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ELEONORA MIHALCA-VLAICOV

„Internaționalele" de tenis de masă ale României

REPREZENTATIVELE TĂRII
CLUJ, 21 (prin tele

fon). Vineri dimineața, 
imediat după micul 
dejun, componenții e- 
chipelor RP. Chineze 
s-au instalat în sala 
care va găzdui „inter
naționalele" (cu începere 
de duminică) pentru un 
antrenament prelungit- 
Deși matinale, antrena
mentele formațiilor ospe 
au fost urmărite de un 
public numeros. în ma
joritate spectatoare, 
dornice să cunoască, cu 
un ceas mai devreme, 
pe acești ași ai paletei.

După-amiază. înaintea 
concursului

care a lotului nostru, 
la un antrenament al 
cînd antrenorul Farkaș_____
fost mai atent la evoluțiile Măriei 
Sințeoan și Ligiei Lupu, care vor 
fi incluse pentru „internaționale"

Astăzi și miine, la „Patinoar"

DUBLA ÎNTÎLNIRE
DINTRE ECHIPELE
DE HOCHEI (juniori) 

ALE ROMÂNIEI
SI IUGOSLAVIEI
I ■>

Echipa de juniori a României, 
care se pregătește în vederea par
ticipării la grupa B a campionatu
lui european de hochei pe gheață 
(Lyss — Elveția, 26 martie — 4 
aprilie), susține — astăzi și mîine 
— două noi teste publice în com
pania formației similare a Iugo
slaviei-

Jocurile 
vanșă. La 
cele două 
tîlnit Ia Celje, în Iugoslavia, pri
mul meci revenind românilor 
cu scorul de 3—1 (0—0, 1—1, 2—0) 
iar cel de-al doilea fiind între
rupt la 2—2 (2—0,0—2), din cauza 
unei ninsori abundente (s-a ju
cat pe un patinoar artificial des
coperit).

Ambele selecționate se prezintă 
la partidele de sîmbătă și du
minică avînd un plus evident de 
pregătire pe gheață și mai multe 
meciuri de verificare. Formația 
noastră a pierdut — e drept — jo
cul cu Ungaria (pe care a învins-o, 
apoi, Iugoslavia) dar din echipă 
au lipsit cîțiva jucători de bază 
(inclusiv portarul titular) angajați 
în competiții de club.

De data aceasta însă, antrenorii 
Ionescu și Peter aliniază efectivul 
complet, cu Netcdu (portar), V. 
Huțanu, Malchin, Florian, Mikloș, 
Csedo, Moroșan, Curelaru, Olenici, 
Nistor, M. Vlad, jucători în echipe 
din prima divizie 
lui național.

Partida de astăzi 
17 și va fi condusă 
mâni C. Sgîncă —

au un caracter de re- 
22 și 23 noiembrie 1971, 
reprezentative s-au în-

a campionatu-

începe la ora 
de arbitrii ro- 
M. Presneanu.

ECHIPA DE HANDBAL
„TROTUȘUL77 LA SOFIA

SOFIA, 21 (Agerpres). — în tur
neul masculin de handbal de la So
fia, echipa Trotușul Orașul Gh- Gheor- 
ghiu-Dej a terminat la egalitate 
17—17 (11—10) cu formația Dozsa
Budapesta. Intr-o altă partidă, prima 
reprezentativă a Bulgariei a întrecut 
cu 25—21 (12—7) echipa secundă bul
gară.

de verifi- 
am asistat 
juniorilor, 
Paneth a

în echipele țării. Apoi, la mese au 
trecut seniorii, supuși unui ultim 
test. La ora transmisiei, concursul 
se află în plină desfășurare, iar la 
terminare, antrenorii Ella Constan- 
tinescu și F. Paneth vor definitiva 
reprezentativele țării.

Iată și ce ne-a declarat antreno
rul emerit F. Paneth în legătură 
cu evoluțiile jucătorilor noștri și 
cu întrecerile programate aici :

„La fete, avem șanse să ne cali
ficăm în două sau chiar trei fi
nale. Mă gindesc la echipe fete (în 
prima formație vor evolua bineîn
țeles Maria Alexandru, Eleonora 
Mihalca-Vlaicov și Carmen Crișan), 
la simplu feminin și dublu mixt. 
Deși intilnirile recente de Ia Bucu
rești ne-au arătat că putem acorda 
credit și băieților, ne-ar bucura 
chiar și un singur loc pe podium, 
aiind in vedere valoarea ridicată 
a partenerilor".

Citili in pagina

VEDETELE „OLIMPIADEI ALBE
ÎȘI DEZVĂLUIE SECRETELE

.Stele' de primă mărime, vedete ale .Olimpiadei albe 
Yukio Kasaya (Japonia), Franz Keller (R.F.G.), Jozef Cemy (Cehoslo
vacia), Ard Shenk (Olanda), Gerhard Grimmer (R.D.G.). Marijatta 
Kayosmaa (Finlanda) — răspund unei anchete (structurală pe 3 în
trebări) efectuată de agenția de presă NOVOSTl' — Moscova.
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ZiAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

SÎMBÂTĂ 22 IANUARIE 1972

ÎN MINI-POLIGONUL DE LA ,.ARHITECTCRĂ“ După ședința de lucru a Biroului C.N.E.F.S. cu președinții

consiliilor județene pentru educație fizică și sportMÎINE—START

Nș. D. IN ACTIVITATE A SPORTIVA Dl MASA

Azi, la Poiana Brașov

CONCURSUL INTERNATIONAL DE SCHI-FOND 
CUPA CARAIMANUL"n

Cei mai buni fondiști juniori din 
Polonia. Cehoslovacia, Iugoslavia. Bul
garia, Ungaria si România își dispu
tă. azi și mîine dimineață, pe pirtia 
amenajată la Poiana Brașov (Poiana 
de Jos), întîietatea In tradiționala 
competiție internațională dotată 
cu „Cupa Caraimanul". In a- 
fara componenților acestor re
prezentative, la startul probelor 
de 5 km junioare, 10 km juniori (sîm
bătă), 3x5 km junioare și 3x10 km 
juniori (duminică), vor fi prezente 
și tinere talente ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive din Brașov, de pe 
Valea Prahovei, din GheorghieDi și 
Rîșnov.

în afara disputei propriu-zlse pen
tru cucerirea locurilor fruntașe, par- 
ticipanții la „Cupa Caraimanul" sus
țin, cu acest prilej, și o severă veri
ficare în vederea celor mai unpor-

fante concursuri ale sezonului, pen
tru sportivii români acestea fiind 
campionatul european (25—27 fe
bruarie. în Italia la Tarvisio) si cam
pionatul balcanic (3—5 martie, în 
Bulgaria, la Borovez).

Deși condițiile de zăpadă nu sînt 
favorabile, organizatorii (comisia de 
specialitate a județului Brașov) s-au 
străduit să asigure reprezentanților 
celor șase țări o piftie cit mai bine 
amenajată, astfel ca întrecerile să 
se desfășoare la cel mai înalt nivel.

Unul dintre favorifii probei de 
(I.E.F.S.), care a ciștigat săptămina 
din 400 posibile.

pușcă la juniori, Gheorghe Barbu 
trecută „Cupa primăverii" cu 371 p

Foto: R. PAUL
In holul imens al Institutului de 

arhitectură „Ion Mincu" din Capitală, 
în labirintul de panouri pe care sînt 
expuse atrăgătoare lucrări ale stu
denților de aici, pe lingă obișnuit ii 
vizitatori pot fi văzuți, zilele acestea, 
și tineri — fete si băieți — echipați 
cam neobișnuit. în scurte de piele si 
bocanci de schi. Aceștia sînt trăgă
torii care se antrenează în sala In
stitutului. transformată intr-un mini- 
poligon, în vederea campionatului 
național care începe mîine.

Cei mai buni țintași din țară, 
printre care si cei care au dus fai
ma tirului românesc peste hotare, 
ciștigînd medalii de aur și argint la

FINALELE CAMPIONATELOR DE PATINAJ VITEZA

tmphrut

AU ÎNCEPUI sub cele MAI BUNE AUSPICII
(prin 
a ți-

Carmen Dragoman (Șc. Sp. Sibiu) a 
de-abia 15 ani, dar se anunță de pe acum ca o 
vitezistă de nădejde. Foto s V. BAGEAC

TUȘNAD^ 2L 
telefon). Vremea 
nut cu patinatorii de 
viteză. După gerul nă- 
praznic care a făcut 
multe clipe grele aler
gătorilor aflați la Tuș- 
nad. Vineri dimineață 
vântul a stat, iar tim
pul a devenit ideal 
pentru concurs (minus 
5 grade) și astfel fina
lele campionatelor na
ționale pe anul 1972 au 
început sub cele mai 
burse auspicii.

Lucrind în cursul 
nopții, grupul de în
treținere a bazei spor
tive de iarnă a reușit 
să ofere finaliștilor o 
gheață de bună cali
tate. Primii au intrat 
în concurs juniorii 
ratei șă copiii, care șt-au 
disputat fntfietalea cu 
ambiția specifică virs- 
tei lor. IntreeenJe fe
minine au fest domi
nate de tinerii patic»- 
Sccaia sportivă din 5i- 
remarcat. Cnrmea Dra-

geman 
patinaj 
Sanda From, care confirmă bu
nele aprecieri. Se cuvine să mai 
subliniem evoluția frumoasă a 
Terezej Costacbe (Constructorul 
București) și a lai Iosif Moldovan 
(Sciraii Tusnad). ultimul procj- 
cind surpriza zilei.

Iată câștigătorii probelor de 
sprint: 500 m. jtauori II (f) — San
da From (Școala sportivă Sibiu) 
53.7; (m) — Gh. ~ 
structorul Buc 1 
rcșul Tg. Mureș 1 
1(f) — Carmen 
la sportivă Sibiu) 57,1 ; (m) - 
filla Varga (Dinamo Brașov) 
IM m copii II (f) — Tereza 
tache (Constructorul. Buc.) 
(tn) -T- I. Moldovan (Sodnii 
cad) 14A

întrecerile co
sîmbătă 
juniorii 
peoc-ace 
organizatorii au luat 
rile ca probele să se

-Jo autentică speranță 
Hui nostru de viteză)

ul tunul

a 
Și

Dumitrescu (Coei- 
și L. Foct (Mu- 
49,7; 500 m copii 
Dragoman (Școa- 

- A- 
52.0; 
Cos- 
1421;
Tup

urmlnd < 
concurs 
că se i 

cursul zih 
toate raăsi 

desfăsoa: 
fa nocturnă, grație sprijinului ; 
cordat de directorul stațiunii. C 
rol Bicsag.

si intre 
mari. In 
dezgheț

uâ. 
ia

ca 
si

caz
f,

PROLOG LA EDIȚIA A Vl-a 
A „UNIVERSITARELOR"

incepind de azi

CONCURSURI DE BOB PIATRA ARSA!
DE ATLETISM IN SALA — La P- 

C 
npsȘe de

ultimele ediții ale europenelor de aer 
comprimat, precum și numeroși tineri 
își vor disputa, timp de patru zile, 
întlietatea la cea de a IlI-a ediție a 
campionatului național la arme cu 
aer comprimat.

Stînd de vorbă cu membrii comi
siei de organizare a competiției, an
trenori cu experiență în sportul tiru
lui. ne spuneau că această ediție a 
naționalelor —- care are loc cu o lună 
înaintea G.E. de tir în sală din Iugo
slavia — va fi, fără îndoială, cea 
mai disputată din scurta istorie a 
acestui gen de tir.

Favoriți sînt multi, la fiecare pro
bă cel puțin 5—6. Totuși, printre cei 
care aspiră la titluri pot fi amintiți 
Petre Șandor (fost campion european 
la pușcă). Șt- Caban (campion pe anul 
trecut), M. Ferecatu, Gh. Vasilescu, 
precum și tinerii E. Satala, M. Ma
rin. I. Codreanu. La senioare, ală
turi de campioana continentului, Edda 
Eaia, vizează primul Ioc șf'Veronica 
Stroe si Melania Petrescu. La proba 
de pistol, ca mari favoriți pornesc 
Dan Iuga și Anișoara Matei. Din nu
mărul mare de juniori prezenți la 
concurs, au sanse la locuri fruntașe 
Gh. Barbu, recordman cu 381 p la 
pușcă, și Anca Iuga și I. Andrei. (T R.)

In recenta consfătuire de lucru 
organizată de Biroul C.N.E.F.S. cu 
președinții consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, ac
tivitatea sportivă de masă, cu mul
tiplele ei aspecte, a format 
tul unor ample dezbateri, 
tînd realizări, dar și unele 
neri în urmă. S-a apreciat 
acest prilej că exercițiul 
practicarea turismului de masă, a 
unei discipline sportive după gus
turi și preferințe, reprezintă ac
tivități tot mai mult ancorate în 
viața copiilor, tineretului și oa
menilor muncii de Ia orașe și 
sate. Toate informările, precum 
și intervențiile pe marginea lor, 
au ținut să remarce modul tot 
mai convingător în care se con
solidează activitatea sportivă de 
masă, adevăr reliefat cu pregnan
ță în 1971, In comparație cu anii 
precedenți.

Este de subliniat totodată (și de 
salutat, evident) faptul că organele 

județene de sport precum și cele 
atribuții în domeniul dezvol- 

activități au fost 
tradiția 

îm- 
ge-

obiec- 
punc- 
rămî- 
și cu 
fizic,

cu
tării acestor
preocupate să continue 
unor întreceri sportive, să le
bogățească conținutul și să le 
neralizeze.

★
Apare evident faptul că un : 

portant element de referință 
activității sportive de masă îl 
sigură copiii, pionierii. Toți 
care au prezentat informări 
ținut să releve avîntul activității 
sportive pionierești la nivel de 
detașament, unități și orașe. Frec
vența organizării unor asemenea 
întreceri a fost asigurată, printr-o 
bună colaborare, nu numai în pe
rioada anului școlar, 
canțe, cu participări 
„cravate roșii". Dacă 
alități pentru județe 
o bună bază materială — Arad, 
Cluj, Timiș, Mureș, Prahova, Ba
cău — nu mai surprind pe ni
meni, în schimb atrage atenția că 
pînă și într-un județ dintre cele

im- 
al 
a- 

cei 
au

ci și în va- 
masive 
astfel de re- 
unde există

de

situație asemănătoare pre- 
și sportul școlar, cu dimen- 
tot mai largi, cu eficiență 

ne creează un sentiment ro
de încredere în vitalitatea și 

„schimbului de mîine". în

mai tinere, ca Vrancea, s-au găsit 
soluții pentru a cuprinde pionierii 
și școlarii într-o activitate spor
tivă continuă, sistem divizie, mai 
ales la atletism.

