderate. O preocupare majoră 
este acordată extinderii bazei materiale, 
a dotărilor ’ care să asigure condiții opti
me de practicare a oricărei discipline 
sportive. In 40 de școli din municipiile 
Galați șl Tecuci au fost amenajate și bi
tuminate aproape 60 de terenuri de hand
bal, baschet și volei. Pînă în primăvară
— așa după cum ne-au asigurat tovarășii 
de la Inspectoratul Județean șl C.J.E.F.S.
— nu va mai exista școală care sâ nu 
dispună de amenajări sportive, ha Gru
pul școlar C.S.G.. pe lingă construcțiile 
terminate (o plstâ de atletism, teren de 
fotbal, volei etc.) se află In plină con
strucție o popicărie acoperită.

SPORTIVI SELECȚIONAȚI

IN VEDEREA

JOCURILOR OLIMPICE

Fără îndoială eă sportul, tn rfndurile 
studenților a jucat și eantinuă să joace 
unul din principalele roluri pe scena 
afirmării și consolidării sportului gălă
țean.

Rafira FIȚA — atletism 
Octavian AMAZAROAIEI — box 
Anton COJAN
Petre
Petre
Radu

box
GANEA — box 
POALELUNGI — lupte 
DUMITRESCU — volei

t-am întrebat pe ing. CORNEA CAZAN, di
rectorul genera! al I.CM.S. Galați, Erou al Mun
cii Socialiste, care este expiicația dragostei sale 
pentru sport.

„De cînd mă știu, ne-a spus el, sportul 
tuit pentru mine un mijloc de călire și 
tare, exercitînd o puternică atracție. Îmi 
băția și frumusețea ce se degajă dintr-o
sportivă loială. De aceea am practicat asiduu spor
tul în tinerețe, la Reșița, și nu mă dau în lături 
să înot și acum, de cite ori am prilejul, cîteva 
„lungimi- de bazin. De aceea, îmi place să pun 
este vorba despre sport. Galațiul are nevoie de

a consti- 
reconfor- 
plac băr- 
întrecere

umărul ort de cile ori
multe construcții sportive. Cu cele înălțate pînă acum ne mtndrim, dat nu 
considerăm că am făcut totul", /

Impetuoasa dezvoltare a ba
zei materiale a sportului în 
judeful Galați este grăitoare 
pentru distanța care desparte 
— mai mult decît timpul — a- 
nii noștri de cei dinaintea in
staurării Republicii. Cifrele 
sînt edificatoare. Dar faptele, 
realitatea plină de sens, sînt 
în fiecare zi la îndemîna ma
selor de cetățeni, lată un sin
gur exemplu care arată, cu 
putere de simbol, pașii uriași 
pe care județul Galați i-a fă
cut în anii construcției socia
liste : localitatea Bereșfi, îna
inte comună, este acum un o- 
raș în plină înflorire, civili
zația socialistă avînd printre 
pilonii săi stadionul și ștran
dul, aflate la dispoziția celor 
care în anii vechiului regim 
nu aveau nici o posibilitate, 
nici un sprijin din partea sta
tului să practice sportul.

Și 
tivă

patinajul) care au început să intre 
serios în preocupările tineretului nos
tru- Iată si primele rezultate : promo
varea echipei Dunărea în divizia A 
Si cîștigarea de către echipa de ju
niori a aceluiași club a titlului națio
nal de juniori.

Baza materială a spartului școlar 
s-a îmbunătățit substanțial. Au fost 
bituminate în proporție de 95 la sută, 
curțile școlilor din Galați si Tecuci ; 
un impuls serios l-au luat amenajarea 
Si construirea bazelor sportive în 
mediul rural. Sume importante s-au 
alocat si se alocă pentru procurarea 
materialului și echipamentului sportiv 
necesar activității elevilor.

Pe fondul actualei baze materiale, 
în continuă dezvoltare — și care ara
tă fără putință de tăgadă, sprijinul 
partidului și statului. — este necesar 
ca sportul gălățean să se ridice la ni
velul dezvoltării economice și social- 
culturale ia județului, Ia nivelul con
dițiilor materiale și organizatorice e- 
xistenle.

Ne vom îndrepta serios atenția în 
direcția ridicării activității 
din întreprinderi șl instituții, 
școli și facultăți, în cartiere si 
tale de blocuri.

Avem încă suficiente rezerve 
losite, în multe ramuri de sport, 
încă un număr mare de tineri 
stau In afara stadioanelor.

Vom acorda toată atenția activi
tății sportive a copiilor si juniorilor, 
care se desfășoară în școli, unităti cu 
profil sportiv, cluburi și asociații 
sportive, împletind acest proces de in
struire cu o temeinică muncă educa
tivă.

Avem condiții ca sportul de perfor
manță gălățean să se integreze Și 
mai serios în aria sportului național. 
Pentru aceasta, toate eforturile noas
tre vor fi canalizate către îmbunătă
țirea procesului de instruire în clu
buri și asociații, creșterea exigenței 
selecției, ridicarea nivelului profesio
nal al antrenorilor, îmbunătățirea sis
temului competițional

Acestea sînt doar 
obiectivele mari pe 
C.J.E.F.S. le are pe 
lucru. Dar, la realizarea acestor de
ziderate vor trebui să concure toți 
factorii locali cu atribuții conferite 
de

durile iubitorilor de sport din țara 
noastră.

Există astăzi în Județul Galați 202 
asociații sportive, 5 cluburi puternice 
de performanță (Politehnica, Dunărea, 
Oțelul, Flacăra și Fotbal Club), 3 școli 
sportive (la Galați și Tecuci), un li
ceu și o școală generală cu program 
special de educație fizică, o secție 
puternică de parașutism și aeromode- 
lism, un radioclub, în cadrul cărora 
activează un mare număr de tineri și 
tinere.

Datorită sprijinului permanent pri
mit din partea organelor locale de 
partid și de stat, în ultimii ani acti
vitatea sportivă a Galațiului a reușit 
să se situeze la un nivel corespunză
tor pe plan național. Sîntem repre- 
zentați astăzi — cu rezultate mulțu
mitoare — în campionatele naționale 
de box, baschet, popice, lupte, volei, 
handbal, fotbal și hochei pe gheață. 
Rezultate remarcabile au obținut și 
sportivii secțiilor de caiac-canoe, 
scrimă, aviație sportivă, șah, aero și 
navomodele, natație și gimnastică.

Baza materială a sportului gălățean, 
clădită cu sprijinul substanțial al or
ganelor locale de partid si de stat, 
precum și cel al C.N.E.F.S. (căreia 
în acest cincinal i se vor adăuga alte 
construcții si amenajări), satisface — 
după opinia noastră — necesitățile 
mereu crescînde ale activității sporti
ve de masă și performanță. Compara
tiv cu anii dinaintea instaurării Re
publicii, cu Galațiul rănit de război, 
am realizat multe în acest sens.

Două mari stadioane (Dunărea șl 
Portul Roșu), terenuri și micro-ierc- 
nuri în toate cartierele orașului, șap
te săli de sport, un bazin aeoperit, 
două complexe de cîte șase terenuri 
de tenis de cîmp, terenuri de fotbal, 
volei, baschet si handbal, două săli 
acoperite de atletism (la Galați și 
Tecuci), o arenă de box, o sală de 
antrenament pentru gimnastică și 
box, iată numai cîteva dintre bazele 
sportive oare stau la dispoziția tine
retului și a oamenilor muncii, pentru 
practicarea sportului preferat. Recent, 
tineretul municipiului Galați a mai 
primit un dar : complexul sportiv Du
nărea, amplasat în imediata apropie
re a stadionului eu același nume. F.1 
se compune dintr-o sală de popice 
cu patru piste, un bazin olimpic de 
înot Sl un cochet palat al sporturilor 
cu o capacitate de 2 500 locuri.

Patinoarul artificial (dat în folosin
ță cu doi ani în urmă) a adus Ia or
dinea zilei două sporturi (hocheiul și

sportive 
sate, 

cvar-

nefo- 
avem 
care

în

acum iată zestrea spor- 
a Galațiului;

1947:

Stadion fotbal 1 000•

locuri • 3 terenuri volei • 1 
teren baschet • 1 bazin aco
perit (18/7 m) • 1 poligon 
tir • 1 arenă box — 1 000 
locuri • 2 săli liceu

și în 1972 :

stadioane fotbal („Du
și „Portul Roșuj — 

locuri • Baza spor- 
Facultății de educație

• 2 
narea’ 
20 000 
tivă a
fizică (4 terenuri, pistă atle
tism, sectoare aruncări și să
rituri, sală de jocuri) • Sala 
sporturilor — 2500 locuri • 
Popicărie (4 piste asfalt, 250 
locuri) • Arenă box • Bazin 
de înot (dimensiuni olimpice ■■ 
50/22 m) • sală de gimnas
tică și lupte • complex tenis 
cîmp • patinoar artificial 
(60/30 m și tribună 2 500 spec
tatori) • 95 la sută din curțile 
școlilor — bituminizate și a- 
menajate pentru educație fi
zică și sport • terenuri și 
microterenuri In toate cartie
rele orașului.

56 DE COMUNE IN CONCURS

Am

SUMAR TECUCEAN

dintre 
Biroul 
Iui de

local, 
clteva 

care 
agenda

*

că acolo unde există 
pasiune se găsesc mul-

în comunele Grivița, Ghidi- 
Nămoloasa, Matca și Liești, 
li s-a făcut o frumoasă pri-

Iată, deci, 
preocupare și . 
te și variate forme care să atragă pe 
terenul de sport mii și mii de tineri.

Legea sportului.
Ing. TEODOR OPRICA

președintele C.J.E.F.S.

/

Patinoarul artificial din orașul dunărean a relansat hocheiul și patinajul local

Ibazelor lasă de dorit. 
De asemenea, se pro
duc uneori suprapuneri 
supărătoare în planifi

treținerea acestor baze 
sportive nu constituie o 
treabă ușoară, deoarece 
necesită un personal

I 2SV \
□ \
ri- j

^7/ IP

Valoarea unei idei, a unei iniția
tive transpusă în practică se aprecia
ză de cele mai multe ori în funcție 
de durabilitatea ei în timp și spațiu. 
Prin această prismă trebuie văzute 
două valoroase inițiative ale organe
lor locale — sportive, U.T.C. și sin
dicale — care s-au bucurat de ade
ziune si eficiență. Prima constă în 
concursul pentru cea mai frumoasă 
bază sportivă din mediul rural, care 
s-a încheiat nu de mult. Inițiativa a 
provocat un real entuziasm în rîn- 
dul diriguitorilor și sătenilor din cele 
56 de comune ale județului, partici
pante Ia acest concurs. Rezultatele 
sînt excelente : pe harta sportivă a 
comunelor au apărut 30 de terenuri 
de fotbal, 29 de handbal, 27 de vo
lei, 10 popicarii, 21 de sectoare de a- 
runcări și sărituri, porticuri pentru 
gimnastică etc. Dintr-o astfel de ac
țiune nu putea lipsi ineditul. Și aces
ta este un teren de teni- de cîmp a- 
menațat în comuna Gr .vița. câștigă
toarea concursului. Rezultate frumoase 
au mai obținut comunele Lirști, Mat
ca, Costuche Negri, Slobozia 
nachi, Gbidigeni ș.a.