O 
zintă 
si uni 
care 
bust
talentul 
structura lui actuală, cînd asocia
țiile sportive din școli își desfă
șoară activitatea sub egida U.T.C., 
sportul din rîndul elevilor pre
supune o colaborare între toți fac
torii interesați, în principal Mi
nisterul Educației și învățămîntu- 
lui, C.C. al U.T.C. și C.N.E.F.S. Nu
mai așa s-au realizat multe din o- 
biectivele cuprinse în calendarele 
centrale și în cele ale asociațiilor 
sportive școlare, de la gimnastica 
de înviorare și de angrenare (cu 
bune rezultate în județul Buzău), 
la diferite etape ale campionatelor 
republicane, diviziilor școlare și 
de juniori și pînă la activitatea, 
mai pretențioasă, a școlilor spor
tive și liceelor cu program de e- 
ducație fizică. în general, apar 
chibzuite punctele de vedere ex
primate cu privire la necesitatea 
existenței și întăririi acestor nu
clee ale sportului de performanță 
(o subliniere pentru județul Ti
miș, care caută să asigure școlii 
sportive condiții optime de lucru 
pentru toate secțiile). N-am în
țeles, însă, de ce în informarea 
prezentată de județul Neamț a 
fost eludată efectiv activitatea 
Școlii sportive din Piatra Neamț, 
una dintre cele mai bine dotate din 
țară și cu rezultate care nu se 
situează chiar la periferia aces
tor unități de învățămînt.

Sportul Ia nivelul întreprinderi
lor și instituțiilor a marcat și el

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 3-a)

fOTBAL LA „ORA ZlîRICH“

ADVERSARII NOȘTRI VAZIJII
LA EL ACASA

iRterviu cu antrenorul emerit COLOMAN BRAUN-BOGDAN

• O vizită care la 12 ianuarie a devenit extrem de prețioasă
• „Am văzut la lucru pe Honved, Egyertes și Videoton" • Un
gurii apreciază ascensiunea fotbalului românesc • „M-am con
vins că tehnicienii noștri nu sînt mei prejos decît colegii ma
ghiari" • Viitorilor adversari le e oarecum teamă de echipa 
României • „Noi avem ceva în plus : o echipă omogenă din 
toate punctele de vedere" • lllovszky a ținut mult la turneul

din America de Sud

• Pusă la punct, sala din parcul Babeș-Bolyai își așteaptă 
competitorii din 12 centre studențești • Dr. I. Amăulu : 

să capete o altă platformă" 
an — o ediție a calității ?

mltată — prlntr-un interes desfășu
rat la toate nivelele și printr-o an
gajare manifestată pe toate planurile
— conștienți fiind că astfel facem 
un mare serviciu atletismului nos
tru".

— Cum s-a pregătit însă „trupa* 
clujeană (compusă din 22 de atleți), 
pentru acest asalt al calității ? Cu 
..repetiții” susținute începute ime
diat după consumarea vacanței de 
iarnă și cu două avanpremiere — în 
fond veritabile teste — desfășurate 
la 8—9, respectiv, 15—16 ianuarie. 
Teste care i-au convins pe specialiș
tii „U“-ului că este vorba de un vi
zibil progres și le-au sporit astfel 
speranțele privind locurile pe po
dium. Convingere împărtășită și de 
atletii Andrei Șepci și Draga Comșa
— primul, un veteran al „universi
tarelor" participant la toate edițiile, 
iar atleta o debutantă în aceste cam
pionate.

Andrei Șepci : „După universitare
le de anul trecut, cînd am stabilit 
recorduri personale la 50 m g și greu
tate și am înregistrat rezultate bune 
la prăjină și înălțime, am intrat in- 
tr-o eclipsă de formă din care numai 
acum mă simt ieșit. Actualele cam
pionate 
răzbun 
gru“.

Draga 
turi de 
foarte aproape de 1,70 tn, rezultat cu 
care aș vrea să marchez debutul 
meu în competiția atletică rezervată 
studenților. Chiar dacă el n-ar avea 
drept corespondent, locul I pe po
dium".

Succes tuturor și, în special, suc
ces „universitarelor" I

„Universitarele trebuie 
O Ediția acestui

Simbătă și duminică, salaSlmbătă și duminică, sala de atle
tism din parcul sportiv clujean Ba
beș-Bolyai va cunoaște animația vie 
și atmosfera entuziastă specifică în
trecerilor atleților universitari. Cam
pionatelor universitare, organizatorii
— clubul ,,U“ și facultatea de edu
cație fizică din cadrul Universității
— se străduiesc să le creeze cel mai 
plăcut cadru și să le as’gure o per
fectă desfășurare. Organizatorii ur- 
măreso nu numai ca atlețif din cele 
12 centre studențești să se simtă 
bine la Cluj, ci ca ei să aibă condi
țiile — și impulsul — unor rezultate 
superioare. Rezultate care să se ridi
ce peste nivelul ultimei ed:ții (găz
duită. în ianuarie 1971, de aceeași 
sală), care n-a strălucit decît prin 
cele 3 recorduri universitare, de sală 
stabilite de către " 
C.A.U. (triplusalt 
chifor — C.A U.
Monica Cocuț — 
tate — 14,27 m).

Referindu-se, de altfel, la valoarea 
acestor campionate și la saltul de 
calitate ce se așteaptă de la ele, an
trenorul coordonator al „U“-ului și 
directorul concursului din acest an, 
dr. Ion Arnăutu. consideră ; „Pen
tru faptul că în aceste întreceri sînt 
angajate importante forțe ale atle
tismului nostru, nivelul lor ar tre
bui să fie superior, iar competiția 
să se bucure de un veritabil presti
giu. Inregistrînd, însă, aproape de 
fiecare dată, absența unor nume so
nore — lucru care a estompat emu
lația — sau lipsa reprezentanților 
unor centre studențești — fapt care 
a redus proporțiile și importanța 
competiției — „universitarele" n-au 
strălucit niciodată. instalînd astfel 
ideea unei competiții de o valoare 
medie. Concepție care trebuie dina-

Crăciun Corbu — 
15,68 m), Ligor Ni- 
(prăjină 4,65 m) și 
C. S. Bacău (greu-

sînt un prim prilej să mă 
pentru tot anul meu... ne-
Comșa: „După cîteva sări-
1.G5 m, duminică am fost

Nu|a DEM1AN

Mihaj BOTA

Alergătorii clubului Steaua au schimbat, pentru citeva 
zile, locul lor obișnuit de pregătire din București cu cel de 
Pe Valea Pollștoacei din Predeal. Intr-un adevărat decor de 
basm, prin zăpada înaltă, respirtnd aerul cu miros de cetină 
al munților, elevii antrenorului X. Pliș, semifondisti și ton- 
diștl, au acoperit zilnic mal multi kilometri, cu glndul la

Întrecerile de pe stadion pe care le vor aborda, în acest 
sezon de concursuri, cu mai multă ambiție dar și cu un 
nivel de pregătire mai bun dectt in alți ani.

tn fotografie se văd : Ioana Arășanu, Stelian Marcu. Vla
dimir Panița, Ion Damaschin,

Foto ; ION MIHAICA

rich, sorții 
intîlnească 
finală ale 
sejurul său 
mult dedt ________ _____
la fnaptkere. l-am așteptat _
răbdare pe binecunoscutul specialist 
pentru a afla citeva lucruri noi pri
vind fotbalul maghiar, precum și ecou
rile stirnite de vestea de la Zurich.

— Inițial, știam eă veți participa, 
la TUta. la o consfătuire

— Jiu, n-a fost vorba de așa ce
va. între 3 si 17 ianuarie m-am aflat 
In Ungaria pentru un schimb de ex
periență. de studiu, privind viața 
•nubur-ior maghiare si pregătirile ce 
Le efectuează echipe le de acolo în 
perioada de iarnă. Am plecat cu 
convingerea că. indiferent de pașii 
importanți De care t-a făcut fotbalul 
românesc, mai avem Încă de Învă
țat. Si de la școala maghiară de 
fotbal, fiecare poate să-și Însușească 
lucruri prețioase. Din acest punct 
de vedere, consider că deplasarea 
mea si-a atins scopul.

— Cum ați fost primit de gazdele 
dv. de tehnicienii maghiari ?

— Excelent. Gazdele au fost deo
sebit de amabile, incepind chiar cu 
președintele federației, dr. Andras 
Trepitko. M-am bucurat de multă 
atenție atit în cadrul federației, cit 
și la echipele pe care le-am vizitat.

— în ce s-a materializat — pe pla
nul acumulărilor — deplasarea ?

— într-un noian de date și impre
sii. Aveam ferma convingere că știu

au decis ca 
Ungaria in 
Campionatului european, 
la Budapesta a fost mai 
bine venit- Iată de ce.

eu ne-

Român'a să 
sferturile de

destul de multe despre fotbalul 
ghiar. Acum, însă, cunosc și 
multe lucruri.

— Cine v-au fost interlocutori în 
intilnirile Pe care le-ați avut ?

— Conducători ai federației și an
trenori de reputație internațională, 
ca Sandor Kapocsi — antrenor fede
ral principal, Zoltan Opata — con
silier, Rudolf Jenei, prof. Janos Palfi, 
dr. Karoly Lakat — antrenorul lotu
lui olimpic, I. Meszaros — antrenorul 
lui Honved, Marton Bukovi și Fall 
Szabo, consilieri ai federației.

— Ce echipe ați vizitat ?
— Honved si Egyertes, din Buda

pesta, Videoton. din Szekesfehervar, 
toate trei de divizia A.

— Cu ce impresii ați venit de la ele ?
— Ungaria are cluburi puternice, 

cărora nu le lipsește nimic. Am ur
mărit cîteva antrenamente. Din capul 
locului vreau să remarc un 
care-i va măguli pe tehnicienii noș
tri. După cele văzute, mi-am L.' 
seama că, în ceea ce privește par
tea metodică a procesului de instru
ire și mijloacele folosite în acest 
scop, tehnicienii noștri se situează 
Pe o treaptă superioară. Trebuie să 
spun, Insă, că antrenorii români nu 
sînt atîț de exigenți cu elevii lor, 
precum colegii maghiari. Aici e

mai

fapt
dat

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag. a 3-a)

Duminică la Liceul „Matei Basarab“

0 ATRACTIVĂ REUNIUNE PUGILISTICĂ
Boxerii juniori din Capitală își 

reiau activitatea competițională 
duminică dimineața cu începere 
de la ora 10, în sala de sport a 
Liceului „Matei Basarab", cînd 
pentru tinerii pugiliști va fi orga
nizată o atractivă reuniune.

Pe ringul liceului bucureștean 
vor evolua o serie dintre cei mai 
buni boxeri de la cluburile Di-

namo, Steaua, Școlarul, Liceul Ma
tei Basarab, Rapid, Voința, Pro
gresul etc. Inițiativa profesorului 
ion Pintea (un fost reputat bo
xer) de a organiza reuniuni pugi- 
listice în școli ni se pare bine
venită și ar trebui urmată și de 
alți iubitori ai nobilei arte, care 
se ocupă de instiuirea tinerilor 
boxeri.

A
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S-a spus, pe buna drep
tate, că 1971 a fost, prin
tre altele, anul inițiativelor 

deosebite, al unui reviriment ge
neral în activitatea sportivă de 
masă din școlile de toate gradele 
si din instituțiile de învățămint 
superior. Succesele — meritat e- 
logiate la Timpul cuvenit — au 
descoperit totodată mari posibi
lități, folosite, desigur, insuficient 
pînă acum, Tocmai într-un dome
niu atît de vast care reunește 
marea majoritate a tineretului ță
rii noastre. Ele sînt și la această 
oră departe de a fi epuizate și, 
fără îndoială, o asemenea reali
tate s-a numărat printre criteriile 
în baza cărora s-a apreciat, de 
exemplu, că PÎNĂ LA SFÎRSITUL 
ANULUI 1975 POT FI CUPRINȘI 
IN PRACTICAREA SISTEMATICĂ 
A EXERCIȚIILOR FIZICE SI SPOR
TULUI 50-410 LA SUTĂ DIN NU
MĂRUL TOTAL AL ELEVILOR Șl 
STUDENȚILOR.

Sînt nenumărate (fiecare dintre 
ele necesare și importante) mij
loacele prin care factorii de răs
pundere și-au propus sâ majo
reze dimensiunile sportului de 
masâ școlar și universitar. Ne 
vom limita, de aceea, la o sin
gură direcție, pe care o conside
răm principală, hotărîtoare pen
tru atingerea obiectivelor stabili
te în acest domeniu.

Dezbaterile recente privind pla
nul de dezvoltare a activității de 
educație fizică si sport pe peri
oada 1971—1975 au reliefat în 
mod deosebit NECESITATEA EX
TINDERII SI DIVERSIFICĂRII AC
ȚIUNILOR 'SPORTIVE DE MASÂ. 

înțelegem prin aceasta că este 
nevoie să se acorde mai multă 
atenție formelor simple de prac
ticare c exercifiilor fizice, îmbo
gățirii sistemului de întreceri și

competiții organizate pe plan cen
tral și, mai ales, local.

Mai înțelegem, însă, că pentru 
reușita acestei acțiuni sînt nece
sare eforturi permanente, preocu
pări atente si responsabile pentru 
ca obiectivele stabilite în direcția 
consolidării bazei materiale să fie 
integral îndeplinite. Este vorba — 
așa cum s-au preconizat — de 
realizarea unui minimum de eon-

structii si amenajări, ceea ce în
seamnă că ÎN FIECARE SCOALĂ 
VA TREBUI SA EXISTE CEL PUTIN 
UN PORTIC DE GIMNASTICĂ, 
TEREN PENTRU PRACTICAREA 
A DOUÂ-TREI RAMURI, CERC 
PENTRU ARUNCĂRI, -----------
PENTRU SĂRITURI. ' 
răspundere din școli

Să revenim acum 
tea de extindere și 
a activității sportive 
rîndurile elevilor și studenților. Se 
așteaptă,_ desigur, multă inițiati
vă, folosirea mai eficientă a spe
cificului fiecărui - județ, poote al

GROAPĂ 
Factorii de 

au cuvintul— 
Io necesita- 
diversificare 
de masă in

fiecărei școli, valorificarea tradi
țiilor ș.a. Ar fi, însă, greșit să se 
înțeleagă că, doar de dragul de 
a schimba ceva, te recomandă 
abandonul sau înlocuirea automa
tă a formelor existente în spor
tul de masă școlar și universitar. 
Dimpotrivă I Experiența ultimilor 
ant a arătat că multe din aceste 
forme și-au cîstigat o largă au
diență în rîndul tineretului stu
dios, fiind practicate de un mare 
număr de elevi și studenți. Ne 
gîndim, de exemplu, la gimnas
tica de dimineață din cămine și 
internate, la gimnastica zilnică 
introdusă nu de mult în toate șco
lile și a cărei practicare se cere 
acum extinsă la domiciliu, la bo- 
qcta activitate turistică (suscepti
bilă, însă, și ea de diversificare 
și de sporire a atractivității), la 
organizarea crosurilor pe clase, 
școli, facultăți, cartiere, comune 
— in tot timpul anului, la acțiu
nile de învățare a înotului, la 
practicarea culturismului și a 
gimnasticii moderne.

Ni ss pore că acum, mai mult 
ca oricînd, trebuie să se acțio
neze concret, eficient, pentru 
consolidarea tuturor asociațiilor 
școlare — PRINCIPALUL ORGA
NIZATOR AL ACTIVITĂȚII SPOR
TIVE DE MASĂ. Nu trebuie, insă, 
tnfirziat prea mult. De altfel, 
campionatele — dar și alte mari 
competiții de masă — au început.

Am punctat doar cîteva din 
direcțiile principele spre core a- 
cum, la început de an (și în pli
nă iarnă !), este îndreptată acti
vitatea sportivă de masă din toa
te unitățile școlare și universi
tare. Vom reveni, desigur, dar în
tre timp pregătim.» spațiul nece
sar pentru consemnorea primelor 
succese.

Dan GARLEȘTEANU

Moment din timpul confruntărilor ediției de anul trecut

ALE ROMÂNIEILA CAMPIONATELE INTERNATIONALE

ȚĂRIȘI-AU ANUNȚAT PARTICIPAREA SPORTIVI DIN OPT
80 kg), Roberto

PATINOARELE (singure)

NU POT CREȘTE HOCHEIȘTI!
Cu prilejul recentei mese rotunde dedicate problemelor 

iului pe gheață românesc au fost abordate, în mod firesc, nu 
temele direct legate de soarta echipei naționale, aflată în 
unei importante confruntări mondiale, ci și cele adiacente, 
tate la baza materială șl la perspectivele acestui joc.

Este evident efortul depus în ultimii ani în țara noastră

hoche- 
numai 
pragul 
rapor-

__________ _________ ___ _ pentru 
diseminarea —"după criterii zonale bine determinate — a patinoa
relor artificiale (acoperite sau nu), menite să înlesnească progresul

5

La sfîrșitul săptămînii viitoare va 
avea loc în Capitală — la sala 
Florcasca — o mare competiție de 
judo: Campionatele internaționale 
de tineret ale României. La fede
rația noastră de specialitate s-au 
primit confirmări de participare din 
partea a opt țări: Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba. Republica Democra
tă Germană, Republica Federală a 
Germaniei, Italia, Polonia și Un
garia.

Lotul Cubei a și fost comunicat: 
Hector Rodriguez (cat. 63 kg)- Ri
cardo Lamas (cat. 70 kg), Jose Sil-

PLENARA COMISIEI DE ATLETISM A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ELIMINAREA DEFICIENȚELOR ACTUALE—CONDIȚIE ESENȚIALĂ
ÎN OBȚINEREA PERFORMANȚELOR SPORTIVE VIITOARE

Zilele trecute, în sala de festivi
tăți a clubului Dinamo, a avut loc 
ședința plenară de analiză a mun
cii, pe anul 1971, a Comisiei de 
atletism a municipiului București. 
Atît darea de seamă, cît și discu
țiile au analizat temeinic, critic și 
autocritic, lipsurile activității din 
anul trecut și au stabilit liniile di
rectoare, pe ale căror coordonate 
trebuie să se înscrie atletismul 
bucureștean pe durata anului în 
curs. Am considerat cu atît mai 
utilă prezentarea publică a cîtorva 
idei exprimate la această plenară 
cu cît, la seniori, atletismul bucu
reștean reprezintă 80 la sută din 
atletismul românesc. Așadar, vala
bilitatea constatărilor plenarei și 
extinderea lor la nivel republican 
se poate face — și chiar este nece
sar — foarte ușor. Nu trebuie uitat, 
de asemenea, faptul că mulți dintre 
atleții și atletele din București sînt 
selecționați de F. R. Atletism în 
loturile pentru J. O. de la Miinchen 
(10 sportivi nominalizați), pentru 
J. B. sau alte importante întîlniri 
internaționale, în loturile naționale 
afiîndu-se 81 de atleți din care 26 
de atlete, bucureșteni. în Capitală 
activează cluburi de mare perfor
manță la seniori (Dinamo, Rapid, 

; Steaua, Metalul, C.A.U.) și princi
pale furnizoare ale elementelor de 
perspectivă: Șc. sp atletism, Vii
torul, C. S. Școlar. Sportivii bucu
reșteni au cucerit 109 titluri de 
campioni ai țării și au realizat 234 
de recorduri naționale. Mai trebuie 
amintit și faptul că, în cadrul ce
lor 16 secții pregătite de 30 de pro
fesori.
tunați,

exisfă 2 790 de atleți legi- 
dintre care 1111 fete.

★

dintre scopurile activitățiiUnul
Comisiei a fost, în 1971, dezvolta

rea atletismului în rîndul tinere
tului. S-a organizat un număr apre
ciabil — mărit față de anii prece
dent — de competiții destinate 
copiilor, elevilor, studenților. A 
fost atins în mare măsură scopul 
principal ăl acestor acțiuni, acela 
de a fi depistate, selecționate și 
oferite spre pregătire 
multe tinere talente, 
orașului București au 
zate 55 de concursuri, 
prins toate categoriile 
valoare ale atlețilar. în această di
recție trebuie 
tată inițiativa 
de a organiza 
și sportivilor 
S-au asigurat 
ridicat injreoerilor si posibilitatea 
verificării nor sportivi din locali- 

bune de

antrenorilor. 
La nivelul 
fost organi- 
care au ca
de vîrstă si

menționată și salu- 
Comisiei municinale 
concursuri deschise 
din alte localități, 

astfel un nivel mai

tățile care nu au condiții 
concurs.

Din păcate, activitatea 
nizare a întrecerilor n-a 
plătită întotdeauna de o 
creștere a valorii participanților. 
Astfel, confruntările internaționale 
au reliefat faptul că Ia o serie de 
probe (semifond. fond, maraton. 
400 mg, suliță și ciocan — la băieți, 
sprint, 100 mg, greutate, suliță și 
1 500 m — la fete), valoarea atle- 
ților este încă scăzută, sau că de
calajul dintre omul nr. 1 ți urmă
ritorii lui este mult prea mare. 
Această modestă valoare a majori
tății atleților a dus la infrîngeri 
în întîlnirile cu R. D. 
mană, Italia, Ungaria. R. 
Germaniei. Nici rezultatele 
conizate a fi obținute la 
pionatele Europene în aer 
n-au fost realizate. Din acest
de vedere, importantele fonduri in
vestite în activitatea atletică nu-și 
găsesc justificarea. Este aceasta o

de orca- 
fost rfls- 
evidentă

Ger- 
F. a 
pre- 

Cam-
Iiber 

punct

Centrul de cercetări științifice al C.N.E.F.S., Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport și Institutul de specialitate. în colaborare cu Universi
tatea populară București, anunță organizarea conferințe! :

JOCURILE OLIMPICE MODERNE SI PARTICIPAREA ECHIPEI 
ROMÂNIEI IN CADRUL LOR"

Expunerea va avea Ioc luni 24 ianuarie 1972, orele 12J0 tn sala Dalles 
și va fi susținută de ziaristul VICTOB BANCIULESCU.

Va urma un film artistic.

problemă fundamentală a atletis
mului românesc.

O deficiență a muncii Comisiei 
municipale a constituit-o insufici
enta preocupare privind organiza
rea și desfășurarea campionatelor 
de asociație, club, școli, sectoare. 
Tot din această cauză, ultimele 
două etape ale campionatului re
zervat cluburilor care nu participă 
în divizia A (o inițiativă foarte 
bună, de altfel) nu s-au mai dis
putat. Campionatele municipale nu 
sînt —-cum ar trebui să fie — o 
competiție de un ridicat nivel va
loric Nici munca depusă cu junio
rii — ale căror performanțe nu se 
mai ridică la nivelul celor anteri
oare — nu se efectuează eficient, 
deși baza materială, numărul pro
fesorilor de specialitate și tutele de 
mii de elevi ai Capitalei o reclamă 
din plin. De aceea, nu tntîmolâtor. 
juniorii bucureșteni reprezintă doar 
40 la sută din totalul acestei cate
gorii, din întreaga țară.

★
Activitatea antrenorilor a ocupat 

și ea un loc însemnat în dezbate
rile plenarei. Au fost scoase în evi
dență și în această direcție, pe 
lîngă succesele obținute, o seamă 
de carențe. Prezența la ședințele 
cu antrenorii coordonatori, la cele 
metodice sau la cursurile Univer
sității Populare nu a fost integrală; 
unii antrenori au condus lecțiile în 
echipament necorespjnzător sau au 
purtat discuții neprincipiale cu ar
bitrii. în privința acestora din ur
mă. plenara a remarcat faptul că 
toate campionatele municipiului 
București au fost arbitrate in mod 
voluntar. Aceasta denotă o menta
litate demnă de laudă, un exemplu 
de pasiune pentru atletism. Există, 
totuși, și unele inexactități și ne
atenții în arbitraje. Plenara a sta
bilit că relația antrenor-sportiv-ar- 
bitru trebuie să fie una total prin
cipială și că numai astfel cei trei 
factori pot contribui esențial la ri
dicarea performanței sportive.

♦
în privința bazei materiale a 

atletismului bucureștean ea a fost 
considerată ca excelentă. Pe vi;- 
tor, însă, va trebui ca unele baze 
sportive care n-au fost folosite in
tegral și eficient fVoința, Sirena. 
Laromet și chiar Olimpia), să intre 
total în circuitul activității atletice, 
prin exploatarea lor la maximum.

Concluziile plenarei, trase de to
varășul Ion Nae, vicepreședinte al 
C.ME.F.S., au accentuat punctele 
esențiale discutate de plenară. Din 
cuvîntul său a reieșit, de asemenea, 
importanța imensă a muncii de 
educație care trebuie depusă în 
rîndurile sportivilor, ale antrenori
lor și arbitrilor. Numai trecută 
prin această filieră — cea a reali
zării unui înalt nivel etic, in 
spiritul societății noastre socia
lite — marea performanță poate 
fi atinsă.

vio Jimenez (cat.
Batista (cat. 93 kg) și Jose Ibanez 
(cat. + 93 kg). Delegația sportivi
lor cubanezi va mai cuprinde pe 
antrenorul Felix de la Cruz și pe 
arbitrul Luis Gaston Castro. De 
menționat că sportivul Ricardo La
mas, a cucerit primul loc la ultima 
ediție a „Turneului Prietenia" și s-a 
clasat pe locul secund la Jocurile 
Panamericane de anul trecut. Alți 
doi sportivi cubanezi sînt cunoscuți 
publicului bucureștean: Hector Ro
driguez și Jose Ibanez. Aceștia au 
făcut parte din echipa Cubei la tri
unghiularul care a avut Ioc în 1970 
în Capitală! România—Cuba—Iu
goslavia. (Masivul Jose Ibanez, s-a 
remarcat pentru stilul său zgomotos 
de luptă).

Din telegramele sosite pe adresa 
federației noastre am mai reținut 
că țările participante vor fi repre
zentate la toate categoriile, iar Po 
lonia va alinia cîte doi sportivi la 
fiecare categorie.

Țara noastră va înscrie 4 sau 5 
concurenți la fiecare categorie, 
lată-i pe cîțiva dintre aceștia; cat. 
63 kg — Alexandru Filip și Lazăr 
Moldovan, cat. 70 kg — Doru Hir- 
șan și Cornel Roman, cat. 80 kg — 
Constantin Melnic și Ionel Filip, 
cat. 93 kg — Dumitru Alexandru și 
lAidislau Pali și cat. 4-93 kg — 
Ion Buzic și Cristian Nicolae. Spre 
regretul antrenorilor noștri, la a- 
ceastă ediție nu poate participa și 
Ionel Lazăr, care a cucerit anul tre
cut locul I la cat. 80 kg, deoarece 
acum el este accidentat.

Confruntările vor fi conduse de 7 
arbitri români — printre care V. 
Tosun. C. Ciolan, L. Grigoropol și 
A. Vulgaris — și de arbitrii care 
vor însoți — conform protocolului 
stabilit — loturile oaspete, (c. ch)

sporturilor practicate pe gheață. Această constatare îmbucurătoare 
atrage însă după sine două aprecieri necesare. în primul rînd : roa
dele noilor patinoare nu vor putea apare imediat, procesul de creș
tere a unei generații de patinatori sau hocheiști implicînd cel puțin 
2—3 ani de pregătiri. în al doilea rînd: existența în sine a pati
noarelor nu implică nemijlocit creșterea sportivilor de valoare de 
mîine. Este necesară o mai rațională exploatare a acestor baze, 
satisfăcînd toate cerințele (care nu sînt puține) : patinaj de agre
ment, patinaj viteză, patinaj artistic, hochei pe gheață !

Rezumîndu-ne, de astă dată, doar la hochei, trebuie să spunem 
că numai o programare judicioasă a orarului de utilizare a Pati
noarelor ne poate scuti de penibilul tablou al copiilor și tinerilor 
care sînt nevoiți să se antreneze pînă spre miezul nopții 1

Noi patinoare se află în faza probelor tehnologice sau în pragul 
inaugurării la Cluj, Timisoara, Sibiu, Constanța. Dacă în munici
piul de pe Someș există o tradiție a hocheiului și nu e necesară 
decît o revitalizare a ei, în schimb în celelalte orașe se simte nevoia 
implantării acestui sport cu toate mijloacele propagandistice ce ne 
stau Ia îndemînă. Dar nu numai atît. în afara atragerii adolescen
ților spre hochei, federația de specialitate ar trebui să delege antre
nori sau instructori competenți care să conducă pregătirile localni
cilor, în centre bine organizate, cum se tinde acum la Galați, 
tie pildă.

Nu lipsită de importanță este și problema echipamentului de 
hochei (destul de voluminos) în special pentru copii și tineri. Este 
lăudabilă — și trebuie încurajată — inițiativa întreprinderii din 
Reghin care a început să fabrice crose pentru taliile mici. Produc
ția de materiale pentru acest sport, în toate dimensiunile (incluzînd 
deci și cele potrivite copiilor) este imperios necesară dacă vremj 
pe de o parte, să valorificăm avantajul potențial pe care-1 prezintă 
construcția noilor patinoare și, pe de altă parte, să asigurăm pepi
niera necesară propășirii sigure și rapide a elitei hocheiului pe 
gheață românesc !

Victor BANCiULESCU

FAȚA FILEULUIIN
• tneeptnd cu ediția 1972—1973 echipele 

noastre fruntașe de volei masculin și fe
minin vor fi angrenate într-o nouă com
petiție Internațională. Este vorba de 
„Cupa cupelor", care se va desfășura !n 
paralel cu „Cupa campionilor europeni".

• în proiectata competiție dotată cu 
„Cupa României”, care va prelungi acti
vitatea oficială competițională a echipe
lor masculine după Încheierea campio
natului diviziei A pe 1971—1072. formațiile 
participante își vor putea completa lotu
rile cu juniori de la alte cluburi sau aso
ciații sportive. Aceasta însă cu acordul 
secțiilor de volei din care jucătorii res
pectivi fac parte.

• Analiza activității comisiei munici
pale de volei se va face în ziua de 
Ianuarie, ora 18, la sediul C.N.E.F.S.

• Au început jocurile din turul 
Il-lea al campionatului municipal de 
Ie! rezervat echipelor de categorie onoare 
din Capitală. Următoarele întîlniri ale 
echipelor masculine sînt găzduite, azi
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al 
ve

ste

și mîine după-amiază, in sala Construc
torul. iar cele ale echipelor feminine, 
mllne dimineață, in sala Giulești.

• Activitatea compeUțlonală în divizia 
națională de juniori șl școlari, se reia la 
30 ianuarie, prin disputarea jocurilor din 
etapa inaugurală a ultimului tur.