In ultimii ani, patri
moniul bazelor sporti
ve de mari dimensiuni 
îi importanță s-a îm
bogățit considerabil. Nu 
greșim cu nimic dacă a- 
ftrmăm că, la ora ac
tuală, Galațiul se nu
mără printre primele o- 
rașe din țară în ce pri
vește numărul și valoa
rea bazelor sportive.

Gospodărirea și in-

€9
specializat, Cu toate e- 
forturile depuse de or
ganele sportive locale, 
în prezent, întreținerea

carea antrenamentelor 
și a partidelor oficiale.

Avînd în vedere toa
te aceste probleme,

precum și faptul deloc 
neglijabil că de la un 
an Ia altul patrimoniul 
sportiv este completat 
cu noi obiective, se im
pune studierea de că
tre forurile în drept a 
înființării la Galați a 
unei întreprinderi spe
cializate în exploatarea 
bazelor sportive.

X / .

Sub semnul inițiativei

Nu putem încheia succinta noastră 
prezentare fără a evidenția pe cttiva 
dintre primarii si profesorii din co
munele amintite : C. Olaru, I. Stan, 
I. Năstase, V. Soream, I. Condurache 
și C. Pamfil.

rul. Oțelul, Ancora, A.S.M. Tecuci 
— voleibaliștii de la Oțelul, boxerii 
și luptătorii de la Dunărea s-au de
plasat 
geni, 
unde 
mire.

SA MAI VENIȚI PE LA NOI ...
Invitația are o profundă semnificație 

mobilizatoare șl propagandistică, fiind 
urmarea firească a plasării pe orbita 
realizărilor a altei inițiative valoroase. 
Tn scopul popularizării unor discipline 
sportive, a stabilirii de contacte prie
tenești cu sătenii comunelor gălățene, 
o serie de echipe din cadrul secțiilor 
de performanță s-au deplasat In me
diul rural, unde au susținut intere
sante demonstrații și jocuri amicale. 
Astfel echipele de fotbal din diviziile 
B si c — Politehnica. Constructo-

★
mai putea aminti la capito

lul Inițiative, despre „joia începă- 
torului’' la box, despre campionatele 
municipale de minifotbal și volei, 
despre organizarea, cu regularitate, 
a întrecerilor dintre cartiere și, în 
sfîrșit, despre amplasarea în mai 
toate cartierele Galațiulul a peste 
150 de mese de tenis confecționate 
din beton.

Orașul in care altă
dată nu se tntîmpla 
aproape nimic, oraș ti
pic moldovenesc, patri
arhal și plin de praf, 
pulsează astăzi de seva 
Înnoirilor socialiste. Te
cuciul zilelor noastre 
este de nerecunoscut. 
Au apărut întreprinderi, 
zeci de blocuri, așeză
minte de cultură, spor
tul se practică asiduu' 
la U.R.A.. la Fabrica 
de conserve, în noile 
școli și instituții. Orașul 
este conectat și la re
țeaua sportivă de per
formanță : o echipă de

rugby cu vechi tradiții 
tn divizia B, fotbal In 
divizia C, echipe de vo
lei și handbal în divi
ziile școlare. Și, datori
tă muncii pline de elan 
și pricepere a antreno
rului Grigore Jelesneac
— fosta minune blondă 
a pugilatului românesc
— boxul tecucean a în
ceput să facă primii 
pași pe drumul afir
mării.

In școlile tecucene. 
sportul cunoaște de 
cîțlva anj o puternică 
emulație. Se practică cu 
succes handbalul, vole-

iul, baschetul, atletis
mul. Există și un ani
mator pasionat, în per
soana profesorului M. 
Focșa. Cei ce vor să 
practice o disciplină sau 
alta au la dispoziție vn 
complex sportiv, com
pus din : pistă de atle
tism acoperită trei te
renuri bituminizate și 
o sală de lupte. De ase
menea, la Liceele nr. 1 
și 2 și la Școala gene
rală nr. 4 au fost bitu
minizate tn anul trecut 
terenurile de handbal, 
volei șl baschet.

Nu exista meci de fotbal sau întîlnire pugi- 
listică care să nu fie onorată de prezența in tri
buna oficială a unui om care numără nu mai 
puțin de 82 de primăveri. Cine este acest bătrîn 
care, în loc să stea lniștit la gura sobei, sau să 
spună nepoților povești, înfruntă tinerește soarele 
torid, sau frigul, ploaia sau zăpada, asistînd cu 
regularitate la confruntările sportive, duminică de 
duminică ? Și rețineți : acest lucru ii face de mai 
bine de 60 de ani ! Nu este altul decît oficiantul 
sanitar pensionar NICOLAE PRUNDIȘ, un entu
ziast activist sportiv voluntar. De numele său sînt 
legate primele confruntări pugilistice, pe care 
„moș“ Prundiș le-a organizat in localitate.

In anul 1950, dînsul a contribuit efectiv la înființarea primului cabi
net de medicină sportivă. Timp de' 50 de ani oficiantul sanitar a fosi 
nelipsit din mijlocul sportivilor. Le-a acordat cu dragoste asistență me-i,- 
cală, i-a îndrumat cu căldură pentru a deveni oameni adevărați’ Pentru 
prodigioasa sa activitate obștească, în folosul sportului gălățean tovarășul 
Nicolae Prundiș a fost distins cu insigna „Merite sportive".
Pagină realizată de Paul SLAVESCU și Telemqț SIRIOPQL — corespondent 
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EXTINSĂ Șl REAMENAJATĂ,
PÎRTIA DE LA BÂIȘOARA A FOST INAUGURATA
Din 1968, dnd un grup de stu- 

denți ai Facultății de ed,ucație fizi
că ți «port din Cluj a „atacat** pîr
tia de Ia Băișoara (pe atunci lată 
de numai 10—12 m, neîntreținută 
și abordabilă numai In iernile cu 
zăpadă de peste 1 m), lărgindu-i 
un segment (pe care-a voiau cores
punzător concursurilor d« nivel ju
dețean), ți pînă în 9 Ianuarie a.c., 
cînd a fost încheiată traversarea 
drumului ce duce la cabană, anima
torii acestui sport din județul Cluj 
n-au precupețit nici un ceas din 
timpul lor liber, oferfndu-1 cu gene
rozitate permanentei îmbunătățiri 
a acestei baze materiale-

E vorba de activul comisiei ju
dețene de schi (președinte Mircea 
Gogonea), de arbitri, de cîțiva pro
fesori de specialitate, de efectivele 
centrelor de schi din Cluj ți comu
na Muntele Băișoared, de sportivi 
(printre care mențiuni deosebite 
fraților Kacso, lui D. Alexandru, 
Ai. Țiriac, I. Căpățînă) care, prin- 
tr-un efort comun — concretizat în 
inii de ore de muncă patriotică — 
au reușit, cu bani puțini, să schim
be fața pîrtieă. Aceasta a fost lun
gită de sub Vîrful Buscat pînă a- 
proape de Poiana Iancului (1900 m, 
dintre care practicabili anul acesta 
1300 m) ți lățită în dimensiuni va
riabile de la 20 la 60 in. Dimensi
uni care o recomandă concursurilor 
interjudețena de seniori, juniori și 
copii, zonelor și finalelor campiona
telor republicane ale celor mai mici 
schiori.

Execuția, implicînd ți multe in
tervenții de pură specialitate, a pre
supus, desigur, un permanent spri
jin al diferitelor întrepri*deri cluje
ne, unități care n-au întîrziat să-și 
arate solicitudinea. Menționăm din
tre acestea: Direcția județeană fo
restieră, întreprinderea de construc
ții forestiere, Direcția regională a 
drumurilor naționale, întreprinde
rea minieră, unități cărora, bene
ficiarii de acum ai noii baze ma
teriale — sportivii ca ți toți ama-

torii _ _ _____
sează încă o dată ’mulțumiri.

Remarcabila realizare s-a bucurat 
de o Inaugurare cu adevărat festi
vă, prilejuită de faza județeană a 
campionatului național al copiilor. 
Rezultate i slalom special, BĂIEȚI 
cat. 1: 1. C. Portik (Voința Cluj) 
89,7; 2. A. Kalik (Centrul Cluj) 99,4; 
3. A. Kiss (Voința Cluj) 101,4; cat. 
a Il-a: 1. I. Vitca (Centrul Băișoara) 
74,1; 2. C- Cherman (Centrul Cluj) 
77,5; 3. A. Papp (Centrul Cluj) 78,9; 
cat. a IlI-a: Z. Szentgyogyi (Cen
trul Cluj) 76,4; 2. D. Barabaș (Cen
trul Cluj) 83,1; 3. I. Szolma (Centrul 
Cluj) 83,6; FETE, cat. I : 1. Z. Far- 
caș (Voința Cluj) 104,4; cat. a II-a : 
1. E. Hanus (Centrul Cluj) 67,8; cat. 
a IlI-a : L, Alb (Centrul Cluj) 91,6.

sporturilor alpine — le adre-

SE ANTRENEAZĂ LA
probabilitățile, sîmbătă 

desfășura probe 
și coborîre (ir» 
pentru seniori și

POIANA BRAȘOVULUI
CANDIDAȚII LA „CUPA CARAIMANUL

• Primii oaspeți la cea măi im
portantă competiție de schi a săp- 
’ămînii, concursul internațional de 
fond pentru juniori ~ 
manul“ au și sosit, 
reprezentanții 
venit de miercuri (ieri aii efectuat 
primele antrenamente la Poiana 
Brașovului), cei ai Ungariei, Ceho
slovaciei și Bulgariei, toți ajunși 
în țara noastră în cursul zilei de 
joi. Azi urmează să vină și spor
tivii iugoslavi, astfel că sîmbătă 
dimineață, în Poiana Brașovului 
startul probelor individuale (10 km 
juniori, 5 km junioare) va fi popu
lat cu schiori din șase țări. în a- 
fara echipelor naționale de băieți 
și fete ale României și ale oaspe
ților, la întreceri vor mal partici
pa tineri schiori din cluburile și 
asociațiile sportive din Brașov, Si
naia, Rîșnov, Gheorghieni ș.a.

• în Postăvarul, pe Valea Lupu
lui, vor avea loc cursele alpine

„Cupei C.S.U. Brașov**. După

„Cupa Carai-
Este vorba de 

Poloniei care au

toate 
duminică se vor 
de slalom uriaș 
sfîrșit coborîre!) 
senioare.