• începînd de azi cîteva echipe 
feminine din diviziile A. B șt de junioare 
vor lua parte la o competiție avînd me
nirea de a verifica stadiul de pregătire 
a acestora înaintea reluării campionate
lor naționale. Este vorba de „Cupa Pro
gresul", organizată de clubul din str. dr. 
Staicovici, cu sprijinul Comisie) munici
pale de volei, competiție la care și-au 
anunțat participarea Dinamo (dlv. A), 
I.T.B Informația, spartac. Flacăra roșie, 
Progresul (B). Școala sportivă 2 și Pro
gresul (Junioare). Etapele competiției sînt 
fixate în zilele de 22. 23. 29, 30 Ianuarie 
șl 2 februarie. Azi, în prima zi da 
întreceri, au loc meciurile : I.T.B. infor
mația — Progresul (j), Spartac s— Fla
căra roșie, Progresul — Școala sportivă 
2 (sala Progresul, de la ora 17).

RIN DURI DIN SCRISORILE DV
• „Doresc un almanah Sportul 

— nu de alta dar poate fac o că
lătorie la Mfinchen" (I. NICO- 
RICI, com Rădăuți-Prut). „Vă 
rog să-mi trimiteți un almanah. 
Mă oblig să achit costul" (MIHAI 
FOLOP, str. Republicii 51, Odor- 
heiul Secuiesc ; TRAIAN PASU, 
str. Filaturei 9, Covasna). Regre
tăm, toate au fost distribuite în 
țară și nu mai dispunem de nici 
un exemplar. Aflăm că se mai 
găsesc in Suceava și Iași.

• „Mulțumim pe această cale 
componenților lotului național de 
fotbal și antrenorului emerit An
gelo Niculescu pentru rezultatele 
bune din 1971. Le urăm ani 
multi și succese mai mari în 
1972“ (frații ION și CONSTAN
TIN GHIULȚU, chimiști, str. Oi- 
tuz 18, OrașGh. Gheorghiu-Dej), 
Mulți ani, succese, — dumnea
voastră, chimiștilor din Valea 
Trotușului și tuturor suporterilor 
echipei naționale.

• „Ce n-aș da 
superbilor noștri 
Năstase și Ion Țiriac" (DAN 
FURDUESCU, str. Smirodava, 5, 
Roman). Iat-o, fără să dați ni
mic : Federația română de tenis, 
str. V. Conta 1«. București.

• „Sînt nemulțumit că Dobrin a
fost ales cel mai bun fotbalist al 
anului 1971“... (C. TENȚU, str.
Nuferilor 67, București)'. Cîte 
scrisori n-am primit de la alți 
iubitori ai fotbalului din care re-

săL am adresa 
sportivi Ilie

iese că sînt mulțumiți, cite 
stnt... nemulțumiți 7 ! Trece 
necazul ăsta, al dv...

• „Sigur sînt multi care 
văd cu ochi buni succesele echi
pei U.T.A...** (VALER MUREȘAN. 
cal. Vînători 3, Arad). Zău nu 
credem că se află asemenea 
„exemplare" în țara noastră. In 
orice caz, micile nemulțumiri în 
legătură cu transmisiile radio 
comunicați-lc Ia radio... nu la 
noi.

• „La vîrstă de 16 ani. pot de
veni fotbalist la vreo echipă ? 
Joc bine..." (VASILE RAȚA, str. 
Lebedei 13, Galați). Tocmai tn 
Galați să-ți pui asemenea pro
bleme 7 Mergi Ia oricare club sau 
asociație sportivă — F.C. Galați, 
Politehnica (div. B), Ancora, ți
țeiul, Constructorul (div. C) — 
cerînd să joci 
să joci...

• „Cum de 
în concursul 
sportivi ai anului' 
rezultate exacte 7

la Juniori. Numai

n-a reușit nimeni 
„Cei mai buni 10 

să indice 10 
______ __ Concursul a 

fost o aberație..." (OCTAVIAN 
CRIȘAN, str. Galați 66, Brăila). 
Simplu, nimeni! Ce să-i faci, se 
mai întîmplă și la Loto... Cert 
este că s-a bucurat de mare suc
ces acest concurs tn rîndul citito
rilor. VerificatI Indiferent de pă
rerile — uneori Jignitoare șl deci, 
deplasate, — ca ale dv.

• „Ce să facem ? Patru prie
teni vrem să mergem pe bicicle-

te, la Olimpiada de Ia Mtmchen..." 
(PAL LADISLAU, str. Bicaz 10, 
Timișoara). Purcedeți la întocmi
rea formelor pentru obținerea pa
șapoartelor. După ce le veți avea, 
puteți alege orice mijloc de lo
comoție.

Radu TIMOFTE

Intre sportivii care, tn aceste 
zile friguroase de ianuarie. sînt 
oaspeții cabanei de pe Clâbucet, se 
află și schioarele lotului național 
de junioare pentru proba de fond. 
Tn fiecare dimineață ele -deschid 
pîrtia" pregătirilor chiar în veci
nătatea cabanei, unde antrenorul 
Ștefan Stâiculescu le adună pentru 
nelipsita înviorare. Tot aici începe, 
mal tîrziu. antrenamentul propriu- 
zis. Pe terenul denivelat se fixea
ză un -careu*. în care tinerele șco
lărițe întîlnesc aproape toate as
pectele unui veritabil traseu de 
concurs. Schiurile alunecă zgomo
tos pe zăpada bătătorită si grun- 
joasă, coborîrile ca și urcușurile 
solicită eforturi vizibile din partea 
fetelor.
trenorul 
dreapta 
ziție, la
cărei porțiuni de traseu, face 
recții de rigoare, tn timp ce

în mijlocul careului, an- 
împarte în stingă Si in 

indicații referitoare la 
modul de abordare a

po- 
fie-
c cy
an

PE CLÂBUCET, FONDISTELE JUNIOARE
.M

PREGĂTESC STARTUL ÎN COMPETIȚIILE SEZONULUI
alt tehnician, cu aparatul de fil
mat, înregistrează pe peliculă pe 
fiecare dintre schioare. * 
de a se face apoi, cu 
de netăgăduit, analiza

Da la „careu", micul 
neste în marea cursă de 
trebuie să numere zilnic aproape 
20 de kilometri. Tinerele fondiste

în intenția 
argumente 
greșelilor... 
grup por-

• fond, care

namentelor, de care totuși nu se 
plictisesc, despre speranțele pe care 
și le pun în competițiile sezonului 
și mai cu seamă în „europenele** 
din Italia, unde pot aspira la o 
poziție mai bună decit 
precedente, despre ele 
lor de Iot absente din 
temeiate : Elena Basea,

CARNET DE REPORTER

se dedică cu sîrg pregătirii, ascultă 
docile sfaturile antrenorului și le 
pun în aplicare...

Este firesc, peste 
urmează să intre în 
petițiilor interne și

După o zi „plină**,
cele cinci schioare prezente la pre
gătire : Ana Bâdescu. Judith Gall, 
Inliana Pata. Ha.inal Latzko și lu- 
liana Demeter. îmi vorbesc fără 
ocolișuri despre dificultatea

două zile ele 
vîrtejul com- 
internaționale. 
le abordez pe

ÎN ÎNTREAGA TARĂ,

NUMEROASE CONCURSURI

antre-

în edițiile 
și colegele 
motive în- 
Maria To-

citu și Lămîlța Gheorghesei... Au 
numai cuvinte frumoase la adresa 
lor. Prima este considerată cea mai 
valoroasă dintre toate, iar sinăianca 
Tocitu — mezina lotului — este 
un mare talent.

,.Nu se poate ca Basea să nu in
tre în primele zece concurente ale 
campionatului european, iar șta
feta. pentru care ne pregătim în 
mod special, să nu obțină un Ioc 
și mai bun decît cele la indivi
duale", remarca moldoveanca Iu- 
liana Pața, mai vorbăreață 
colegele ei.

Mai apoi, antrenorul Ștefan 
culescu avea să ne ofere și
detalii asupra pregătirii efectuate 
de fondistele junioare pe Clăbu- 
cet. „Spre deosebire de alte loturi 
care iarna vin cîteva zile la munte 
cu țelul pregătirii fizice, noi lucrăm 
mai mult tehnică, fiind în sezon 
competițional și înaintea unor în
treceri de mare importanță. Desi-

decît

Stăi- 
alte

• La Azuga s-a disputat „Cupa
Unirii* la fond cu participarea 
schiorilor de la asociațiile sportive 
Unirea Azuga, Caraimanul Bușteni 
și Schi-Bob Club Sinaia. IATA RE
ZULTATELE : juniori, 5 km: 1.
Cornel Mindruș (Schi-Bob Club) 
20.04 ; 2. Sergiu Voinea (Caraima
nul) 20,27 ; 3. Ion Pănescu (Schi-Bob 
Club), ștaretă-Juniori: * ‘ ”
Club I 1 h 32,45 ; 2.
lh 44,40 ; 3. Schi-Bob Club II lh 
48,55.

Tot Ia Azuga a avut loc și etapa 
a doua a „dupei Speranțelor" la 
probe alpine, la care au participat 
copii din Sinaia, Bușteni, Azuga, 
Predeal, Centrul de copii Valea 
Doftanei. REZULTATE l băieți năs- 
cuți în anul 1962 ți mai mici: 1. 
Cristinel Bucur, 2. Dan Dumitrașcu, 
3. Marin Grone; fetițe născute in 
1962 ți mai mici: 1. Cezarina Mi- 
halcea, 2. Cristina Gal, băieți năs- 
cuți în 1960—61: 1. Cristinel Enache,
2. Cornel Enache, 3. Leonard Fră- 
țîlă, fetițe: 1. Mariana Axente, 2. 
Elisabeta Stroe, 3. Camelia Ungu- 
reanu. Băieți născuți în 1958—59: 
1. Alexandru Taus, 2. Aurel Albert,
3. Mihail Olaru. Fetițe: 1. Onea
Leonida, 2. Doina Roșculeț, 3. Da
niela Roșculeț. Fond, băieți născuji 
în 1959—61 : 1. George Tom, 2. Tu
dor Mușat, 3. Ion Dedu. Fetițe: 1. 
Rodica Stanciu, 2. Rodica Buharu, 
3. Afriana Tudor. Băieți născuți In 
1956-58: 1. Cornel Potroanchen, 2. 
David Popa, 3. Dumitru Crivăț. Fe
tițe : 1. Coralia Gheboianu, 2. Flo- 
rica Stoica, 3. Dalila Cristescu. (GH. 
IRIMINOIU-coresp.).

• La Lăpușna a avut loc un
concurs la care au participat elevii 
școlilor generale nr. 3, 5, 14, 17 din 
Tg. Mureș, ai Liceului „Bolyai" și 
ai Școlii generale din Sărmășel. Re
zultate, începători: 1. Alexandru
Blaga, 2. Aurel Costin, 3. Csaba 
Galambfalvi. Avansați: 1. Alexan
dru Petroleum, 2. Francisc Dali, 3. 
Albert Pereș. Fete: 1. Ecaterina

1. Schi-Bob 
Caraimanul

pAlșBelle, 2. Zita Vulcan. (ION 
— coresp. județean).

• în frumoasa stațiune 
itornei a avut loc deschiderea sezo
nului de iarnă la schi. S-au desfă
șurat întreceri la fond și slalom. 
Iată cîștigătorii, fond, 3 km, juni
oare mici : Cornelia Mititelu, juni
oare mari: Doina Olaru ; 
mici : Drăguș Psenișnlc ; 
mari: Constantin Tiron. Slalom spe
cial (2 manșe) Junioare mici: Adria
na Carpea, junioare mari: Gabrie
la Carpea ; Juniori mici: Radu 
Buta ; juniori mari : Mihai Miron ; 
seniori: Rudolf Pall ; copil: Marl- 
lena Manolache și Doru Agache. 
(PAVEL SPAC-coresp.).

• în cunoscuta stațiune Păltiniș 
s-a disputat concursul de deschidere 
a sezonului de schi (probe alpine și 
nordice) Ia care s-au întrecut 127 
de sportivi, de la 8 asociații spor
tive sibiene, precum și de la școala 
sportivă din Petroșani. Comisia ju
dețeană de schi a asigurat condiții 
excelente de întrecere, în care au 
ieșit învingători următorii l slalom 
uriaș, copii-III-băieți: Petre Kurt. 
(Petroșani); copii II — Dieter Mar
tine (Voința Sibiu); copii Il-fetițe : 
Rozalia Exeli (Petroșani); copii I: 
Odile Kractus (Petroșani); junioare 
I: Gerhild Gilrtler (lie. 2 Sibiu); 
junioare II: Viorica Hupca (Petro
șani) ; Juniori I: Zoltan Toth (Pe
troșani) ; Juniori II: Andrei Laslo 
(Petroșani) ; senioare: Zigrid A- 
vram (lie. 2 Sibiu); seniori: Vic
tor Mihuț (Petroșani): Fond, 10 km 
Juniori I: Mircea Damian (Șoimii 
Sibiu); 5 km, Juniori II: Georgel 
Sădeanu (Șoimii Sibiu); 3 km bă
ieți: Aurel Trfmbițaș (Șoimii Si
biu); 2 km: Daniel Munteanu (Șoi
mii Sibiu); 5 km, Junioare I: Edith 
Liptak ; 3 km Junioare II: Anama- 
ria Munteanu (Șoimii Sibiu); 2 km, 
fetițe : 
biu); 1 
(Șoimii 
coresp.

Vatra

juniori 
juniori

Wanda Blotor (Șoimii Si- 
km, fetițe: Gudrun Zech 
Sibiu) (TLIE IONESCU — 
județean).

gur, nu ignorăm nici sporirea re
zistenței, dar în prag de concurs 
schiorul, fie el și fondlst, trebuie 
să se prezinte Ia înălțime din punct 
de vedere tehnic. De aceea, am in
sistat îndeosebi pe perfecționarea 
stilului de concurs în situațiile ce 
se ivesc pe un traseu de 5 kilome
tri. Am preferat. exercițiile pentru 
perfecționarea execuțiilor pe am
bele picioare, solicitînd piciorul 
deficitar, exercițiile de mobilitate 
pentru sportivele considerate de 
forță, dar lipsite de agilitate in 
concurs, urcușurile în foarfecă sau 
lateral, coborîrile etc. Cu acest lot 
de junioare vom încerca să îmbu
nătățim performanțele de pînă a- 
cum în competițiile care urmează : 
„Cupa Caraimanul", campionatele 
naționale și, bineînțeles, europe
nele programate luna viitoare, cu 
toate că una din tinerele fondiste, 
-Rodica Clinciu. a trecut anul a- 

-cesta la senioare. Mari nădejdi ne 
punem în ștafetă, probă în care 
vrem să obținem la „europene** o 
poziție mai bună decît anul trecut, 
cînd echipa noastră s-a clasat pe 
locul opt**.

...în fapt de zi, cînd părăseam 
tabăra schi oarelor, acestea erau gata 
pentru unul dintre ultimele antre
namente înaintea concursului inter
național dotat cu „Cupa Caraima
nul", prima dintre competițiile în 
care se așteaptă împlinirea promi
siunilor făcute de fondistele juni
oare.

Aurelian BREBEANU

« A ♦
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SPORTUL LA „SALONUL CĂRȚII

SPRE UN JOC MODERN

lor ? Jucători multilateral
G. NICOLAESCU

DE 
recte față de întregul 
instruire-an tren ament, 

a devenit mai dur,

zi, uneori chiar la două

■NMI

DE LA TEHNICA LA ANGAJAMENT FIZIC
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xn sala Dalles a fost deschis joi 
al II-lea Salon național al cărții, 
manifestare culturală 
care face bilanțul unul 
că activitate editorială

Sînt expuse mii de 
brâțișînd o arie tematică 
vastă, expresia grijii și strădaniilor 
partidului și statului nostru de a 
lărgi necontenit universul spiritual 
al cetățenilor patriei.

Unul dintre standuri este al edi
turii „Stadion", instituție care și-a 
cucerit un binemeritat prestigiu în 
lumea cititorilor literei sportive. în 
anul 1971, de pildă, au luat drumul 
librăriilor 86 de titluri, cu un tiraj 
de peste 650 000 de exemplare, esti- 
mindu-se ca în 1972 numărul cărți
lor ieșite de sub teascurile sale să

prestigioasă, 
an de rodni- 
romănească. 
volume, îm- 

foarte

se apropie de cifra de 1000 000 !
Trăsătura esențială a producției 

de carte sportivă o constituie sfera 
amplă a lucrărilor de tehnică ți 
metodică, atît cu caracter general, 
cît și în diferite discipline. Pon
derea tematică a fost axată pe spor
turile de bază, pe ramurile olimpi
ce, cît și pe principalele științe aju
tătoare, cum ar fi psihologia, peda
gogia, anatomia, medicina sportivă.

O atenție mai mare a fost acor
dată lucrărilor adresate copiilor și 
juniorilor, literaturii turistice, be
letristicii și reportajului sportiv.

Cu un deosebit interes este aștep
tată seria de cărți pe benzi dese
nate, adresate copiilor și adolescen
ților. La standul editurii „Stadion" 
6Înt expuse cîteva coperte i „Nea-

mul Șoimăreștilor", „Toate pînzele 
sus", „Căpitan la 15 ani" ș.a., po
vești din literatura clasică româ
nească și universală, menite să 
cultive în conștiințele fragede vir
tuți atît de alese, cum sînt dragos
tea de patrie, curajul, cinstea, prie
tenia, simțul de dreptate și multe 
altele. Oare ce altceva își propune 
educația fizică ?

La marea expoziție a cărții din 
sala Dalles, editură sportivă se 
prezintă cu numeroase reușite, care 
se înscriu armonios în contextul 
general al succeselor repurtate în 
țara noastră pe tărîmul de mare 
responsabilitate al cuvintului ti
părit.

V. CHIOSE

1971-un an de progrese
in activitatea sportivă de masă

(Vrmare din pag. I)

O înviorare, prin organizarea mai 
ritmică a unor campionate pe a- 
sociație (Ia cite 3—5 discipline, 
după preferințele.....maSST de sa-
lariați) a unor cupe pe profiluri 
de producție — a petrolistului, a 
feroviarului, a chimistului, a fo
restierului etc. Note maxime, pen
tru felul cum au organizat aseme
nea competiții, județelor Prahova, 
Mureș și Bacău. Aceleași județe 
merită a fi evidențiate și la ca
pitolul activități turistice de ma
să. O notă deosebită județului A- 
rad, inițiatorul unor foarte reuși
te acțiuni cicloturistice de masă 
în perimetrul municipiului de re
ședință, la care au ținut să par
ticipe, pe rînd, o masă importan
tă de oameni ai muncii de toate 
vîrstele.

Chiar șl în aria atît de vastă a 
sportului sătesc este de reținut un 
început de tradiție în competiții 
— „Cupa tineretului de la sate" 
sau „Cupa Recolta1' — In organi
zarea unor duminici cultural-spor
tive sau a unor întreceri rezer
vate în exclusivitate celor care lu
crează în cooperativele agricole de 
producție. In multe sate, activita
tea sportivă se reduce însă la 
practicarea fotbalului și mai puțin 
a altor discipline sportive 
ce mediului rural—oină șl 
Trebuie să rămînă în 
C.J.E-F.S.-urilor orientarea
tății sportive de Iă sate după cri
terii care să îngăduie atragerea

cît mai multor tineri pe terenul 
de sport. Acțiunea rămîne firește, 
pe plan organizatoric, în seama 
U.T.C., dar spiritul de colaborare 
s-ar putea face simțit și în acest 
sens. In fine, tot cu referire la 
sportul la sate este de salutat fap
tul că foarte multe conduceri de 
C.A.P, și consilii populare mani
festă o mai mare mobilitate cînd 
este vorba de a sprijini activita
tea de educație fizică In 
pe plan material. Desigur, 
ceput promițător.

Puțin, din păcate, a fost
In informările prezentate la con
sfătuire, problema atragerii ele
mentului feminin în sport E a- 
devărat, au fost semnalate numai 
unele dificultăți (Bacău, Neamț). 
Se știe, în cîteva județe din țară

special 
un în-

tratată

(Iași, Timiș și în municipiul Bucu
rești) au existat cîteva frumoase 
inițiative legate de organizarea 
unor competiții rezervate fetelor, 
cu faze pornind de la asociație 
și pînă la etape finale. Din păcate, 
demarajul este foarte lent, de ne
explicat mai ales acolo unde e- 
xistă puternice centre industriale, 
unități productive cu specific fe
minin, o bună bază materială. Stă 
In putința activului C.J.E-F.S. de 
a face mai mult în această 
ție, evident neglijată.

Sînt doar cîteva aspecte 
prinse dintr-o consfătuire, 
tăm, interesantă și rodnică în care 
participant» și-au spus cuvîntul 
cu mult curaj, cu principialitate, 
bine orientați în complexa temati
că a sportului de masă.

„Cupa Unirii" la tenis

direc-

des-
rcpe-
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I 
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I 
I 
I 
I 
I

specifi- 
luptele. 
atenția 
activi-

In „Cupa Unirii" au început sur
prizele. Favoritul nr. 1, P- Mărmu- 
reanu, nu a putut rezista impetuosu
lui V. Sotirin care, la capătul unei 
partide excepționale, poate cea mai 
bună din cariera sa, a reușit să în
vingă pe campionul național cu sco
rul de 2—6, 6—0, 8—6.

A doua surpriză a produs-o Gh. 
Boaghe, care a învins, fără drept de 
apel, pe al doilea favorit, V. Marcu, 
în două seturi : 6—2, 6—3. Gh. Boaghe

Din nou tinerii jucători de baschet 
s-au „evidențiat" prin numeroase acte de 
indisciplină, dlnd de lucru comisiei de 
specialitate din cadrul federației. Din 
nou „ploaie" de suspendări adresate ju
niorilor participant! la divizia școlară Șl 
de juniori îl — fapt pe care-1 conside
răm deosebit de grav — antrenorilor lor, 
adică celor care au obligația să contri
buie la educarea tinerilor sportivi. In 
afara actelor da nesportivltate, s-a Ivit 
un nou gen de atitudini negative : M. 
Crăciun, T. Ursache și S. Vldloan (toți 
de la Școala sportivă Cluj) au refuzat 
să participe la pregătirea lotului de ju
niori în timpul vacanței de lamă, motiv 
pentru care au fost suspendați pe timp 
de trei etape. Dar, lată lista completă a 
celor sancționați:

antrenorii Lajos Soos (Voința Tg. 
Mureș) șl Ion Ceaușescu (Șc. sp, Rm. 
Vilcea) — suspendați pe trei etape de 
la conducerea echipelor, pentru injurii 
adresate arbitrilor și oficialilor; antreno
rul I. Butiurcă — (Liceul Reghin) — a- 
vertlzat pentru comentarea ireverențioa
să a deciziilor arbitrului ; jucătorul M. 
Tecu (Universitatea Craiova) — suspen-

dat pe patru etape pentru lovirea adver
sarului (!) și, fiind și antrenor (!!). i s-a 
ridicat pentru două etape dreptul de a 
conduce echipa; jucătorii Al. Simon (Li
ceul „Bolyai" Tg Mureș) șl C. Rusu (Șc. 
sp. Pitești) — suspendați pe trei etape 
pentru injurii aduse arbitrilor (AJ. Si
mon în calitate de... spectator ai meciu
lui Șc. sp. Cluj — Șc. sp. Tg. Mureș); 
Gh. Dumitru (Dinamo București) șl O. 
lancea (Voința Timișoara) — suspendați 
pe două etape pentru injurii aduse arbi
trilor și comportare nesportivă: V. Flu
ture (Universitatea Craiova) — avertizată 
pentru neîndeplinlrea atribuțiilor de că
pitan al echipei.

Față de toate aceste abateri și țlntnd 
seama că ele continuă altele comise in 
cursul anului 1971, considerăm că este 
absolut necesar ca Biroul federal să 
analizeze cu toată profunzimea activita
tea de educație șl disciplină a antreno
rilor si jucătorilor de baschet șl să ia 
măsurile cuvenite. Este timpul ca indis
ciplina să fie stirpită tn baschetul nostru, 
este timpul ca indisciplina să nu mal 
greveze performanțele echipelor romă. 
ueștL

ne-a reamintit de vremurile ctrid era 
considerat speranța noastră nr. 1. 
Credem că această victorie este în
ceputul imul dorit reviriment-

T- Ovic1. luînd jocul în serios, 
după ce cedase primul set cu 5—7 
și era condus în al doilea cu 4—1, a 
învins, apoi, categoric, cu 6—4, 6—2, 
Pe tenacele C. Popovici. S. Dron a 
rezolvat repede problema învingăto
rului, dacă se punea, cîștigînd ușor 
cu 6—1, 6—3 in fata lui D. Hârădău 
(Steaua). După această partidă. S. 
Dron se anunță principalul pretendent 
la cucerirea trofeului pus în joc. în 
turneul fina! s-au calificat S. Dron, 
T. Ovici, V. Soiiriu si Gh. Boaghe, 
care se vOr tntîlni fiecare cu fiecare.

Alte rezultate : Anca Floreșteanu 
— Florentina Stoian 6—1. 6—1 : Vir
ginia Ruzici — Elena Cotuna 6—4, 
6—4 ; Mariana Simionescu — Anoa 
Floreșteanu 6—4. 6—1 : Florența Mi
hai — Simona Nunweiller 3—6, 6—4, 
6—4.

întrecerile continuă în sala Steaua, 
între orele 8—14 și 15—22.

8. IONESCU

Sîmbâtâ
atletism : Sal» viitorul, de la ora 

16.30: întreceri in oadrul campiona
tului municipal rezervat Juniorilor 
III.

FOTBAL : Sala Dinamo, ora 17.30: 
Dinamo (tineret) — Tehnometal, ora 
18.30: Steaua (tineret) — Electronica. 
Turneu de mlnl-fotbal dotat cu „Cupa 
Speranțelor”.

HOCHEI : Patinoarul „23 August", 
ora 17 : medul România — Iugoslavia 
(juniori).

VOLEI : Sala Progresul, de la ora 
17: I.T.B. Informația — Progresul 
(jr.) Spartae — Flacăra roșie, Pro
gresul — școala Sportivă nr. 2 —

meciuri feminine în oadrul 
Progresul".

Duminica

„Cupei

de la 
camplo-

ATLETISM! Sala viitorul, 
ora 9.30: întreceri tn cadrul 
natului municipal rezervat juniorilor 
in.

FOTBAL 5 Sala Dinamo, de la ora
10.30 : meciuri finale în cadrul «Cu
pei Speranțelor" la mlnl-fotbal. Par
ticipă echipele Steaua (tineret), Teh
nometal, Dinamo (tineret) 81 Elec
tronica.

HOCHEI! Patinoarul ,23 August", 
ora 17: meciul România — Iugoslavia 
(juniori).

TTR : Sala expoziției Institutului 
de arhitectură „Ion Mlncu", de la ora
8.30 : întreceri în cadrul campionatu
lui național la arme cu aer compri
mat (seniori șl Juniori).

VOLEI: Sala Progresul, de la ora 
9.30: Progresul (jr.) — Spartae, Fla
căra — Școala Sportivă nr. 3 șl Pro
gresul — I.T.B. Informația — meciuri 
feminine în cadrul. „Cupei Progre
sul".

I 
I
I
I 
I
I
I
I
I

Cît de mult a evoluat fotbalul pînă 
a ajunge la stadiul de joc complex, 
dinamic și spectaculos, care, zi de 
zi, își face noi prozeliți pe toate 
meridianele globului ! Ne aducem 
mereu cu plăcere aminte de faimoa
sa echipă a Wunderteam-ului, cu 
idolii ei, ai anilor ’34—’37, Sinde- 
lar, Smistik, Blum. Gschweidl, a 
Squadrei azzurra de pe vremea lui 
Combi, Monti și Meazza, a reduta
bilei Spânii de pe timpul lui Za
mora, Langara și Quinconces... Ne 
plac amintirile, care îmbracă parcă 
totul într-o aură aparte — nu o 
dată a fost evocată perioada de 
glorie a lui David, Bodola, Baratki 
și Dobay — dar pe atunci sportul- 
rege însemna altceva.

Însemna, în primul rînd, TEHNI
CA, dusă pînă la măiestrie, „cres
cută" pe niște calități fizice native 
— robustețe, viteză de reacție — 
mai puțin cultivate printr-o pregă
tire metodică. Fapt explicabil, în- 
trucît în perioada la care ne refe
rim, ca și mult timp după aceea, 
echipele efectuau doar două antre
namente pe săptămînă, caracteriza
te prin obișnuitele ture în jurul te
renului, printr-un sumar program 
de gimnastică, în sfîrșit, prin nelip
situl joc la două porți, totul fără 
cantitate și intensitate.

Echipele de tehnică pură, pose- 
dînd mai mulți virtuozi ai balonu
lui, înclinau balanța în favoarea lor, 
impunîndu-și, de regulă, legea. Da, 
cuvîntul de ordine îl constituia teh
nica.

Dat; cum orice fenomen naște cu 
timpul contrariul lui, prin imitare, 
fotbaliștii dornici să ajungă la va
loarea predecesorilor-idoli, și-au 
axat pregătirea pe acest factor al 
tehnicii, neglijînd pe ceilalți. Rezul
tatul ? S-a ajuns la o echivalență în 
materie, la un statu-quo, astfel încît 
tehnica n-a mai fost suficientă pen
tru realizarea diferențierii, a depar
tajării protagonistelor, la ora aceea.

N-a trebuit să treacă prea mult 
pentru ca specialiștii să „descopere" 
(chiar în ceilalți factori, altfel cu- 
noscuți, ai antrenamentului) elemen
te ajutătoare care, împreună cu teh
nica — atuul major al tuturor tim
purilor — să ducă fotbalul pe culmi 
și mai înalte. O cerea insistent și 
noua conjunctură, aceea a ultimilor 
două decenii, cînd înmulțindu-se 
competițiile de anvergură, îndeosebi 
acelea cu participarea formațiilor de 
club, a apărut și necesitatea REPRE
ZENTĂRII LA UN NIVEL CIT MAI 
ÎNALT CU PUTINȚA. Un loc cît 
mai sus în ierarhia continentală 
era de acum un titlu de glorie pen-

tru fiecare dintre competitori, o 
chestiune de devotament și orgoliu 
față de soccerul reprezentat.