• Juniorii și 
lor alpine își vor disputa întiie- 
tatea pe pîrtia „Sub teleferic*' 
din Predeal, în cadrul „Cupei Pre- 
dear*,

• Tradiționalul concurs ..Cupa 
Unirii" va întruni, sîmbătă și du
minică zeci de schiori pe pîrtiile 
primitoarei stațuni Vatra Dornei. 
Comisia de specialitate a județu
lui Suceava a luat toate măsurile 
cuvenite pentru ca probele (al
pine și de fond) să se desfășoare 
în condiții optime.

• în sfîrșit, în Bucegi, la Poiana 
Stînii, au loc, de azi pînă dumi
nică, întrecerile etapei a IlI-a a 
„Cupei speranțelor", organizate de 
comisia județului Prahova pentru 
cei mai dotați copii.

junloarele curse-

I ARBITRII 8UCURESTENI LA STARTUL PREGĂTIRILOR
se prezintă zilnic. Acest control — 
obligatoriu — se va încheia la sfîr- 
șitul acestei săptămîni. Paralel, 
insă, am Început pregătirile. Du
minica trecută a avut loc prima 
ședință cu participarea a 56 de ar
bitri din totalul de 110. Pregătirile, 
in sală și în aer liber, au Ioc o 
dată pe săptămînă, în fiecare du
minică dimineața, pînă la 15 fe
bruarie. De la această dată, antre
namentele vor avea loc de două

I
I
I
I
I

r"
Nușa DEMIAN

BULETINUL ZĂPEZII

anunță 
zăpadă

Gata de start.' Micuții participant: la concursul de inaugurare a pirtiei de la Băișoara „pozează" înainte 
de a se avinta pe pîrtie. Foto : R. WAGNER-Cluj

Animație, duminica trecută, di
mineața, la complexul sportiv Pro
gresul. în ciuda frigului care dom
nea. Grupuri de oameni se îndrep
tau spre sală, dar nu pentru a f: 
spectatorii vreunei partide de vo
lei sau handbal, ci pentru a fi ei 
înșiși subiecte de urmărit”. Erau 
arbitrii de fotbal din București 
(printre eî V. Pădureanu, Gh. Po
povici. Gh. Limona, P. Sotir. M. 
Bică, Gh. Retezau etc.), toți figu- 
rînd în lotul divizionar A, B și C 
alcătuit de federație, care se pre
zentau la primul lor antrenament 
în vederea aezonului de primă
vară. Și ei, ca șl fotbaliștii, au ne
voie de o solidă pregătire fizici 
pentru a face față eforturilor din 
meciurile pe care le vor arbitra. 
Să nu uităm că, într-un joc. e: 
trebuie să țină pasul cu jucătorii 
și cu fazele, adică să alerge mult 
(condiție esențială : un arbitru tre
buie să fie mereu în apropierea 
fazelor), să facă întoarceri 
de multe ori pe terenuri 
coase, grele.

Apreciind necesitatea și 
tanța unei bune pregătiri a 
lerilor fluierului", Colegiul
a recomandat colegiilor județene și 
municipale. în raza cărora acti
vează arbitrii divizionari, să-ia mă
suri pentru organizarea antrena
mentelor lor. Urmînd aceste reco
mandări, C.M.E.F.S. București, de 
pildă, a și trecut la lucru. în legă
tură cu această problemă, a pregă
tirii arbitrilor, am stat de vorbă 
cu prof. Tr. Tomescu. șeful secției 
de fotbal din 
București :

— Desigur că, 
zează o acțiune

— Bineînțeles, 
supunem arbitrii divizionari 
control medical riguros la Dispen
sarul central al sportivilor, unde

• Debut, din păcate, cu multe

absențe • Alternanță antrenamente — 

ședințe teoretice • Reexaminare la 

sfirșitul lui februarie • Un curs special 

pentru arbitre

M

bruște, 
alune-

impor- 
„cava- 
central

cadrul C.M.E.F.S.

măsurile luate vi- 
mai amplă...
în primul rind. 

unui

°ri pe săpiăminâ, a doua oară joia 
de la ora 16. Ele sint conduse de 
profesori de la școlile cu profil de 
fotbal: Mihai Nicolae, M. Rotă- 
rescu și Gh. Capac, de la Liceul nr. 
38, Nlc. Apostol și Marin Țițeica, 
de la Școala generală nr. 178.

— Remarc, însă, că numărul ce
lor absenți de la prima ședință a 
fost destul de mare.

— Intr-adevăr. Nici eu nu m-am 
așteptat, deși am anunțat din timp 
și prin presă și la avizierul de Ia 
sediul 
team
Vom 
celor

— Alte direcții ale preocupărilor 
dv. ?...

— Prin colegiul municipal de ar
bitri vom organiza, de săptămina

nostru. De telefonat, nu pu- 
telefona fiecăruia în parte, 
lua insă măsuri împotriva 
care vor absenta.

viitoare. In sala Dinamo, ședințe 
pentru pregătirea teoretică a arh’- 
trilor, in cadrul cărora vor fi 
dezbătute principalele probleme 
(interpretarea regulilor de joc, mo
dificări și precizări noi etc.), com
pletate cu filme F.I.F.A. (avem 
două) și cu demonstrații practice. 
Aceste ședințe vor avea loc din 
două tn două săptămini. In fine, 
spre sfirșitul lunii februarie, arbi
trii divizionari vor fi supuși unei 
reexaminări 
orale, pe baza 
erate.

Subliniez că 
aceleași acțiuni vor fi întreprinse 
în cadrul celor opt sectoare ale 
Capitalei, pentru cei peste 400 de 
arbitri folosiți în campionatele 
cale.

— Asta-1 tot ?...
— Ba nu. Vrem să mărim șt 

mărul... arbitrelor. Bazați pc 
nele rezultate ale cursului de arbi- 
tri-femei, organizat anul trecut în 
comun cu cel pentru bărbați, anul 
acesta vom iniția unul exclusiv 
pentru sexul feminin, cu durata de 
6 luni. El va începe Ia 15 februa
rie și sperăm că va fi absolvit de 
un număr mare de eleve, astfel 
incit să putem acoperi necesitățile 
multiplelor competiții — campiona
tul feminin, campionatele de copii 
și juniori, pentru că și la acestea 
din urmă vom delega arbitre...

Aici a luat sfîrșit convorbirea cu 
prof. Tr. Tomescu. în încheiere, o 
sugestie colegiului central : dată 
fiind importanța pregătirii arbitri
lor, ar fi bine să se exercite, prin 
persoane calificate, un control asu
pra modului cum se desfășoară 
aceste antrenamente nu numai în 
București, ci și în diferitele centre 
din țară.

teoretice, scrise și 
materialelor prelu-

de Ia 1 februarie.

lo-

nu- 
bu-

Petre GAȚU

Serviciile prevederilor de lun
gă și scurtă durată ale Institu
tului Meteorologic ne 
grosimea straturilor de 
din localitățile de munte: Pre
deal — 31 cm, Omul — 41 cm, 
Sinaia — Cota 1500 — 18 cm, 
Fundata — 23 cm, Paring — 28 
cm, Păltiniș — 19 cm, Semenic 
— 35 cm, Țarcu — 38 cm, Ra- 
rău — 52 cm, Toaca — 21 cm, 
Băișoara — 12 cm, Vlădeasa — 
40 cm.

Sîmbătă și duminică, tempe
ratura va crește la începutul in
tervalului, apoi va fi stațiorară. 
Se vor înregistra ninsori locale, 
iar vîntul va prezenta intensifi
cări slabe. In unele localități, se 

.va produce ceață cu depuneri 
de chiciură.

Sîmbătă și duminică

in sala „Viitorul**

CAMPIONATELE DE ATLETISM

la sflr- 
munici-

Sala „Viitorul’’ va găzdui, 
Situl acestei săptămîni, faza 
pală a campionatelor de atletism ale 
juniorilor III. Se vor desfășura nu
mai probele de 50 m plat (băieți și 
fete) și JX ’ 1
și fete), 
săritura 
urmînd 
concurs.

săritura ta. lungime (băieți 
Cele de aruncare a greutății, 
în înălțime și 60 
să se desfășoare 
ta luna februarie

♦
recentă verificare

m garduri 
într-un alt

a atlețilorîntr-o ----- ----------- .. -----
de la clubul Petrolul Ploiești, elevii 
antrenorului Xenofonte Boboc au reu
șit două promițătoare rezultate la să
ritura în înălțime : Georgeta Păcu- 
rariu (junioară I) — 1,73 m, si
Marian Chira — 2,09 m.

I (Urmare din pag. 1)

UN TROFEU $1 SEMNIFICAȚIA LUI

SI

VALOREA TINERELOR NOASTRE FLORETISTE S-A DOVEDIT MAI STABILA 
DECTT A RESTULUI REPREZENTANȚILOR NOȘTRI IN TURNEUL DE LA SOFIA

Colecția de trofee aflată în bi
roul secretarului general al F.R.S. 
s-a îmbogățit miercuri dimineața 
cu o mică dar frumoasă cupă, nu 
lipsită de semnificații. Ea a răs
plătit victoria tinerelor noastre 
floretiste în proba pe echipe a re
centului turneu de la Sofia
adăugată succesului obținut de 
Elena Pricop în concursul indivi
dual, la capătul unui extenuant 
baraj în patru, a venit sâ dove
dească — și pe plan internațional 
— valoarea trăgătoarelor noastre 
din detașamentul speranțelor.

Prof. Ruxandra Ionescu, conducă
toarea delegației la Sofia, ne-a re
latat că floretistele noastre s-au 
detașat net — mai ales — în între
cerea pe echipe și că victoria Ele
nei Pricop, deși surprinzătoare, a 
fost meritată, tînăra floretistă din 
Constanța atrăgîndu-și 
întregii săli.

Referitor la evoluția 
torie a sabrerilor am
aceștia au abordat proba pe echipe, 
într-o stare de suficiență, după ce 
dominaseră întrecerea individuală 
în care au ocupat primele locuri, 
în meciul decisiv pentru locul I, 
ei au fost nevoiți să se încline în

fața omogenului cvartet al R- D. 
Germane. Este cazul să spunem că, 
in general, echipele acestei țări au 
cuprins elemente valoroase și aflate 
într-un stadiu mai avansat de pre
gătire. Tinerii scrimeri din R.D.G. 
au confirmat, de altfel, uimitoarea 
serie de succese obținute la toate 
armele în meciul cu reprezentati
vele juniorilor polonezi, la sfirșitul 
anului trecut (10—6 la floretă bă
ieți, 11—5 la floretă fete, 9—7 la 
sabie și la spadă).