INTERESUL SPORIT FAȚA DE 
REZULTATE — plecat de la pu
blic, conducători și ajungînd, final
mente, la antrenori — A MODIFI
CAT, așadar, OPTICA FAȚA 
PREGĂTIRE, ' * - - *
proces de 
care, treptat, 
mai complex, cuprinzînd înnoiri și 
la capitolul tactică. Epoca „fotbalu
lui artă pentru artă" era depășită, 
cu timpul de la cele două antrena
mente dintr-un ciclu săptămînal, a- 
jungîndu-se la ședințe de pregătire 
în fiecare 
pe zi, în anumite etape de pregă
tire.

Fructul 
pregătiți, adaptați Ia aspra luptă de

șl numai datorită contactului tot 
mai strîns, din ultimii ani, cu mare
le fotbal (pe ambele planuri: per
formantă și laborator) decalajul s-a 
micșorat. Prin reconsiderarea con
cepției despre joc, a metodelor și 
mijloacelor folosite în procesul de 
instruire, o bună parte dintre fot
baliștii noștri fruntași și-au însușit, 
în mare măsură, TEHNICA UTILI
TARA, adică procedeele folosite în 
scop tactic, realizînd, în același 
timp, însemnate progrese și la ca
pitolul ANGAJAMENT FIZIC, no
țiune care însumează calități de vi
teză, forță și rezistență, mai precis 
întreaga gamă a mijloacelor fizice.

Conștientă de faptul că prezentul 
și... viitorul în fotbal aparține aces
tui tip de jucător-atlet și manifes- 
tînd serioase preocupări în această

direcție, F.R. Fotbal, prin organul 
ei tehnic, Colegiul central al antre
norilor, a alcătuit, pe baza discuții
lor cu antrenorii divizionari, un 
program de acțiune comun, menit 
să aducă noi îmbunătățiri procesu
lui de instruire-antrenament pentru 
importanta perioadă de pregătire a 
returului.

Și cum aceste preocupări au for
mat obiectul unor articole apărute, 
recent, în coloanele ziarului nostru, 
ne-ar place să credem că, în aceste 
zile, în care echipele și-au trecut 
la activ cel puțin 10 zile de pregă
tiri, ele sînt transpuse în practică 
cu seriozitate și competență. Pentru 
că numai în felul acesta antrenorii 
și jucătorii noștri fruntași vor putea 
ține, într-adevăr, pasul cu fotbalul 
actual, ajuns în stadiu de jde com
plex, dinamic și spectaculos, cu lar
gă adeziune pe toate meridianele 
globului.

Secvență de la partida Rapid-Tottenham, disputată pe stadionul „23 
August". Echipa londoneză a demonstrat în chip convingător că știe să 
„conjuge" perfect tehnica ?i angajamentul fizic.

pe gazon, purtată într-un ritm ridi
cat, în condiții de criză de timp și 
de spațiu.

La noi, s-a pierdyt. multă vre
me pînă cînd la ancorarea în rea
litățile fotbalului internațional com
petitiv. în pofida strădaniilor, teh
nicienii români s-au aflat mai mereu 
cu mulți pași în urma actualității

PIR VII —SUSPENDAT

LA PREGĂTIRE FĂRĂ MEDIU
Controalele efectuate de antre

norii federali la antrenamentele 
divizionarelor A au prilejuit o serie 
de constatări îmbucurătoare privind 
atmosfera și ritmul de lucru, dar au 
sesizat și unele lipsuri dintre care 
cea mai serioasă ni se pare aceea 
de la Petrolul : lotul a plecat în 
pregătire Sinaia fără medic și 
fără masor ! Și aceasta într-o pe
rioadă cînd prezența lor este abso
lut indispensabilă ! Oricîtă bunăvo
ință ar avea Ilie Oană și oricîte 
cunoștințe de specialitate ar fi acu
mulat de-a lungul carierei sale de 
tehnician, el nu poate înlocui un 
medic sau un masor și încă în 
perioada pregătitoare, cînd aportul 
medicului, de pildă, în planifica
rea și gradarea antrenamentelor, în 
tratarea eventualelor afecțiuni este 
absolut necesar.

Faptul că medicul și masorul sînt 
încadrați la alte locuri de muncă 
și nu la cluburi (cum sînt alți co
legi ai lor) și că n-au putut obține 
scoaterea din producție, constituie 
o explicație, dar nu și o scuză. Ne 
întrebăm i dacă Petrolul ar fi ple
cat nu la Sinaia, ci într-un turneu 
peste hotare, medicul și masorul ar 
fi absentat invocîndu-se același 
motiv ?...

LOTUL OLIMPIC

SE

LUNI

LA

REUNEȘTE

DIMINEAȚA

BUCUREȘTI
vederea turneului din Maroc,In

lotul olimpic se va reuni luni dimi
neață în Capitală. Reamintim lotul 
care va face deplasarea sub condu
cerea antrenorului principal Gh. 
Ola: Ghiță, Suciu, Pop, Mioc, la
nul, Vlad, Olteanu (Steagul roșu), 
Codrea, Hajnal, Pcscaru, Simionaș, 
Fanea Lazăr, Petreanu, Radu, Ru- 
giubei, Kun II, Domide, Jcrcan.

LOTO-PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

25 IANUARIE 1972
o nouă formulă tehnică —

Tragerea excepțională LOTO din 
25 ianuarie 1972. la care se aplică 
O NOUA FORMULA TEHNICA, atri
buie participanților, în număr NE
LIMITAT : cîștigurl variabile și fixe 
în bani, autoturisme DACIA 1300 șl 
SKODA S-100, precum și excursii 
în POLONIA, pe itinerarul VARȘO
VIA, CRACOVIA, cu avionul, durata 
cca. 7 zile, și excursii în ITALIA, 
pe ruta : NAPOLI, ROMA, CAPRI, 
AMALFI, SORENTO, cu avionul, du
rata cca. 8 zile.

Puteți participa pe bilete de 2 lei, 
5 lei și 15 lei varianta. Cu variantele 
de 15 lei puteți participa la toate ex
tragerile cu șanse mari de cîștig. 
Luni, 24 ianuarie 1972, ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA BILETE
LOR.

Vasile — Cernavodă. 9. Baobec Velu- 
la — Constanța. 10. Tobescu Galina
— Constanța. 11. Ciobotaru D. Ion
— Gura Ocniței, jud. Dîmbovița. 12- 
Gherbănescu Boris — Galați. 13. Dra
goman Șandor — Odorhe'ul Secuiesc, 
jud. Harghita. 14. Cornel
Domșa — Orăștie- 15. Ilc Petra — 
sat Băbășești, jud. Satu Mare (conti
nuare în numărul de marți).

Andrei

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 

21 IANUARIE 1972

DE UNIVERSITATEA CRAIOVA
La reluarea pregătirilor Universi

tății Craiova, cîțiva jucători n-au 
răspuns „prezent" la apelul antre
norului Constantin Cernăianu. Doi 
dintre ei, Neagu și Mincă, nu s-au 
prezentat deoarece sînt bolnavi. Al 
treilea însă, Pîrvu, n-are un motiv 
întemeiat.

Conducerea clubului Universitatea 
și biroul secției de fotbal au încer
cat să lămurească această situație 
și strădaniile lor au fost zadarnice. 
Ca urmare a insistențelor unor 
rude, Pîrvu s-a înapoiat la Tîrgo-

a acestui ju- 
e mult mai 
ne-a informat

viște șl, datorită promisiunilor ce 
i s-au făcut, speră să reapară în 
primăvară în fosta sa echipă, Me
talul Tîrgoviște.

Dar, situația reală 
câtor se pare că 
încurcată. După cum
conducerea clubului craiovean, Pîr
vu a fost suspendat pînă se va ho
tărî să se încadreze în programul 
echipei. Lui Pîrvu nu i se va a- 
corda dezlegare, deoarece se apre
ciază că el poate fi util formației 
din Craiova.

ADVERSARII NOȘTRI VAZUȚI LA El... ACASA
(Urmare din pag. t)

punctul nostru nevralgic. Antrenorii 
români nu sînt încă pe deplin con
vinși că trebuie să ceară mai mult 
.de la jucători. Punctualitatea La an
trenamente este, de-a dreptul, impre
sionantă. Antrenorii vin cu lecția bi
ne învățată, știu precis ce 
făcut Și nu-i întîmplătoare 
calitate a lor-

— De ce oare ?
— Pentru că federația nu-i 

din vedere, nici un moment, 
controlul ei.

— Prin ce mijloace realizează a- 
ceasiă supraveghere ?

— Printr-o strictă evidență a an
trenamentelor. Fiecare antrenor pri
mește niște formulare de la federație 
î- care trebuie să treacă ciclul de an
trenamente pe o săptăminâ, locul, 
ora si durata șddintei de pregătire, 
obiectivele fizice, tehnice si tactice 
pe care le urmărește. Aceste for
mulare sînt trimise la federație, unde 
se centralizează. Am luat și eu o 
asemenea fișă si am mers La Hon- 
ved. I-am găsit pe jucători La Locul 
și ora indicată, efectulnd programul 
de antrenament cunoscut la fede
rație.

— Nu ge îngrădește prin aceasta, 
cumva, spiritul de inițiativă al an
trenorul ti 7

— Nicidecum. E1 are obligația să 
respecte doar liniile directoare ale 
federației. Mijloacele și metodele de 
realizare a ............................
le găsească 
tulul.

— La ce 
parte ?

— Am vizitat centrul sportiv de la 
Tata. Iar la Zamardy — pe malul la
cului Balaton — în prezența unor 
reputați tehnicieni, au fost prezentate 
trei filme: „Drumul spre glorie” (o 
producție braziliană), „Fotbal 1970“ 
(Anglia) șl „Obținerea victoriei” 
(R.F.G.), toate însemnind o excelen
tă propagandă pentru fotbal, pentru

au de 
această

scapă 
de sub

obtectivelor trebuie să și 
singur, corespunzător lo-
altă acțiune ați mai luat

• Cîștigătorll 
Germană, de 
Pronoexpres a 
excursii) 9 1.
Arad. 2. Radu 
jud. Argeș. 3. 
Oradea. 4. Bura Mihai — com. Cim- 
pani jud.. Bihor. 5. Panaitescu D. San
du ; 6. Săftoiu Dumitru din Buzău. 
7. Iepure Victor — Cluj. 8. Ghenciu

excursiilor tn R.D. 
La tragerea specială 
NOULUI AN (29 de 
Kertesz 
M. Die — Ștefănești 
Stanciu Dumitru —

Andreu

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
1 309 871 lei

EXTRAGEREA I:
35 38 78 70 18 83 50 44 32 

Fond de cîștigurl: 632 267 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a :

22 63 47 46 67 24 37 
de cîștiguri : 677.604 lei. 
clștigurilor pentru această 

se va face astfel: în Capita-

Food
Plata 

tragere_ ______ ______ __ ___ ,__
lă, începînd de sîmbâtâ, 29 ianuarie, 
pînă la 6 martie 1972 Inclusiv ; în 
țară, începînd aproximativ de marți. 
1 februarie, pînă la 6 martie 1972 
inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Pronosticul nostru 
la concursul PRONOSPORT 

din 23 ianuarie

1. Cagliari — Mantova
2. Catanzaro — Milan
3. Fiorentina — Sampdoria
4. Internazionale — Varese
5. Lanerossi — Juventus
6. Napoli — Atalanta
7. Torino — Bologna
8. Verona — Roma
9. Arezzo — Monza

10. Cesena — Palermo
11. Foggia — Catania
12. Reggina — Livorno
13. Ternana — Brescia

1
1, X,
1
1
1, 2

x1,
1
1.
1
1,
1

X
1

x

x

2

fotbalul adevărat din zilele noastre.
— Ce v-au declarat tehnicienii ma

ghiar! despre fotbalul românesc 7
— Au avut numai cuvinte de Laudă 

la adresa lui. Ii apreciază ascensiu
nea și nu s-au sfiit să afirme că au 
de învățat multe lucruri de la noi.

— Tn 12 ianuarie, ziua în care, la 
Zurich, mina atletei Meta Antenen 
a decis ca Ungaria să joace cu Ro
mânia în sferturile de finală ale C.E., 
erați în mijlocul 
versari. Cum au 
tragerii la sorți ?

— Atunci mă
hervar. Nimeni _
echipa lui Illovszki să aibă ca viitoa
re adversară reprezentativa României. 
Știrea nu prea i-a bucurat- Am avut 
această convingere și La înapoierea 
la Budapesta. Azi, fotbalul maghiar 
depune eforturi considerabile pentru 
a se reafirma pe plan internațional, 
sperînd să revină pe pozițiile unde-1 
dusese marea echipă a lui Grosics, 
Bozsik, Puskas si Kocsis. Iată de ce 
tehnicienilor maghiari le e teamă ca 
nu cumva echipa României să-i sto
peze din acest drum. Sînt îngrijorați, 
ăsta-i adevărul. Nimeni nu ml-a spus 
că e sigur de calificare, deși multi 
mizează pe tradiție. Meciurile cu 
România sînt tratate ou multă serio
zitate. Iată, de pildă, ce scria ziarul 
„Nepsport" a doua zi după „Zdrich" : 
„Ne-am întîinit, cu românii, de zece 
ori. Am obtinut nouă victorii și un 
meci egal. Dar aceasta a fost pînă 
acum 14 ani. De atunci, s-a schimbat 
radical echipa României. O putem de
monstra cu rezultatele din Mexic, 
cînd noi (n-n. fotbaliștii maghiari) am 
fost doar spectatori. Seria bună a 
României a continuat și în 1971, cînd 
a învins pe Cehoslovaci» și Țara Ga
lilor". ..

• . .Dintr-un alt numâr de ziar, Co- 
loman Braun-Bogdan ne-a citit un 
paragraf care exprimă seriozitatea cu 
care vecinii noștri privesc confrun
tarea cu echipa noastră: „Pentru 
fotbalul dte România, 1—7 de la Zfi- 
rich a închis o epocă tristă. De ziua 
de 15 Ianuarie 1969, de Wembley 
(n.n. data meciului Anglia — Româ
ni». 1—1). se vorbește mereu. Atunci 
a început era lui Angelo Niculescu 
șl afirmarea echipe] naționale * Ro
mâniei”.

— Ce părere au gazdele despre echipa lor ?
— Unii sînt mulțumiți de ea, alții 

mai puțin. Am regretat că n-am pu-

viitorilor 
primit

aflam 
nu se

ci

la

noștri ad- 
rezultatul

Szekesfe- 
aștepta ca

tut «5-1 văd la lucru pe jucătorii 
din lotul A. Erau plecați în Spania, 
de unde-și continuă turneul în Ame
rica de Sud. Mulți consideră că 

,voIai nu prea este indicat. 
Illovszky a ținut, însă, să-1 efectueze 
pentru omogenizarea echipei (deși lo
tul cuprinde șapte jucători de la Ui- 
pesti-Dozsa șl treidelaFerencvaros). 
A declarat că, pe lingă pregătirea 
*l71că de cinci săptămîni, pe care fie
care jucător ar fi făcut-o în țară, 
are nevoie de jocuri, de o pregătire 
colectivă, unde să-i aibă sub ochii 
lui pe toți selecționabilii.

— Tovarășe Braun, ați văzut fot
balul maghiar la el acasă într-o pe
rioadă cînd el ne interesează în mod 
deosebit. Nu ne îndoim că sumedenia 
de impresii si date culese le veți îm
părtăși si Iui Angelo Niculescu. Dar. 
c? ,nP vecbi si reputat tehnician ce 
smteți. am vrea, totuși, să cunoaș
tem și părerea dv. în privința viitoa
relor meciuri România — Ungaria.

Față de fotbalul maghiar, nof 
nvem, ora actuală, o echipă în ade
văratul sens al cuvîntului. N-o spun 
a-5a numai pentru ca să nu supăr ne 

xev5 N-as face nici un bine, ni
mănui. Dar acesta e adevărul. Echipa 
României e omogenă din toate punc- 
tel* tactic, sufletește, dacă

pî?*’ ace9tl t,nerl Jucători, Dumitru, NunwedUer VI, Dobrin. 
teach e sînt valori incon

testabile pe care echipa maghiară, 
poate cu două-trei excepții, nu le 
are. Un Dinu, un Nunweiller sau Du
mitru reușesc să-i mobilizeze ne 
colegii lor care. împreună, sînt carw- 
bili de o mare performantă. Cred 
mult în calificarea României.

— Știți. Ungaria va Juca, în mar
tie, Ia Budapesta, cu R.F.G. Va fi 
un nou prilej de studiere a adver
sarului.

— Desigur. Nu vom scăpa prilejul. 
S-a stabilit să fiu acolo împreună cu 
Angelo. Poate vom vedea si meciul 
Ujpesti Dozsa — Celtic, care se joa
că înainte cu cîteva zile. Si acest 
meci e important pentru noi, căci 
Ujpesti dă șapte jucători lotului națio
nal. Ca și vecinii noștri, fotbalul ro
mânesc trebuie să se pregătească 
foarte bine pentru cele două confrun
tări ce vor urma.

...Mulțumim, tovarășe Braun. In
tr-adevăr, tolba dv. a fost din 
nou plină cu impresii șl date. Ca în
totdeauna.

LA TELEVIZIUNE
Mîine, duminică 23 ianuarie, cu începere de la ora 14, vom putea ve

dea pe micile «cran*. în reluare, meciul de fotbal România—Cehoslo
vacia de la București. Duminica viitoare, de la aceeași oră, vom re
vedea partida România — Țara Galilor.



ÎN 3 ÎNTREBĂRI
ȘI 18 RĂSPUNSURI

VEDETELE „OLIMPIADEI ALBE“ ÎȘI DEZVĂLUIE SECRETELE...
•^\\\\\vwcxv^vwa\\vw^\\\\\\v 0 anchetă internațională a agenției de presă NOVOSTI-Moscova a\\\\\\\\w^^

La mai puțin de două săptămîni pînă la începerea primei Olimpiade 
de iarnă pe pămînt asiatic, Agenția de presă „NOVOSTI' din Moscova 
a efectuat o anchetă in rîndul celor mai reprezentativi campioni, ai 

sporturilor de iarnă. Aceștia au fost rugați să răspundă la trei întrebări:

T. Ce schimbări s-au produs în ramura dv, sportivă în cei patru ani 
care au trecut de la Grenoble? Cauza acestor schimbări?

2. Care sînt concurență pe care-i considerați favoriți? Ce sperați la 
Sapporo?

3. Ce e necesar să se întreprindă pentru triumful deplin al principiilor 
umaniste ale olimpismului ? Care din idealurile olimpice vă sînt mai apro
piate?

Să dăm cuvîntul, mai jos, liderilor pistelor de gheață și pîrtiilor de 
zăpadă, care au răspuns la anchetă.

Marietta KAYOSMAA (Finlanda),

laureată a campionatului mondial de schi fond
1. Cu 4 ani în urmă, la Grenoble, 

am luat primul start olimpic. De
butul a fost mulțumitor — două 
locuri 5, și pot spune că pentru 
Olimpiada din 1968 m-am pregătit 
mult mai puțin decît acum. Pentru 
Sapporo mă pregătesc enorm. Re
prezentanții sportivi ai țărilor scan
dinave și Uniunea Sovietică, obiș- 
nuiții cîștigători ai medaliilor olim
pice, vor avea de furcă cu cei ai 
R. D. Germane și Cehoslovaciei.

2. Am „îmbătrînit" cu 4 ani, dar 
totul *e ca și înainte : muncă, gos
podărie, antrenamente. Cred că am 
avut a bună comportare la C.M. 
din Tatra Mare, precum și în alte 
competiții importante. Cît despre 
Sapporo, mai întîi doresc să fiu 
selecționată. Și apoi vom vedea. 
Concurente principale ? Schioarele 
sovietice, suedeza Mary Budelin, 
concurentele din R.D.G. și Helena 
Sikolova (Cehoslovacia). în general, 
la J.O. nu vor exista concurente 
slabe.

3. Aș fi foarte fericită să parti
cip la J.O. și să mă întrec în luptă 
dreaptă cu colegele mele de sport 

L Ț

3. Urez ca în mișcarea olimpică 
mondială să învingă forțele progre
sului. Este imperios necesar să fie 
înlăturate orice fel de discriminări,

pentru ca tineretul din întreaga 
lume să-și încerce puterile în între
ceri sportive desfășurate sub un 
pur steag olimpic.

în turneul de la Londra SITUAȚIA
NĂSTASE ABANDONEAZĂ ÎN SEMIFINALE!
LONDRA, 21. — Joi seara, In ulti

mele două partide din sferturile de 
finală ale turneului internațional de 
tenis de la Londra, Uie Năstase l-a 
învins, în două seturi, pe englezul 
Gerald Battrick : 7—5, 6—4. Ameri
canul Clark Graebner a dispus de 
compatriotul său Pancho Gonzales, cu 
6—2, 7—6. în semifinale, Năstase îl 
întîlnește Pe Graebner, iar Richey 
Pe Hoad.

Prima semifinală a turneului l-a

opus, vineri după masă, pe Năsta
se americanului Graebner care și-a 
adjudecat primul set cu 6—3. Parti
da n-a mai continuat, însă, jucăto
rul român acuzînd o indispoziție.

★

SCHIORILOR
VA FI DECISĂ

din lumea întreagă. Lupta sportivă 
și prietenia sînt principiile pe care 
le stimez cel mai mult.

Gerhard GRIMMER (R. D. G.),

laureat al C. M. la schi fond
1. în ultimul timp, 

în arena internațională 
concurența s-a ascuțit 
foarte mult. Dacă îna
inte norvegienii erau 
lideri inamovibili, a- 
cum ei vor trebui să 
lupte de la egal la e- 
gal cu suedezii, finlan
dezii și sportivii din 
U.R.S.S. în afară de a- 
ceștia aș aminti pe 
sportivii din Elveția 
care au obținut fru
moase rezultate.

2. în 1970 am deve
nit inginer-economist. 
La Sapporo, cred că 
voi evolua cu succes, 
dar nu pot spune că 
voi cuceri titlul. Scan
dinavii rămîn principa
lii pretendenți în ma
joritatea probelor.

3. Sînt împotriva gi
gantismului J.O. Olim
piadele pot fi mai mo
deste în ce privește or
ganizarea ;• principalul 
este ca ele să se des
fășoare intr-o atmosfe
ră de prietenie, în spi
ritul Cartei olimpice. 
Sînt mulțumit că, la 
sesiunea C.I.O. din Lu
xemburg, s-a hotărît 
păstrarea ceremonialu
lui olimpic.

Yukio KASAYA (Japonia),

membru al reprezentativei japoneze la

1. Echipa săritorilor japonezi va 
fi, în linii mari, formată din aceiași 
sportivi ca și la Grenoble. Aceasta 
se explică prin faptul că noi am 
deplasat atunci un lot foarte tînăr, 
dar care acum a atins o bună va
loare internațională. Să nu se uite 
că săritorii noștri vor evolua în fața 
publicului propriu și acest lucru 
va conta foarte mult. Mă antrenez 
în, fiecare zi, iar vara acord o deo
sebită atenție alergărilor. Nu-mi 
place să sar de la trambuline „sin
tetice".

2. în mai 1971 m-am căsătorit 
Soția, ca și mine, este o mare iu
bitoare a sportului șiti mulțumesc 
pentru ajutorul pe care mi-1 dă, 
simțind-o alături de mine. Nu fac 
pronosticuri pentru actuala ediție 
a J.O., dar bineînțeles voi căuta 
să obțin un rezultat cît mai bun.

3. Sînt adeptul Cartei olimpice și

sărituri de la trambulină

socotesc că fiecare sportiv trebuie 
s-o respecte. Aceasta-i privește și 
pe organizatorii olimpiadelor.

Franz KELLER (R. F. G.)

campion olimpic la combinata nordică:
1. Principalul 

pentru noi este 
lupta pentru un 
sistem de notare 
cît mai realist. 
Deja la Grenoble 
au fost multe 
discuții pe aceas
tă temă. Sînt 
mulțumit că a- 
cum se iau in 
considerare, din 3 
încercări, cele 

mai bune două 
rezultate-

2. în viața par
ticulară. principa
lul a rămas fără 
schimbare: ’ sînt, 
ca și înainte, Ce
libatar. Planuri 
de viitor? Doresc 
să reușesc la 
Școala sportivă 
din Munchen. 
Dacă voi reuși 
sau nu, asta r.u 
depinde atît de
mine cît de partea financia
ră. învățătura costă bani. Sper 
totuși că-mi voi atinge țelul și voi 
deveni profesor de sport. Mă an
trenez enorm, în special acum în 
ajunul J.O. Dacă voi avea șansă 
voi fi în grupa liderilor. în ultimul 
timp a apărut o adevărată pleiadă 
de tineri sportivi. Dar principali 
concurenți rămîn pentru mine! 
Karl-Heinz Lukka din R. D. Ger

mană, sovieticul Nikolai Nogovițîn 
și japonezul Yukio Katzuro.

3. în ce ne privește pe noi, spor
tivii, nu am avut niciodată nimic 
de împărțit. întotdeauna găsim un 
limbaj comun în întreceri. Sportul 
și Jocurile Olimpice acționează în 
direcția unei mai bune înțelegeri 
și întărește prietenia între popoare. 
Fiecare din noi, la locul său, trebuie 
să ne aducem aportul la cauza 
păcii.

Ard SCHENK (Olanda), 

campion mondial absolut la patinaj viteză
Patru ani, interval între două ediții ale unei întreceri, sînt, desigur 

mult. Tradiționalul „respiro" olimpic creează probleme de natură funda
mentală în mersul înainte al sportului de performanță, ca și al ideilor 
generoase ce-1 servesc. Ancheta „Novosti", publicată în acest număr al 
ziarului nostru, ilustrează — în cîteva puncte esențiale — această proble
matică de mare actualitate.

Vom vedea, la finișul apropiatelor Jocuri Olimpice de Ia Saporro, 
pe ce coordonate exacte se situează întrecerea supremă a sporturilor de 
iarnă.

NOI PROTESTE 

ÎMPOTRIVA
READMITERII

SUD-AFRICANILOR

ÎN „CUPA DAVIS"
LONDRA 21 (Agerpres). — Ho- 

tărîrea de a readmite echipa Re
publicii Sud-Africane (exclusă an
terior pentru politica de apartheid 
practicată în această țară) în „Cu
pa Davis" a stîrnit proteste în 
cercurile sportive. Secretarul Fede
rației internaționale de tenis, Ba
sil Reay, a confirmat știrea potrivit 
căreia echipa Suediei se va retrage 
din competiție în cazul cind vor fi 
acceptați jucătorii din R.S.A. Alte 
echipe sînt gata să urmeze exem
plul suedezilor.

Dl. Basil Reay a precizat, într-o 
declarație făcută la Londra, că re
primirea echipei R.S.A. în „Cupa 
Davis" a fost votată de Comitetul 
special al F.I.L.T. și că această ho- 
tărîre nu va putea fi anulată decît 
într-o altă reuniune a F.I.L.T. „Or, 
s-a grăbit B. Reay să adauge, 
nici o cerere nu a fost formulată 
pînă acum în acest sens și ar pă
rea straniu ca o hotărîre a Comi
tetului special să fie anulată Ia un 
timp atît de scurt după adoptarea 
ei".

Turneul de la Londra, care se încheie 
Ia sfirșitul acestei săptămîni, face parte 
din circuitul internațional „Indoor", care 
continuă apoi în sălile din S.U.A. Urmă
toarele turnee sînt programate, săptă- 
mîna viitoare, la Roanoke șî Omaha. La 
7 februarie, așii sportului alb sînt aștep
tați la Los Angeles, pentru un turneu 
care contează și ca etapă inaugurală în 
Marele Premiu-FILT.

După cum s-a mai anunțat. Comitetul 
director al Federației Internaționale de 
tenis, întrunit la Paris, a confirmat că 
în anii 1972 și 1973 Marele Premiu F.I.L.T. 
va fl patronat de firma „Comercial Union 
Insurance Company”, o importantă com
panie britanică de asigurări.

In comunicat se arată, de asemenea, că 
luările de contact cu Comitetul Interna
țional olimpic privind problema com
plexă a armonizării statutului jucătorului 
de tenis cu regulamentul C.I.O. au con
tinuat, însă nu s-a ajuns la rezultate 
concrete. După cum se știe, Federația 
internațională de tenis intenționează să 
ceară includerea acestui sport în progra
mul J. O.

In ceea ce privește reglementarea dife
rendului dintre Federația internațională 
șl gruparea profesionistă W.C.T. nu s-a 
ajuns la nici o soluție.

CU 4 ZILE 
ÎNAINTE 
DE J.O.

CHICAGO, 21 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului interna
țional olimpic, Avery Brundage, 
(pentru care culpabilitatea celor 
40 de schiori acuzați de profe
sionism nu mai poate fi pusă la 
îndoială) a declarat că forul olim
pic suprem are dreptul să modi
fice regulile de calificare cu con
diția să îrftrunească o majoritate 
de două treimi.

Situația schiorilor alpini, de re
zolvarea căreia depinde în parte 
buna desfășurare a Olimpiadei 
Albe, va fi luată în discuție la 
Sapporo, cu patru zile înainte de 
începerea competițiilor.

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
In cadrul competițiilor europene 

de baschet s-au disputat noi jocuri, 
contînd pentru grupele sferturilor 
de finală.

In „Cupa campionilor europeni" 
— la masculin, echipa olandeză 
L. F. Haarlem a opus o rezistență 
dîrză pe teren propriu cunoscutei 
formației Real Madrid, în fața că
reia a pierdut la numai trei punc
te, cu 89—92 (42—40). Disputată la 
Split, partida dintre echipa locală 
Iugoplastica Și Panathinaikos A- 
tena s-a încheiat cu scorul de 
87—63 (46—37) în favoarea gazde
lor. O victorie facilă a obținut în 
deplasare echipa italiană Ignis 

Varese, învingătoare cu 93—71

(43—35) în fața formației Radio 
Koch Viena.

în competiția similară feminină 
s-a disputat un singur joc : Geas 
Sesto (Italia) a învins la Sarajevo, 
echipa locală Zeleznicear, cu 66— 
65 (22—28).

In „Cupa Cupelor", formația 
masculină Steaua Roșie Belgrad a 
surclasat pe teren propriu, cu 
100—63 (45—43), pe A.E.K. Atena.