într-un evident progres s-au pre
zentat scrimerii bulgari care și-au 
îmbogățit mult bagajul de cuno
ștințe tehnice realizînd 
frumoase asalturi.

simpatia

contradic- 
aflat că

SE AȘTEAPTĂ UN
DE PARTICIPARE ÎN
MARTINI LA FLORETĂ

RECORD
TROFEUL

MASCULIN
„TrofeuluiEdiția din acest an a 

Martini** la floretă-masculin, care se 
va desfășura în zilele de 29 și 30 
ianuarie la Paris, pare să bată toa
te recordurile de participare. Ex
plicația rezidă în faptul că ne a- 
flăm în anul J.O. și. deci, fiecare 
for de specialitate dorește să ve
rifice cit mai mulți trăgători într-o 
competiție de. mare anvergură. Du
pă cum se știe, țara noastră va fi 
reprezentată la acest turneu de 
șapte trăgători: Țiu. Mureșan,
Falb, Hauckler, Ardeleanu, Ștefan 
și tînărul ieșan Dan Vlad.

După cum sîntem informați, fe
derația maghiară a decis să trimi
tă la Paris 9 trăgători, în frunte cu 
cîștigătorul de anul trecut al tro
feului, Szabo. La rîndul său, forul 
polonez a stabilit următoarea de
legație : Marek Dabrowski (vice
campion al lumii). Adam Lisewski, 
Jerzy Kaczmarek, Lech Koziejowski, 
Rvszard Parulski și Witold Wovda.

I
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ICARENȚELE

(Urmare din pag. 1)

JOCULUI ÎN AP AR ARE

,,CUPA UNIRII11 FĂRĂ SURPRIZE...

în continuarea întrecerilor 
din sala Steaua, în a patra 
zi a „Cupei Unirii** s-au dis
putat partide frumoase, de 
un bun nivel tehnic, surpri
zele lipsind și de această 
dată. Totuși, tînăra genera
ție de juniori continuă să 
lupte cu dîrzenie îri parti
dele ce le dispută cu senio
rii. C. Curcă (Progresul) și de 
această dată ne-a demonstrat 
progresul și forma bună ce- 
dîndzgreu în fața experimen
tatului D. Hărădău (Steaua): 
4—6, 4—6. De asemenea, M. 
BreaZU (Dinamo) a fost pe 
punctul de a produce o sur
priză®! fntîlnirea pe care a 
susțimit-o cu A. Suto (C.S.U. 
Construcții), pierzînd cu 7—5, 
6—3. Remarcăm forma Iui 
Gh. Boaghe (C.S.U. Construc
ții) care a învins pe colegul 
său de club A. Suto cu 6—3, 
6—0.

Alte rezultate! FETE >. Fio- 
rica Butoi (C.S.U. Construc
ții) _ Mihaela Dumîtriu 
(Steaua) 7—6, 2—2 abandon; 
Eleonora Dumitrescu (Steaua) 
— Mariana Ilie (Steaua) 6—o, 
6—1 ; BĂIEȚI : V. Sotiriu
(Steaua) — T. Marcu (Dina
mo Bv.) 6—1, 6—1; T. Ovici 
Progresul) — C. Dima (Di
namo) 6—2, 6—2; D. Nemeș 
(Progresul) — M. Bondoc 
(Petrolistul) 6—0, 6—1; V. Marcu— 
M. Robu (Progresul) 6—4, 6—1; S. 
Dron — Z. Nemeth 6—1, 6—4; D. 
HsMa «5 T, (Dinamo)

S. DRON
6—3, 6—3; 7*. Ovici — M. Ru.su 
(C.S.U. Construcții) 6—3, 6—2.

S, IONEȘCL

natului. Este adevărat că unele din
tre ele n-au beneficiat de o sală 
regulamentară, dar tot atît de ade 
vârât este și faptul că și acele echi
pe care au avut condiții optime 
n-au arătat un grad de pregătire 
mulțumitor. Secretul evoluției ex
celente a formației Universitatea 
Timișoara, a) omogenității sale 
perfecte, al aducerii tuturor jucă
toarelor la o formă sportivă supe: 
rioarâ și al gamei mari de proce
dee tehnico-tactice executate în vi
teză se află în munca permanentă 
de pregătire, in conștiinciozitatea 
handbalistelor și a antrenorului lor, 
lector univ. Constantin Lache. Un 
vechi activist al sportului nostru, 
Gh. Teodorescu, ne mărturisea că 
încă n-a văzut nu numai o echipă 
de club, dar nici măcar una națio
nală care să se pregătească atît de 
asiduu. De la 1 noiembrie, timi- 
șorencele au făcut zilnic (uneori 
chiar de două ori pe zi) antrena
mente intense, au lucrat Ia sala de 
forță, au apelat la sporturi ajută
toare pentru completarea pregătirii 
Lecțiile de antrenament au avut 
un scop precis, bine înțeles de ju
cătoare, astfel că eforturile antre
norului au fost întotdeauna rodnice.

Reamintim că la progresul echi
pelor noastre, la ridicarea nivelului 
calitativ al handbalului românesc 
trebuie să-și aducă o serioasă con
tribuție și arbitrii. Manierele dife
rite de interpretare a acelorași faze, 
neatenția, necunoașterea temeinică 
a unor modificări ale regulamentu
lui duc la confuzie, la adaptarea 
jocului în funcție de modul de â 
conduce partida al unuia sau al
tuia dintre cavalerii fluierului. Spe
răm că pentru ultimul turneu de 
sală — programat la Cluj între 28 
și 30 ianuarie — federația de spe
cialitate îi va desemna pe cei mai 
buni dintre 
vor strădui 
siunii ce li

Discutînd 
menționăm statu-quo-uJ din fruntea 
diviziei A, rămînînd ca derbyul de 
la Cluj să lămurească problema în- 
tîietății. Universitatea Timișoara și 
Universitatea București — fosta și 
actuala campioană a țării — se ur
măresc cu îndîrjire, ele fiind — 
împreună cu I.E.F.S. — singurele 
echipe sigur... nCamenințate de re
trogradare. De altfel, dacă aprecie-

rea nu va fi taxată drept dură, vom 
afirma că acestea sînt de fapt ade
văratele noastre formații de divi
zia A...

In rest, lupta pentru existență în 
primul campionat al țării s-a com
plicat. Universitatea Cluj — a că
rei strădanie de a lupta cu „gi- 
ganții" este remarcabilă — a ajuns 
la egalitate de puncte cu Confec
ția ; Voința Odorhei a căzut verti
ginos ; iar Rapid, Textila Buhuși, 
Rulmentul Brașov și Mureșul Tg. 
Mureș simt și ele adierea rece din 
subsolul clasamentului. Ultimul tur
neu de sală, cel de la Cluj, repre
zintă și ultimul „colac de salvare". 
Punctele acumulate în aceste tur
nee sînt, după cum se știe, deosebit 
ce importante, fiind singurele ne
influențate de avantajul terenului. 
Este evident, deci, că la sfirșitul 
acestei luni, în Sala sporturilor de 
pe malul Someșului, se vor clari
fica multe situații. Să așteptăm 
pînă atunef.

I
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arbitri și că aceștia se 
să fie la înălțimea mi
se încredințează.
situația din clasament,

Aștept să notez lucruri spectacu
loase din această „toamnă arădeană 
de aur”- Dar Pop continuă impasi
bil :

„Se constată deficiențe: 1- Ieșirea 
intîrziată a liniei de 4 fundași spre 
centrul terenului; 2 Insuficiența jo
cului pe extrema dreaptă (Sima); 3. 
Demarcaj redus (Kun, Sima) ; 1. An
gajament si agresivitate în atac re
duse (Sima, Kun, Both): 5. 
individuale inoportune (Both, 
de)”.

Pop continuă : „Am folosit 
torii jucători : Birău Gav.ilă
de meciuri oficiale — 15 <le campio
nat și 6 U.E.F.A. — 1 890 de mi
nute din tot atîtea posibile ; l.ereter 
Iosif — idem ; Pojoni Eugen — idem; 
Popovici Paul — idem ; Petescu Mir- 

idem ; Lui Vidac îi lipsesc 
din 1 890, lui Domule 
lui 
lui

urmă-
— 21

cea
29 de minute
— 5 minute, 
lui Kun — 20, 
nule".

Mă gîndesc
fi strecurat o .
par de domeniul fanteziei.

Pop continuă : „Cei 11 jucători 
echipei de bază au participat

30.
— 50 de nii-

Broșovschi 
Both
s-arcă

greșeală.
putea să 
Cifrele mi

se
se
ai

___ ___ ,... . la 
toate cele 21 de meciuri oficiale. Echi
pa s-a aliniat pe teren, în aceeași 
formație. în absolut toate jocurile, 
și a încheiat prima repriză cu aceiași 
jucători”.

Hotărît lucru, trebuie să verific-
Pop continuă : „Notele cele 

mari : Lereter și Vidac, 7,66. 
ceilalți jucători sînt notați cu 
mai mici, pînă la 5,44”.

Mă uit la Nicu Dumitrescu 
care sade la un colț al mesei prezi- 
diumului. Scrie ceva sau (poate) de
senează. Nu pare surprins de notele 
pe care Ie-a dat după banchetul 
„toamnei de aur”

mai 
Toți 
note

III.

Ar» cuvîntul Mircea Petescu '■
„Jucăm prea puține meciuri 

internaționale. Aș spune chiar 
că le jucăm doar pe cele pe 

care nu le putem evita. Aș vrea să 
mai adaug eă mă tem de un singur 
lucru: nu care cumva să acceptăm 
ideea că U.T.A. a atins plafonul ma
xim. Asta-i tot”.

Mă uit la ceas : un minut și două
zeci de secunde.

Are cuvîntul Lereter :
..Am de ridicat trei probleme. 

Prima : cred că ar fi bine — pauză 
lungă... — să fim mai ascultători 
și să acordăm încredere conducerii 
tehnice- A doua : ani mai spus de 
citeva ori că prosoapele nu sînt întot
deauna proaspete. Asta mă niiră 
foarte mult. A treia : nu avem o 
sală în care să ducem o viață de 
club. O sală în care să ne întilnim 
și unde, eventual, să-i invităm pe 
Chivers sau pe England”.

Record doborît : două minute și 
patruzeci și cinci secunde.

Timișoreanul Lereter duce dorul 
vieții de club. La Arad...

Are cuvîntul antrenorul Capa? :

Ciștigătorii excursiilor in Turcia de la tragerea specială LOTO
a Revelionului, din 2 ianuarie 1972

51. Constan ti nescu Vasilica. 52. Bă
la,-. Nicolae. 53. Grosu Petra- 54. Ie- 
nescu loan. 55. Bălăceanu C. Marin. 
55 Anastasia Elena. 57. Mișeodan An
tonie. 58. Adjudeanu Gheorghe- 59. 
Dumitru Ion și 60. Vcicu Grigore (toți 
dm București). 61. Meșter Vasile — 
corn. Petrești, jud. AJba. 62. Purearu 
Octavian — satul Săpunari, corn- 
Mărășești, jud. Argeș. 63. B’azekas 
Etelka — Salonta, jud. Bihor. 64. Țu- 
tuianu Ion — Săcele, jud. Brașov. 
65. Mușat Petruș — eoni. Bărăganu, 
jud- Brăila. 66. Ghiță Alexandru — 
Gherășeni. jud. Buzău. 67. Pitu Zaha 
— Tomis Constanța. 68. Vulpoi Cor
nelia — Constanta. 6S. Zechcru Gheor
ghe — Petroșița, jud. Dîmbovița. 70. 
Bronisca Valeria — Deva- 71. Onnin- 
dean Lazăr — Deva. 72. Mihet loan 
Dorin — corn. Griscior, 'jud. Hune
doara. 73. Buruiană Marin — Iași. 
74. Szabo Iosif — Tg. Mureș. 75. Ion 
Traian — Piatra Neamț. 76. Mihăi- 
lescu Luca — Slatina, jud. Olt 77. 
Mihâilescu Radu — București. 78. Bi
lal Geahib — Constanța- 79. Bidirel 
Alexandru — Suceava. 80. Scăreanu 
Petre — Timiș. 81. Tancu Mircea — 
Lugoj. 83. Popescu Alexandru — 
Buziaș-Băi. jud. Timiș. 83. Hanganu 
D. Dumitru — corn- Pîng'ărati, jud. 
Neamț. 84. Romoșcan Vasile — Foc
șani. 85. Tomulesou Gheorghe. 88, 
Chica Maca li 81. .UImpu Valecu,

toți din București. 88. Ștefăneseu 
Hristache — com. Călugăreni, jud. 
Ilfov. 89. Petroviciu Stela. 90. Nedel- 
covici Dumitru. 91. Stanciu Traian. 
92. Stănciulescu Mircea. 93. Getescu 
Ecaterina- 94. Marinescu Paula. 95. 
Ciurel Ion. 96. Trifoi Constanta. 97. 
Capotă loan și 98. Ionescu Elena, 
toți din București.

Excursiile în Turcia, atribuite la 
tragerea specială Pronoexpres a 
NOULUI AN din 5 ianuarie 1972 : 
(7 excursii a cite 2 locuri fiecare) : 
I. Crăciun Matei — Oradea. 2. Mol
dovan Sonia — Brașov. 3. Tericomide 
Constantin — Orăștie, jud. Hune
doara. 4. Cojocaru Corneliu. 5. Grăj- 
deanu Constantin. 6. Ștefan Milan 
și 7. Petrut Viorel toți din București 
(continuare în nutnărul viitor). i

• Ne aflăm în plină vînzare a bi
letelor la tragerea excepțională LOTO 
din 25 ianuarie 1972, la care se apli
că O NOU FORMULĂ TEHNICA- 
Această tragere acordă participanți- 
lor, în număr NELIMITAT : cîștiguri 
variabile si fixe ta bani, autoturisme 
DACIA 1 300 și SKODA S 100. precum 
șl excursii în POLONIA și ITALIA 
cu avibhul.

Luni, 24 ianuarie, ULTIMA 
pentru procurarea biletelor.

ZI

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSFORT

„Eu as spune că trebuie să facem 
ceva cu terenul de Ia “7 Noiembrie» 
Pe copiii fotbaliști nu-i aduce barza”.

Are cuvîntul antrenorul Dumi
trescu :

„Analiza a fost dulce. Poate că e 
și normal să fie așa. Munca a fost 
amară. Am auzit vorbindu-se, în 
această sală, despre calificarea in 
turul V, după Tottehnam. Nu zic nu. 
dar eu anumite condiții. Tot ceea 
ce am făcut pînă acum e bun făcut 
doar pentru etapa încheiată. Pentru 
viitor e nevoie de mai mult. Dacă 
toate 
vorba Iui 
cultători. ___ _ ____ .
cu 5% mai bine decît în 1971. Dacă 
acest 5% va fi suficient pentru a eli
mina pe Tottenham, atunci e în re
gulă. în încheiere, o promisiune mai 
concretă : Leretcr va juca și după 
40 de ani”.

Are cuvîntul Alexandru Leb, di
rector comercial la U.T.A. :

„Mi-adue aminte de o altă ședință 
de analiză, cu ani în urmă. în ulti
ma etapă.
de ambele puncte. La pauză era o 
atmosferă de îngropăciune- Crișana 
conducea cu 1—0. Pînă la urmă, 
însă, Mihai Țîrlea a înscris trei 
goluri. Să-i mulțumim și pe această 
cale. Cred că U.T.A. 1971 este si 
urmarea ședinței de analiză de a- 
tunci. Sper să confirmăm Creditul 
imens pe care ni l-a acordat, în ul
timul timp. întreaga presă".

Are cuvîntul Mihai Flore, preșe
dintele clubului. Scoate, din servie
tă, un plic : „Am primit o scrisoare 
de la Hunedoara. Vă rog să o ascul- 
tați ..

«Mulțumim celor mai destoinici 
ambasadori ai fotbalului românesc. 
Bătrînei doamne, care azi își trăiește 
adevărata tinerețe, îi dorim succese 
tot 
țări

vor merge bine și dacă, 
«Loli», toți o să fim as- 

cred eă U.T.A. va juca

N. Dumitrescu III dirijind „Uver
tura de iarnă"

la Arad, aveam nevoie

mai mari în viitoarele confrun- 
interne si internaționale»
«Tăt Bănatu-i fruncea» 
dovedit-o dar.
știe c.ine-i U.T.A

„Că 
Ați 
De
Șl ultimul școlar.

Au aflat-o olandezii, 
Azi o știu si portughezii 
știu și cei din Capitală 
Că Aradul e o școală, 
Pentru Fotbalul frumos, 
Jucat demn și curajos, 
Fără «ași», fără vedete.
DOAR CU MINGE ȘI CU GHETE", 

în numele oțelarilor hunedo- 
renl, suporteri ai echipei U.T.A.

ȘTEFAN TRIPȘA 
Erou al Muncii Socialist»

limbare pe Corso, spre seară, 
cu Nicu Dumitrescu :

— Ai avut patru ani buni. 
Nicule.. -

— Am avut, e adevărat !
— Care crezi că este succesul tău 

personal cel mai important în această 
perioadă ? Mă gîndesc Ia cele două 
titluri. •. La Feyenoord... La cei 25 
de am la U.T.A. .. La Vitoria Sctu- 
bal..

— Nu. Totul s-a întîmplat într-o 
zi din toamna anului 1969. Tocmai so
sisem de la Varșovia, după acel 0—8 
cu Legia. Nici n-am avut timp să mă 
schimb. Am fost chemat urgent, să 
dau seama. Urcînd spre etajul 8, pe 
Vasile Conta, am întîlnit cîțiva cunos- 
cuti. M-au privit compătimitor și 
mi-au spus : „Nicule, trebuie s-o dai 
pc doctorAm tăcut.

Și a început ședința. Am vorbit 
despre 0—8. Nu m-am scuzat. Am ex
plicat. Am spus că și noi, U.T.A. cea 
mare, am cîștigat o dată cu Liberta
tea din Oradea, tot cu 8—0, un meci 
ta care Libertatea a jucat mai bine 
decît U.T.A. Ani spus, în încheiere, 
eă U.T.A. și Rapid vor juca mai bine

p

UN

DE

NOU TURNEU

MINI-FOTBAL

Dinamo organizează un iiouClubul 
turneu de mini-fotbal, dotat cu „Cuna 
Speranțelor". Competiția se va des
fășura sîmbătă și duminică în sala 
Dinamo (șoseaua Ștefan cel Mare), 
după următorul program ■

• Sîmbătă ; Dinamo (tineret) — 
Tehnometal (ora 17,30), Steaua (tine
ret) — Electronica (ora 18.30) ;

• Duminică : meciul pentru locu
rile 3—4 între echipele învinse în 
prima zi (ora 10,30) si finala, fr.tr* 
formațiile învingățw» (w* -

în anul următor, deși (sau tocmai pen
tru că) vor fi pedepsite pe un an- 
Mi-a fost imposibil „să dau în doctor". 
Această neputință e succesul meu 
personal cel mai mare...

La un an după Legia, am eliminat 
pe Feycnoord.

— Ce diferență este între Fej c- 
noord și Totteham 7

— Una singură. Eu am îmbătrînit 
ou doi ani.

— Ce să înțeleg prin asta ?
— Lasă-mi și mie măcar o taină. ..

F.I-F.A. II AVERTIZEAZĂ 
PE ARBITRI

După ce U.E.F.A. a transmis fede
rațiilor naționale indicații cu privire 
la disputarea campionatelor nations «• 
în spiritul fair-play-ului, comisia tic 
arbitri F.T.F.A. se adresează „caval' - 
rilor fluierului” din țările afiliate la 
forul internațional. Astfel, prin cir
culara nr. 168, le aduce la cunostini , 
arbitrilor care conduc meciuri inte”- 
nationale obligația de a veghea la 
desfășurarea partidelor în spiritul de
plinei sportivități.

..Pentru orice dezaprobare, prin cu
vinte sau gesturi, a unei decizii a 
arbitrului, se spune în circulară, con
ducătorul de joc trebuie să sancțio
neze cu un avertisment pe cel vino
vat, iar în caz de recidivă, cu elimi
narea de pe teren a jucătorului în 
cauză”.

Miine are loc

PLENARA COMITETULUI
FEDERAL

Miine, de la ora 9, la sediul 
C.N.E.F.S., va avea loc plenara co
mitetului F.R. Fotbal. Pe ordinea 
de zi figurează problemele : y

— măsuri pentru îmbunătățirea 
activității antrenorilor,

— obiectivele internaționale pe 
anul 1972,

— planul de venituri si cheltuieli 
pe anul 1972.

La plenară vor participa membrii 
comitetului federal, iar ea invitați 
președinții secțiilor divizionare A ți 
B, antrenori, membrii comisiilor și 
colegiilor centrale, ziariști.

CUPA SILVIU PLDEȘTEANU ‘
La începutul lunii februarie, divi

zionarele din județul Brașov se vor 
întrece în a doua ediție a competi
ției dotată cu „Cupa Silviu Ploeștca- 
nu“, organizată în memoria regreta
tului antrenor. întrecerile vor consti
tui un bun prilej de verificare a pre
gătirii formațiilor înaintea reluării, 
sezonului competițional oficial. Ca și 
în prima ediție, ctștigată de Carpati 
Brașov, vor lua parte opt echipe. îm
părțite în două serii : Tractorul Bra
șov. Torpedo Zărnești, Politehnica 
Brașov. Carpati Brașov (seria I). Stea
gul roșu (tineret), Chimia Făgăraș, 
Metrom Brașov si Colorom Codlea 
(seria a II-a).