Cele două meciuri feminine des

CIAI SPERA IN REVANȘA CU FRAZIER...
...dar acesta își va apăra titlul în fața altui adversar

Fostul campion mondial de box 
Cassius Clay a sosit la New York, 
după un turneu de cîteva săptă
mîni în Africa și Europa. Prima 
declarație făcută la sosire s-a re
ferit la actualul campion Joe 
Frazier. După cum se știe, acesta 
din urmă l-a catalogat pe Cassius 
Clay drept „un boxer terminat". 
„Trebuie neapărat să mă întîlnesc 
cu Frazier și să-l pedepsesc, căci 
mă obsedează acest lucru. Nu 
știu cind se va desfășura meciul

dintre noi, dar el va avea loc 
neapărat". Vorbind despre proiec
tele sale imediate, Cassius Clay a 
menționat patru meciuri ce se vor 
desfășura la Tokio, Londra , în Ja
maica și unul, eventual, în U.R.S.S.

Pe de altă parte, campionul 
mondial de box la categoria grea, 
Joe Frazier, a acceptat oferta de 
a-și pune titlul în joc la începu
tul lunii martie, împotriva unul 
adversar ce va fi ales dintre: 
Jimmy Ellis, Jeff Meritt și Al Jo
nes.

fășurate în cadrul acestei competi
ții s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Montceau les Mines 
(Franța) — KRV Belgrad 57—83 
(30—40); Spartak Leningrad — Sla
via Praga 77—54 (41—23).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Concursul internațional de sărituri cu 
schiurile de la Le Brassus s-a încheiat cu 
victoria campionului elvețian Ilans 
Schmid. El a totalizat 230,5 p. avînd cele 
mai bune două sărituri de 99 m și res
pectiv 91 m. Pe locurile următoare s-au 
clasat compatrioții săi Joseph Zehnder 
— 213,5 p și Walter Steiner — 212, 5 p. 
Sportivul cehoslovac Jaromir Likak a 
ocupat locul patru, cu 210 p. urmat de 
italianul Bonetti — 201 p.■
La Iujno — Sahalinsk au luat sfîrșit în
trecerile „Cupei U.R.S.S.** la biatlon. Vic
toria a revenit lui Mihail Artiuhov cu 
405,25 p. Ei a obținut la sărituri 208.5 p 
(84 m și 78 m), iar în cursa de 15 km a 
ocupat locul 4 în 54:11,0. în proba de 
15 km, pe primul loc s-a clasat Nikolai 
Nogovițîn cu timpul de 51:37,0.

1. Remarc avalanșa de recorduri, 
ca rezultat al noilor metode de an
trenament și al creșterii populari
tății patinajului viteză în lume. Sînt 
ferm convins că, dacă gheața și 
condițiile meteorologice o vor per
mite, la Sapporo se vor îmbună
tăți ’majoritatea recordurilor olim
pice.

2. Ca sportiv, cei patru ani care 
au trecut de la Grenoble au fost 
pentru mine foarte fructuoși. în 
acest an îmi termin, studiile la 
Academia de fiziologie din Amster

dam, dar na voi neglija antrena
mentele. La Sapporo îmi voi în
cerca pnterile — dacă va fi posi
bil — pe toate cele patru distanțe. 
Principali concurenți i scandinavii 
Foernaess, Klasson, Stiansen. La 
sprint, să nu-i uităm nici pe spor
tivii sovietici și cei japonezi.

3. Olimpiada este o sărbătoare 
pentru fiecare sportiv. Și pentru 
mine mai scumpă decît toate este 
prietenia care-i leagă pe sportivii 
din toate țările.

iiihslovciuiui

Ziarul praghez „CESKOSLOVEN- 
SKY SPORT" consacră un articol 
competiției olimpice a boberilor 
relevînd, cu acest prilej, că spor
tivii italieni vor utiliza la Sapporo 
boburi de o construcție nouă.

Mulți cred că, în actualul stadiu 
al tehnicii și al cunoștințelor me
todologice, „surprizele căzute din 
cer" sînt excluse — scrie ziarul — 
în cele mai importante discipline 
olimpice. Boberii italieni vor să 
demonstreze, la Sapporo, contrariul

„ARMA SECRETA" A BOBERILOR ITALIENI
sau cel puf in să creeze o atmo
sferă de mister care să contribuie 
la tensiunea nervoasă preolimpică.

Fapt cert este că ex-campionul 
mondial Eugenio Monti, actualul 
antrenor al lotului de boberi ita
lieni, și A. Bergamaschi, conducăto
rul tehnic, păstrează intr-un secret 
desăvirșit modul de pregătire al 
elevilor lor. Circulă zvonul că este 
vorba de o construcție cu totul 
nouă a boburilor, poate și o com
poziție specială a aliajului de oțel 
pentru patinele acestora.

Nimeni nu poate afla, însă, ni
mic pînă la darea startului în pro
bele de bob de la Sapporo, deoa
rece la toate concursurile preolim- 
pice au fost utilizate boburile

vechi a căror construcție este cu
noscută tuturor. Bergamaschi de
clară : «Nu vom destăinui nimic 
înainte de concurs. La ora actuală, 
pot spune doar atît: am folosit 
pentru „arma noastră secretă" ex
periența trecutului. Sînt destul de 
multe inovații și știm că unii ar 
dori să ne copieze. înaintea între
cerilor olimpice nu putem permite 
așa ceva. La concursurile de la K6- 
nigssee, am participat pe boburile 
vechi. Abia n momentul hotărîtor, 
pe pista de la Sapporo, vom scoate 
la lumină tot ceea ce am pregătit. 
Va fi o surpriză care ne va înlesni 
să cucerim medaliile olimpice.

Deci, o promisiune cît se poate 
de solemnă.

Reprezentativa olimpică de hochei pe 
gheață a R.F. a Germaniei și-a încheiat 
pregătirile în vederea participării la tur
neul de la Sapporo. în ultimul meci de 
verificare, hocheiștii vest-germani au în- 
tîlnit la Bad Toelz formația cehoslovacă 
Slovan Bratislava, pe care au învins-o cu 
scorul de 3—2 (0—0, 1—2, 2—0).
■
Campionatul cros al Angliei a fost 
ciștigat de tinărui Grenville Tuck (în 
vîrstă de 21 de ani), cronometrat pe dis
tanța de 12 km cu timpul de 39:18. Prin
cipalul favorit al cursei. Trevor Wright, 
s-a clasat pe locul doi. cu 39:53, iar 
Andy Holden a ocupat locul trei în 
40:08. Nu au participat la acest concurs 
cunoscuții fondiști Dave Bedford și Mike 
Tagg.O
Turneul internațional de hochei cu min
gea (bandy) de la Ulianovsk a fost cîș- 
tigat de reprezentativa U.R.S.S. Pe locu
rile următoare s-au clasat selecționatele 
Suediei, Finlandei și Norvegiei. în par
tida decisivă, sportivii sovietici au învins 
cu scorul de’ 6—3 (1—0) formația Suediei, 
în meciul pentru locurile 3—4, Finlanda 
a întrecut cu 4—3 echipa Norvegiei.■
La Voronej au început întrecerile pentru 
„Cupa U.R.S.S.** la scrimă. Primele probe 
disputate au fost cele de sabie și floretă 
feminin. La sabie, victoria a revenit lui 
E. Vinokurov 5 v, urmat de 2. Sidiak — 
5 v; 3. Zemskov — 5 v; 4—5. Krovopus- 
kov și Nazlimov — 4 v; 6. Pavlenko — 
3 v. întrecerea floretistelor a fost eîști- 
gată — ca și anul trecut — de E. Belova 
cu — 6 v. Pe locurile următoare : 2. 
Cirkova — 4 v; 3. Zabelina — 4 v; 4. 
Ivanova — 4 v; 5. Filatova — 4 v; 6. Sa- 
musenko — 2 v.

Campionii mondiali de box la categoria 
semigrea Vicento Rondon (versiunea 
W.B.A.) și Bob Foster (S.U.A.) versiunea 
Consiliului Mondial al boxului, se vor 
întîlni la 9 martie la Miami Beach. Con
form unei înțelegeri între cele două fo
ruri, învingătorul meciului va primi titlul 
oficial de campion al lumii la categoria 
semigrea.
■
Campionul mondial de box la cat. ușoară 
(versiunea N.B.A.), argentlneanul Nico- 
lino Loeche își va pune titlul în ioc Ia 
11 martie în fața lui Alfonso Frazer 
(Panama). Locchp este în vîrstă de 34 
de ani și a devenit campion al lumii în 
urma unei victorii obținute prin k.o. în 
repriza a 8-a în fața japonezului Paul 
Fuji. Meciul va avea loc la Ciudad da 
Panama.■
Reprezentativele masculine de baschet 
ale Danemarcei ș| Angliei s-au întîlnit 
într-o partidă amicală la Copenhaga. 
Baschetballștil englezi au obținut victoria 
cu scorul de 63—51 (29—22).■
Cunoscutul tenisman australian Mal An
derson, în vîrstă de 37 de ani, s-a reama- 
torizat, după 15 ani în care timp a activat 
ca profesionist. El urmează să facă 
parte din echipa Australiei pentru „Cupa 
Davis**■
Cu prilejul unei ședințe care a avut loc 
la Londra, Federația Internațională de 
hochei pe Iarbă a luat o serie de hotă
râri. S-a stabilit ca tn primele 15 minute 
ale jocului să poată fi schimbat un ju
cător de cîmp. Portarul va putea fl În
locuit în orice moment al jocului. Noile 
măsuri vor intra în vigoare cu ocazia 
turneului olimpic de la Mîlnchen.

E VREMEA TURNEELOR
FOTBALISTICE INTERNATIONALE

Jozef CERNY (Cehoslovacia),

căpitanul echipei naționale de hochei
1. Fără îndoială, viteza și duri

tatea jocului au crescut. Fiecare 
jucător trebuie să se pregătească 
din ce în ce mai mult și cu mai 
multă atenție. Aceasta, de altfel, 
a ridicat măiestria jocului în ge
neral. Antrenamentul trebuie făcut 
în cursul întregului an.

2. Personal sînt foarte impresio
nat cînd particip la toate întilni- 
rile internaționale. Am peste 200 
de meciuri jucate în reprezentativa 
Cehoslovaciei, dar mă comport a- 
proape ca un novice din punct de 
vedere emoțional. Cred că J.O. vor 
scoate în relief înaltul nivel al 
hocheiului european; cei mai siguri 
pretendenți la medalia de aur sînt 
U.R.S.S. și Cehoslovacia.

ȘCOALA DE FOTBAL STEAUA ROȘIE
Săptămînalul iugoslav „NIN“, 

care apare la Belgrad, se ocupă în 
paginile sale de interesantul expe
riment făcut de clubul Steaua ro
șie cu o școală de fotbal deschisă 
copiilor între 7 și 12 ani. Faptul că 
directorul școlii este celebrul ju
cător de altădată Rajko Mitici, ne 
îndreptățește să credem că rezulta
tele vor fi la înălțimea așteptărilor!

Clubul de fotbal Steaua roșie din 
capitala Iugoslaviei se poate min
ări că. în cursul existenței sale de 
un sfert de veac, și-a crescut în 
propria sa pepinieră majoritatea 
jucătorilor ce s-au afirmat, apoi, ca 
vedete de prim rang, tn cadrul nu

meroaselor sale echipe de pitici și 
juniori au apărut Sekularaț, Hos
tiei, Acimovici, pavlovici și atiția 
alții care au contribuit la faima 
clubului. Din toamna trecută a luat 
ființă pe lingă acest club o școală 
de fotbal — unică în Iugoslavia — 
care pregătește prima promoție de 
100 de pionieri dornici să practice 
acest sport.

Directorul școlii este Rajko Mi
tici, legenda vie a fotbalului iugo
slav. El se declară foarte mulțu
mit cu rezultatele obținute în pri
mul trimestru de elevii școlii pe 
care o conduce. Cei 100 de băieți,

HHH
intre 7 și 12 ani, studiază sistema
tic ABC-ul „sportului rege" in să
lile de curs special amenajate, iar 
cei 10 ahtrenori-profesori fac lecții 
practice cu elevii pe terenurile de 
sport, alături de juniorii și senio
rii clubului.

Faima și seriozitatea clubului 
belgrădean sînt o garanție că re
zultatele acestei școli ce poartă nu
mele „Mitici-Sekularaț-Geaici" vor 
dovedi utilitatea unei astfel de 
inițiative, necesitatea ca un ase
menea exemplu să fie urmat și de 
celelalte mari cluburi ale fotbalu
lui iugoslav.

REPREZENTATIVA U.R.S.S. 
ÎN IUGOSLAVIA

Deși sortii au stabilit ca selecțio
nata iugoslavă să întîlnească pe cea 
sovietică în „Campionatul Europei”, 
antrenorul principal al reprezentati
vei U.R.S.S., Ponomariov, a decis ca 
programul — inițial fixat — al pregă
tirilor pe coasta Dalmației, să nu fie 
modificat. Lotul fotbaliștilor sovietici 
va locui la hotelul „Amfora” din 
Hvar-

La terminarea perioadei de pregă
tire, selecționata sovietică va susține 
un turneu de trei partide amicale 
cu formații iugoslave. Astfel, la 11 
februarie, ea va evolua în compania 
lui Sutjeska, la 13 februarie va juca 
cu Hajduk Split, iar la 16 februarie 
va întilni Pe Dinamo Zagreb.

TURNEUL - MARATON 
AL LUI CRUZEIRO

Cunoscutul club brazilian Cruzeiro 
Bello Horizonte se află intr-unui din
tre cele mai lungi și mai încărcate, 
ca program, turnee întreprinse în 
activitatea sa. Cruzeiro a jucat, mai 
întîi, la Los Angeles, cu o echipă 
mexicană, Guadalajara ; apoi, a tra
versat Pacificul, oprindu-se în Japo
nia, pentru mai mult partide. Pro

gramul pe mai departe, prevede tn- 
tîlniri în R.P. Chineză, Hong-Kong, 
Iran și — în drum spre patrie — 
poate și în Europa.

Tostao, vedeta sa nr. 1, socotește 
că: „•. .în ciuda lungimii sale și a 
faptului că nu vom fi prezenti la 
Carnaval, turneul ne este util- Echi
pa noastră are nevoie de un renume 
peste hotare si nu-I poate realiza de
cît pe această cale..

FORMAȚIILE IUGOSLAVE 
ÎN CELE ’ PATRU ZĂRI

Foarte multe dintre cluburile din 
prima divizie iugoslavă se află în 
turnee. Astfel, Steaua roșie, după ce 
a evoluat în Spania -și Portugalia, se 
găsește la Bogota, în Columbia, unde 
participă la un turneu alături de for
mațiile Santa Fe, Millionarios, Inler- 
nacional și Porto Alegre. Zeleznicrar 
a jucat mai întîi în Franța și a ple
cat apoi spre Africa și de acolo, mai 
departe, spre Brazilia. Sarajevo va fi 
prezentă la un turneu în Columbia. 
OFK Beograd evoluează, cu succes, 
în Peru, în continuare programul său 
prevăzînd mai multe întîlniri și în 
Uruguay. în sfîrșit, Partizan dună 
cîteva zile petrecute la Casablanca, 
va efectua, si ea, un turneu în Africa.
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