Competiția este organizată sistem 
campionat, dar numai tur, capii de 
serie urmînd să-și dispute trofeul 
transmisibil.

Meciurile se vor d_esfășura în zilei» 
de 5, 10, 13 februarie, iar finala va 
avea loc la 20 februarie.

C. GRUIA 
' wtwmdem județean

IJ

Ru.su


Pe o ploaie torențială...

STEAUA ÎNVINSA LA LIMITA DE PORTUGUESA
0-1 (0-1) prinlMin gol Înscris in minutul 8
SAO PAULO, 20 (prin telefon). — 

O ploaie torențială a fost gata-gata 
să amine partida Portuguese — 
Stepua, dar cum echipa bucureștea- 
nă are vineri în program o nouă în- 
tilnire, cu Paltneiras, jocul s-a dis
putat totuși miercuri seară pe sta
dionul Pacaembu (în prezența a 
numai cîteva sute de temerari, care 
au înfruntat „valurile" de ploaie). 
Echipele aliniate ia fluierul arbi
trului Roberto Nunes Morgado i

PORTUGUESA I Aguilera — Car
doso, Marinho, Caligari, Foguera, 
I.oricu, Ibanez, Xaxa, Valdomiro, 
Tata, Piao.

STEAUA i Coman — SătmSrea- 
nu, Ciugarin, Negrea, Cristâche, Tă- 
taru, Ștefănescu, Vigu, Pantea, 
Năstase, Aelenei.

Partida a început în nota de ac
centuată dominare a gazdelor, că
rora Steaua le opune o replică ne
explicabil de timidă. în minutul 8, 
după un fault al Iui Ciugarin la 
35 ile metri de poartă, fundașul

centrai' Marinho 
„punînd" balonul 
consideră, totuși, că portarul Co- 
man, care în restul partidei a evo
luat foarte bine, este coautor la 
acest unic gol al jocului. După o 
primă repriză, în care jucătorii oas- 
Peti au fost exagerat de rezervați, 
și după o strașnică săpuneală a an
trenorului Valentin Stănescu la 
pauză (la care am asistat și eu), în 
partea a doua a meciului Steaua a 
echilibrat jocul, a evoluat de la 
egal la egal u. jn cjmp Cll por. 
tuguesa, dar a fost extrem de ine
ficace în fața porții.

După părerea comentatorilor de 
fotbal. Steaua ar fi meritat, totuși, 
un rezultat de egalitate, spulberat 
de acel ghinionist minut 8 care a 
decis soarta partidei.

Următoarele meciuri ale bucureș- 
tenilor — vineri cu Palmeiras, du
minică cu Vasco da Gama, la Rio.

execută precis, 
la păianjen. Se 

că portarul

PEDRO VILLA
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ADMIRA ÎNVINGĂTOARE 
LA ATENA

• Numeroși spectatori au urmărit 
la Atena mecițil internațional ami
cal dintre echipa Olimpiakos Pireu 
și formația vieneză Admira. Oas
peții au repurtat victoria cu scorul 
de 1—0 (1-—-0), prin punctfll marcat 
în minutul 14 de Vogel

HIDEGKUTI-ANTRENOR LA LEGIA 
VARȘOVIA?

• Cunoscutul fost Internațional 
maghiar Sandor Hidegkuti a fost 
solicitat să preia conducerea tehni
că a echipei polonele Legia Var
șovia. Deocamdată, el nu a dat nici 
un răspuns, solicitînd cîteva zile 
gîndire.

de

IN ANGLIA, ETAPELE DE 
CAMPIONAT, DUMINICA

• în ultima vreme în Anglia s-a 
pus cu tot mai multă insistență 
problema desfășurării meciurilor de 
fotbal duminița în loo de sîmbăta. 
•Majoritatea cluburilor interpelate 
au răspuns afirmativ și cei mai 
optimiști susțin că această „epoca
la" modificare în concepția și obi
ceiurile englezilor se Va produce 
începînd chiar cu sezonul viitor.

TURNEU DE SALA IA VIENA

• La începutul lunii viitoare va 
avea loc la Viena un alt mare tur
neu internațional de fotbal (prece
dentul a avut loc Ia începutul a- 
cestui an, fiind cîștigat de echipa 
vest-germană Baj’ern Munchen) la 
care pe lingă cite va din cele mai 
cunoscute echipe austriece va par
ticipa și campioana Uniunii Sovie
tice, Dinamo Kiev, în frunte cu Ju
cătorul nr. 1 al anului, portarul 
Rudakov.

de la Londra

scttisr

sa

SPORTIVII ROMÂNI LA
in

(Australia) pe 
(Franța), Clark

„M.K.S.
M.K.S.

Varșovia, 
„M.K.S.

Iată-l pe japonezul Yukio Kasaya in plin zbor, pe trambulina de la Innsbruck, unde a ocupat primul loc 
întrecere.

LONDRA, 20. — Miercuri seara 
tîrri-j, s-au disputat ultimele două 
partide din cadrul optimilor de fi
nală ale probei da simplu mascu
lin, în turneul internațional de te
nis ..Rothmans". Ele au prilejuit 
succesul unor „veterani" ai tenisu
lui : australianul Lew Hoad, cîști- 
gătorul Vimbledon-ului de acum 
15 ani, l-a învins pe americanul 
Tom Gorman cu 6—4, 6—2, iar ca- 
lifamianul Pancho Gonzales a dis
pus de Frew McMillan (USA.), în 
trei seturi, la scorul de 6—2, 3—6, 
7—3. în urma acestor rezultate, 
programul sferturilor de finală în 
marea întrecere, care se desfășoa- 

' ră la „Royal Albert Hali", reuneș
te următoarele patru perechi de 
jucători: Iile Năstase (România) 
întîlnește pe Gerald Battrick (An
glia), Lew Hoad 
Georges Gowen
Graebner (S.U.A.) pe Pancho Gon
zales (S.U.A.), iar Ion Tiriac 
(România) pe Cliff Richey (S.U.A.).

Primele ...sferturi" au avut loc 
în după-amiaza zilei de joi. Ion Ti
riac a început foarte bine partida 
cu Richey, cîștigînd primul set:

6—4. Mai departe, însă, Richey se 
dovedește mal insistent i el tți ad
judecă următoarele două seturi si 
victoria. Scor final ; Kichey—Tiriac 
4—6, 8—1, 6-3.

„Vetepanul" Lewis Hoed (Aus
tralia) trecut cu destulă ușurință 
de Georges Goven (Frafita) î 6—2: 
6—3.

La ora cînd închidem ediția, a- 
flăm un ultim rezultat:

In proba de dublul Hewitt — 
McMillan — Richey, Franulovici 
6—3, 6—3.

ALE tOLEIBAlIMElOR 
ȘCOLII SPORTIVE MDIB 

IN POLONIA
Voleibalistele de la Școala spor

tivă Sibiu, lidere în seria a cincea 
a diviziei naționale de junioare, au 
efectuat un turneu in Polonia, la 
Cieszyn și Varșovia, unde au obți- 

. nut rezultate bune. La Cieszyn, ju
nioarele sibiene au învins cu 3—2 
și 3—0 formația 
Varșovia și pe 
Biala cu 3—1. La 
aceleiași echipe, 
au pierdut cu 2—-3 și au

Instantanee

POVESTEA UNEI FRACTURI
Abia așteptase 

vacanță. Zburase 
orășel din statul 
teptau prietenii 
teptau partidele 
orar, așa cum îi plac lui, îl aș
teptau șuetele lungi, de seară, cu 
ai lui. Fotbalul, subiect interzis 
pentru săptămîna aceea. Consem
nul era cunoscut și toată lumea 
ÎI. respecta. Beto e intoxicat de 
meciuri, de antrenamente, de dis
cuțiile „campionat", „F.C. Sao 
Paulo" sau de întrebările „a fost 
sau n-a fost gol”?, „batem in 1974?°, 
„ce ne facem fără Pele?“. etc., etc.

Programul era așa cum și-l do
rise. Se bucura ea un copil de el. 
începuse și marea luptă împotriva 
fumatului și înainta sigur spre 
punctul abstinenței. Ei, dacă lu
crurile vor merge tot așa, ce se
zon o să facă! Și turneele cu 
„pauliștii" și „minîcupa mondială" 
și tot ce o să aibă de jucat. E și 
ultima ofensivă. La 32 de ani a- 
proape, vrei nu vrei, trebuie să 

' te gîndești la retragere. Mai cu 
seamă pentru unul ca el pe post 
de mijlocaș, care nu-ți dă voie să 
te oprești nici un moment și chiar 
dacă alergi, așa cum aleargă el. 
mai 
fără

La 
aflat 
locurile copilăriei, în erele cfnd 
doar uneltele de pescuit se aflau 
In preajmă. în a 
dihnă, de liniște și de dezintoxi
care fotbalistică, se pomenește cu

zilele, cîteva, 
spre Nit eroi, 
Rio, unde îl 

copilăriei, îl
de pescuit fără

sporțufâ , 
Vwffin lume

Fraga-' 
Bielsko 
în fața 
Fraga", 

. ,__cîștigat
cu 2—0. In capitala Poloniei, si- 
biencele au mai jucat cu M.T.K. 
Varșovia (3—1 și 0—3) și cu M.K.S. 
Zirardow (2—1). Cu acest prilej, 
s-au remarcat Marinela Milea. Au
ra Popența, Emilia Pitarii, Maria 
Deac și lolanda Popescu,

Posesor al medaliei de argint la 
ultimele campionate mondiale, cîș- 
tigătorul primelor trei runde din

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS 
DE MASĂ ALE CEHOSLOVACIEI
După încheierea „internaționalelor" 

de tenis de masă ale României, o 
parte dintre concurenți va pleca di
rect de la Cluj la Bratislava. In a- 
cest oraș TCr avea loc în zilele de 
29—31 ianuarie campionatele inter
naționale ale Cehoslovaciei.

La startul acestei competiții se 
vor alinia* și cinci sportivi români: 
Eleonora Mihalca-Vlăicov, Carmen 
Crițan, Șerban Doboși, Sergiu Lu- 
chian ți Teodor Gheorghe, Lotul nos
tru va fi însoțit de antrenorul eme
rit Farkas Paneth.

KASAYA NU SE ÎNCUPCĂ...
Gazdele ^Olimpiadei albe“ 

iși prezintă Eavoriții

„Subiectul" povețtii (adevărate) 
a fracturii.„

ori 
de

el. 
încetișor, TREBUIE să alergi 
„stații".
toate astea se gîndea omul 
în vacanță, la Niteroi, pe

cin cea zi de

un telefon de la un vechi amici 
.Nu vrei să te destinai puțin? Să 
joci un meci demonstrativ? Vine 
fi Dario, l-am chemat ți pe Piazza, 
nici unul nu m-a refuzat. Și, țtH, 
in casările sînt pentru sptia-t-î 
-Lapoa* care e pe punctul să se 
închidă. Nu mai a-e fonduri pen
tru întreținerea bp'.nnm'.o* .*.

N-s’.ea chef de loc de minșe- 
Dar i-ar C fost imposibil să rică 
eu. Și s-a d'-'-s Distracție- Se
care încerca să facă ceva pentru 
public și ieșeau lucruri de toată 
frumusețea. Avea ce gând să iasă 
la pauză. Dar spectatorii îi scan
dau numele. Și a intrat iar pe te
ren. N-au trecut trei minute din 
tepriză și, la o veselă joacă pen
tru minge, cînd nici adversarul si 
nici el nu puneau ardoare în 
dispută, a simțit o groznică durere 
în piciorul drept. S-a prăbușit la 
pâmînt. Brancarcă... Sirena ambu
lantei... Radiografie! Verdict: frac
tură Ia piciorul drept, exact pe 
locul unde mai avusese un acci
dent asemănător. Medicii i-au, 
spus-o drept în față. Cel puțin 
două luni de repaus și apoi 
va veni sentința cea mare: va 
juca sau nu fotbal?

S-a întors la Niteroi. Adio 
nee, adio „Cupa Libertadores“, 
echipa Braziliei, poate., adio

288 ce echipaje startul
astăzi din 9 orașe (Oslo, Atena, Li
sabona, Almeria, Reims, Frankfurt 
pe Main, Monte Carlo, Glasgow ți 
varșovia) In cea ce-a 41-a ediție 
a tradiționalei competiții internațio
nale automobilistice ‘ *'
Carlo*. Competiția, 
pentru cntnpionatnl 
al ralierilor, este 
mcbUrior 
brie 1967.

Specialiști acordă cele mai mari 
«anse reprezentanților firmei „Al
pine—Renault*, care anul pecut au 
reuși: o performanță excepțională, 
ocupînd primele trei locuri în cla- 
mment prin echipajefe Ove Aader 
►on — David Stone, Jean Luc The- 
rier — Marcel Calewaert si Jean 
Claude Aadruet —MicBel Vial, 
total, din Franța vor coni 
echipaje. Printre faroriți

„Raliul Monte 
care contează 

internațional 
_ __  rezervată auto-

fabrfeate cupă 31 decern-

numără finlandezii Timo Makkincn, 
Simo Lampinen, suedezii Harry 
Klastroem, Bjorn Waldegaard, itali
enii Sandro Munari, Mario Manuc- 
ci, englezii Tony Fall, Mike Wood și 
francezul Gerard Larrouse.

Caravana raliului va fi comple
tată de 7 camioane a cite 16 tone, 
2 cisterne cu benzină, un atelier 
mecanic rutier cu 26 de specialiști 
ți 13 mașini rapide, care vor des
chide drumul concurenților pentru 
a se evita accidentele de circulație.

Conform regulamentului, partlci- 
panții la actuala ediție a „Raliului 
Monte Carlo" vor parcurge trei e-

MERCKX, FAVORITUL 
ZIARIȘTILOR>

As>~.a;.a internați octali 
sportive a dat pubFcirâp 
mental său* în disputa peni 
mai buni soortivi ai anulu: 1! 
tă-i pe primii cinci o'

1. MERCKX (riclsm,
2. Gculd matație. Australia)
3. \ aatamea (atletism, Fmlanda
4. Alekseev mahere. U.RA.S.)

5. Spitz (natație, S.U.A.)

iS6‘

abia 
mai

ECHIPAJUL
CAMPION AL EUROPEI

Christine Hochmuth, una dintre cele mai bune jucătoare ale cam
pioanelor lumii, care a înscris peste 300 de goluri pentru echipa 

R. D. Germane

15 formații feminine de handbal 
(14 din Europa, cărora li se adaugă și 
cea a Japoniei) au susținut în anul 
1971 un număr de 127 de meciuri 
interțări, pe baza cărora am alcă
tuit tradiționalul clasament al zia- 

■ rului nostru. Dacă vom alătura ordi
nea celor mai bune echipe din lu
me stabilită la recentul C.M. din 
Olanda — 1. R.D. Germană, 2. Iugo
slavia, 3. Ungaria, 4. România, 5. 
R.F. a Germaniei, 6. Danemarca, 7. 
Norvegia, 8. Olanda, 9. Japonia — 
celei de mai jos, alcătuită pe baza 
meciurilor susținute de fiecare re
prezentativă de-a lungul întregului 
an (și procentajelor realizate), vom 
observa că nu există deosebiri esen
țiale. Iugoslavia și Ungaria, respec
tiv. R. F. a Germaniei și Danemar
ca schimbă locurile între ele, iar în 
tabloul nostru mai apar' — este 
firesc _ și redutabilele formații ale 
Uniunii Sovietice și Cehoslovaciei, 
care nu au evoluat în Olanda.

Aflată de cîțiva ani buni în frun
tea plutonului, selecționata R.D. 
Germane a confirmat și în acest an 
valoarea-i ridicată, cucerind pentru 
prima dată titlul suprem, în palma
resul din acest sezon noile campioa
ne ale lumii și-au mai înscris fru
moase succese la turneul interna-

ționai de la Neubrandenburg (luna 
martie), „Trofeul Iugoslavia" (luna 
iulie) și „Trofeul Carpați" (luna no
iembrie). Din cele 30 de partide sus
ținute, liderele clasamentului au 
cîștigat 24 și au pierdut 4 (9—10 cu 

■Ungaria, 11—12 cu Iugoslavia, 13—

tur- 
adio 
fot- 

N-o să spuneți că poate să
bucure un jucător, ajuns în- 

asemenea situație. Dar omul 
care pleacă dimineața, tîrindu-ți 
din greu piciorul cu suplimentul 
de ghips spre locul lui. știut de 
ani, de pescuit răspundea si cu 
puțină mulțumire în glas unui re
porter din Rio venit să-I intervie
veze: ..Asta a fost. ,Vu puteam re- 
fuza'.. Mă ginăeam la spitalul cu 
zecile de bolnavi ce trebuiau e- 
vacua(L $i-apoi. tot febuia să mă 
gindesc la retragere. Nu-i mai 
frumoasă ața. dacă va fi?"

Aceasta este povestea fracturii 
lui GERSON, .dirijorul" echipei 
Braziliei

Ef. I.

a sportivelor maghiare, Unga
riei ocupă poziția secundă datorită 
unui procentaj superior.

Pe locul IV, ca și în întrecerea 
am Olanda, se află echipa Români
ei. Handbalistele noastre au avut un • 
sezon bogat (au susținut cel mai

• Clasamentul ultimului C.M. reflecta destul de fidel

ierarhia celor mai bune echipe din lume • Ca și in

Olanda — naționala României pe locul IV

15 și 14—15 cu U.R.S.S.). iar în alte 
două partide au terminat la egali
tate cu Ungaria 
(14—14 la Cluj).

Selecționatele 
campioană mondială 
goslaviei, într-un notabil progres, o- 
cupă locurile următoare. Deși ambe
le echipe au susținut un număr 
egal de jocuri și în partidele direc
te, handbalistele iugoslave au reali
zat trei victorii față de numai una

(9—9) și România

Ungariei — fosta 
și cea a Iu-

mare număr de meciuri) cu perioa
de de formă foarte bună, dar și cu 
evoluții mai slabe, datorită și unor 
indisponibilități ivite mai ales in 
partea a doua a anului. Așa se face 
că în cele 36 de partide, echipa 
română a obținut 16 victorii, dar a 
înregistrat și 15 înfrîngeri, celelalte 
întîlniri încheindu-se cu rezultate e- 
gale. în întregul an, reprezentan
tele noastre nu au putut obține nici 
măcar o victorie în fața reprezen-

LA BOB 4

turneul celor 4 trambuline, japo
nezul YUKIO KASÂYA declara la 
plecarea sa din Innsbruck: „Am 
cîștigat trei concursuri într-o com
panie redutabilă. îmi ajunge. Acum 
vreau să mă antrenez pe trambuli
nele olimpice de la Sapporo"... Dar 
iată că marele favorit al probei la 
Jocurile Olimpice, furnizează o 
surpriză mai mare decît izbînzile 
sale din Europa — el n-a izbutit, 
zilele trecute, să cîștige titlul de 
campion al țării sale...

Cel pe care ziariștii l-au denu
mit „Kamikadze" al schiului — 
la 28 ani — este un băiat liniștit 
și modest, în preajma trambulinei 
ca și în viața de toate zilele, pe 
care și-o trăiește în Hokkaido, lu- 
crînd ca funcționar la o fabrică 
de... whisky, al cărui nume — 
..Nikka Whisky Club" — îl poartă 
Pe tricou.

Antrenat de fratele său mai mare, 
Akio, care funcționează ca tehni
cian al federației japoneze de spe
cialitate și care a fost cîndva, cu 
15 ani în urmă, campionul tării sale 
(„Figurați ca antrenor al reprezen
tativei pentru că sînteți frate cu 
Yukio, cel maj bun săritor ?" — a 
fost întrebat o dată Akio. „N-ar fi 
exclus..." — a fost răspunsul), Yu
kio Kasaya n-a rămas în Europa 
pentru al patrulea concurs din „cir
cuitul" trambulinelor, întoreîndu-se 
in Japonia :

— Am concurat doar dc 18 
pe trambulina olimpică mică și 
15 ori pe cea mare... Akio mi-a pla
nificat cel puțin 200 de sărituri pină 
la 3 februarie, ziua deschiderii 
Jocurilor

— Numai acesta să fie motivul 
acestei plecări grabnice ?

— Da. Cinci ești gazdă, trebuie 
să știi sa exploatezi acest avantaj..

Continuăm să cităm din 
ul transmis de agențiile 
ționale de presă :

— Amatorii de schi din 
îneîntați de „zborurile" dv., 
tesc că aveți medaliile de aur ale 
Olimpiadei în buzunar...

— Nu știu, eu nu gîndcsc așa„. 
în sport, nu există învingător decît 
după concurs ! /Inul trecut, la con
cursul preolimpic de la Sapporo, 
i-am întrecut pe toți la antrena
mente, cu mulți metri... în concurs, 
abia am ieșit al patrulea ! E drept, 
acum, sînt in formă mal bună de
cît principalii mei rivali, dar asta 
nu e încă totul...

— Care ar fi acești rivali ?
— Ei, sînt mai mulți... Mork, in 

primul rînd, apoi Schmidt, sau Na- 
palkov, deși ultimul pare să nu fie 
in plenitudinea forțelor... Mari șan
se au și ceilalți săritori japonezi, 
Fujisawa, Kono, ceilalți...

— Sperați să cîștigați titlul de 
campion al Japoniei ?

— Asta n-are prea mare impor
tanță. Toate gîndurife mele se în
dreaptă spre medalia olimpică !

Așadar, Kasaya nu se încurcă cu 
jumătăți de măsură. Infrîngerea sa 
de la ultimul concurs din Japonia 
poate să nu fi fost decît un sim
plu accident (pe tabela de punctaj, 
bineînțeles), fără urmări grave.

intervi- 
intema-

Europa, 
soco-

Willy Daume:
A

„NEÎNȚELEGERILE
POT FI APLANATE.1 U

lua

La Saint Moritz a luat 
ieri proba Ue 4 persoane din 
campionatului european de 
Titlul a revenit echipajul-, 
ția III (pilot : H. Muller) ct 
de 4 : 58.80. Pe locul doi, 
(Pitka) 4 :59.51. Locui al 
revenit primului echipaj 
triei (Tcllegarth) 5 :00.02 
patru echipajului secund 
(Kaltenberger) 5 : 00.32,

sflrșit 
cadrul 

bob. 
ii Elve- 
1 timpul 
R.F.G. 1 
treilea a 
al Aus- 
iar locul 
austriac

BRITT LAFFORGUE
GRINDELWALD 20 (Agerpres), 

— Hnăra schioare Britt Lafforgue 
(Franța) a cîștigat în stil de mare 
campioană, slalomul special din ca-

Alpine-Renault a cițtigă- 
anul trecut. Ove Ander- 

David Stone, in plină cursă.
tape distincte i 1. etapa de concen
trare. care va măsura circa 3 500 
km; X parcursul comun, pe traseul 
Monaco— Vals les Bains — Monaco 
(1543,50? km), care cuprinde 9 pro
be speciale; 3. proba complimen
tară Monaco—Monaco in lungime de 
672,500 km. La această ultimă etapă, 
care se ia disputa în noaptea de 
27 ianuarie, vor participa primele 
6C de echipate clasate In urma re
zultatelor înregistrate in primele 
două fare

IM MARE STIL!

tativelor R.D. Germane sau Ungari
ei ; în schimb, în 3 din cele 5 me
ciuri jucate cu Iugoslavia succesul a 
fost de partea româncelor.

Redutabila selecționată a Uniunii 
Sovietice, serios remaniată după eli
minarea din preliminariile C.M., a 
avut un final de sezon mai slab 
(în ciuda celor două succese la li
mită realizate la Kiev în fața hand
balistelor din R.D. Germană) și o- 
cupă doar locul V. In sflrșit, mai 
merită a fi subliniată prezența echi
pelor Norvegiei și Olandei (a învins 
formația U.R.S.S., la Cluj) în acest 
clasament. înaintea team-urilor din 
Polonia, Japonia

arul concursului internațional de la 
Grindeîwald. Ea a realizat în cele 
două manșe timpul total de 89.50, 
fiind urmată în clasament de Mo
nika Kaserer (Austria) — 90,89 și 
de Barbara Cochran (S.U.A.) 
90°9.

După disputarea acestei probe, în 
clasament-1 „Cupei Mondiale" ccn- 
luce Franțoîse Macchi (Franțal cu 
187 puncte. Ea este urmată de 
Anne Marie Proell (Austria) — 178 
p și Isabelle Mir (Franța) — 62 p

MtNCHEN 20 (Agerpres) — 
ședințele Comitetului cT—rL 
R. F. a Germaniei și al Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpice 
de la Munchen, Willy Daume, a 
declarat că va apăra integritatea 
Olimpiadei de iarnă de la Sapporo, 
in care este angajată întreaga e- 
chipâ de schi alpin a țării sale. W. 
Daume a făcut această precizare Ia 
Munchen cu prilejul reuniunii pen
tru problemele amatorismului de pe 
lingă Comitetul olimpic vest-german. 
Membrii comisiei, în unanimitate, 
au respins orice învinuire privind 
pe schiorii vest-germani, în legă
tură cu cunoscutul caz de publici
tate făcută în favoarea unei firme 
producătoare de oranjadă.

..Voi face totul pentru ca japo
nezii. care au depus atîtea eforturi 
— a spus W. Daume — să nu-și 
vadă năruită munca din prietna unor 
neînțelegeri ce pot fi aplanate. De
sigur, președintele A. Brundage do
rește ca articolul 26 să fie respec
tat întocmai. După părerea mea, a- 
cest articol nu este redactat satis
făcător. Situația în domeniul schiu
lui alpin nu este cea ideală. însă 
problema amatorismului nu poate fi 
limitată la acest sport. Dc altfel, 
C.I.O. a convenit ca. după Jocurile 
de la Se.pporo ți Munchen. artico
lul 26 privind statutul sportivului 
olimpic să sufere unele amenda
mente, in funcție de experiența cîș- 
tigată la cele două olimpiade".

Referitor Ia problema reclamei 
pentru oranjadă, apărută în diferite 
reviste alături de fotografiile unor 
schiori vest-germani, W. Daume a

Prc-
olimpic al arătat că, în urma anchetei efec

tuate, s-a constatat să schiorii res
pectivi nu au avut nici un profit 
personal, contractul fiind negociat 
numai între federația vest-ger
mană de specialitate și firma res
pectivă, ceea ce corespunde i>re- 
vederilor articolului 26 din Carta 
Olimpica. Contractul, a fost supus 
aprobam F.I.S., care nu numai că 
l-a acceptat, dar l-a calificat ca 
exemplar, londurile obținute de fe
derația vest-germană au fost des
tinate unor obiective care intere
sează întreaga mișcare sportivă din 
K.r. a Germaniei.

DRUMUL FLĂCĂRII OLIMPICE
TOKIO, 20 (Agerpres). — Flacăra 

care va arde în timpul desfășură
rii Jocurilor Olimpice de la Sap
poro, a sosit ieri la amiază la Ha
kodate, port la Insulele Hokkaido 
Ea a fost transportată la bordul 
unui ferry-boat. Cu acesF prilej, în 
port, în fața unei asistențe nume
roase, a avut loc o festivitatea la 
care a participat și Naohiro Doka- 
kinai, guvernatorul Insulei Hokkai
do. Apoî, torța a fost preluată de 
ștafete care o vor purta pîri'ă la 
Sapporo.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

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

10. Olanda

Și Ch:iar Bulgaria.

30 24 2 4 394—236 S3» „
31 19 2 10 364—307 61i°4
31 18 2 11 357—326 61°'o
36 16 5 15 424—369 Sl^o
20 10 0 10 253—254 56' o
19 7 2 10 188—202 42°'o
15 6 0 9 153—151 40- o

9 6 1 2 89— 80 72%
19 5 3 iî 186—220 34%
20 2 3 15 256—249 7

procentaj superior, 
clasată doar pe Io-

(Deși are un 
Norvegia a fost 
cui VIII datorită numărului foarte 
mic de meciuri susținute în acest 
sezon).

Adrian VASILIU

Fostul campion mondial de box la cat 
grea Cass' -s Clay S va tnSEni la 1 apri
lie la Tokio pe compatriotul său Mac 
Foster. Meciul se va disputa pe distanta 
de 15 reprize a die 3 minute. IntUnirea 
va avea loc pe ringul celebrei arene 
Budokan. care in 1964 a g&duit turneul 
olimpie de judo.■
In sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni'* la baschet masculin. 
Slavia Praea a Învins eu scorul de 
95—«1 (36—M) echipa belgiană Fruit bus 
Lierre.■
La Belgrad. In cadrul competiției inter
naționale masculine de baschet „Memo
rialul Koraci*. s-au întUnit în med re
tur formau le O.F.K. Beograd și B. C. 
Munchen. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 63—S3 (13—25). învingători și 
in primul joc (scor TI—71), baschetbaliș- 
til iugoslavi s-au calificat pentru semi
finalele competiției.■
Proba de obstacole din cadrul concursu
lui internațional de călărie de la Londra 
a fost dștigată de sportiva engleză Ann 
Moore, care a parcurs traseul fără nici 
un punct penalizare. Pe locul secund s-a 
clasat brazilianul Nelson Pessoa cu

4. p. p. Campionul englez Harvey Smith, 
unul dintre favorițli cursei ,a ocupat 
locul 4 cu 8 p. p.
•
Cu prilejul unui concurs atletic interna
țional care a avut loc la Mainz (B. F. a 
Germaniei); vest-germanul Hans Baum
gartner a ocupat primul loc în proba 
de săritură in lungime, cu rezultatul de 
7.90 m. Compatriotul său Ingormar Sle- 
ghardt și-a adjudecat victoria în proba 
de săritură în înălțime cu 2.09 m. Sprin
tera austriacă Carmen Maehr a cîștigat 
cursa de 60 m garduri cu timpul de 8,6.■
Au luat sflrșit întrecerile turneului in
ternațional de tenis de la Durban (Re
publica Sud-Africană). Proba de simplu 
bărbați a revenit jucătorului vest-german 
Jurgen Fassbender, care în finală a. 
dispus cu 6—3, 6—4, 6—2 de spaniolul 
Juan Gisbert. In finala probei de du
blu feminin, perechea ștld-africănă Gina 
Delport—Denise Pattison a învins cu 
6—3. 6—4 cuplul Patti Hogan (S.U.A.), 
— Jeanine Lieftrig (Franța).■
în sferturile de finală al C.C.E, la tenis 
de masă (masculin), echipa engleză Or- 
mesby a întîlnit la Middlesbrough for
mația maghiară Spartacus Budapesta,

deținătoarea trofeului. Sportivi! englezi 
au obținut o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 5—3.
•
Slalomul uriaș masculin din cadrul com- 
peHțlei internaționale de schi, dotată cu 
„Trofeul Brunico", desfășurat la Bolza
no. a fost cîștigat de schiorul italian 
Gustavo Tnpeni. care a realizat tlmnil 
de 2:12,21. Au urmat în clasament Trits- 
cher (Austria) — 2:12,69 șl Bleiner (Aus
tria) — 2:12,70.

, A fost reluat campionatul de hochei oe 
gheață al U.R.S.S. Liderul clasamentu- 
Iui, formația T.S.K.A. Moscova a siifs- 
rit o surprinzătoare înfrfngere pe teren 
propriu cu scorul de 3—8 (0—3, 1—2, 2—3» 
în fața echipei Torpedo Gorki. Alte re
zultate : Lokomotiv Moscova _  s K A
Leningrad 2-4 (1—0. 1—2. o—2) ; Dinamo 
Moscova — Hlmik Voskresensk 6—4 
(2—0, 3—2, 1—2).

Pe primul loc în clasament se ariă 
T.S.K.A. Moscova cu 35 p. (din 20 de 
partide), urmată de Dinamo Moscova - 
33 p. (din 22 de meciuri), Spartak Mos
cova — 26 p. (din 20 jocuri) etc.
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