
BIATWTII Șl SCHIORII ALPINI ROMÂNI 
* AU PLECAT IERI SPRE SAPPORO,

PENTRU A PARTICIPA EA J. 0. DE IARNĂ

, Nu era prea multă lume Ieri 
după amiază la aeroportul interna
țional Otopeni. In schimb, atmos
fera era festivă. Fapt normal, de
oarece la ora 16 și-au făcut apari
ția membrii lotuluj olimpic român, 
care vor participa la ediția a Xl-a 
a Jocurilor Olimpice de iarnă. în
conjurați de rude, prieteni Și ofi
cialități, biatloniștii șl schiorii al
pini (pentru că el au format grupul 
care s-a îndreptat ieri spre Sap
poro, urmîndu-1 pe cel al hoheri
lor plecați de săptămînă trecută) 
doreau să pară cît mai calmi, dar 
emoția era pregnantă la cei mai 
xnulți.

Destul de greu, dar am reușit, 
totuși, să-l „răpim" pentru cîteva 
minute pe „veteranul" biatloniști- 
lor români, maestrul sportului 
Constantin Carabela, pentru a-i 
solicita opinia asupra șanselor șta
fetei române la Olimpiada albă. 
„Va fi foarte greu", ne-a declarat 
apreciatul sportiv, „deoarece bia- 
tlonul este mult mai greu acum 
decît cu ani tn urmă. S-au ridicat 
multe valori, proba însăși a deve
nit mai dificilă, tncît, pentru a-ți 
croi drum spre o poziție fruntașă, 
trebuie să te comporți excepțio
nal. Eu am, însă, deplină încre
dere tn coechipierii mei și am con

vingerea că ne vom clasa în pri
mele șase locuri, ceea ce ar însem
na pentru noi o performanță re
marcabilă". Atras de discuție, mae
strul sportului GyOrgy Vilmoș a 
ținut să completeze: „Dacă pen
tru medaliile de aur și de argint

.* ^tmorieră f**tivâ pe aeroportul internațional Otopeni • Optimism deplin 
Carabl'i r*Pr®x®nft>nților țarii noastre • Ce declară concurenții Constantin 
Carabela, Gyorgy Vilmoș, Dan Cristea și antrenorul Constantin Tiron

Ștafetele U.R.S.S, și Norvegiei nu 
au contracandidate, pentru cea de 
bronz vor lupta nu mai puțin de 
fapte echipe, adică cele ale Polo
niei, r.d. Germane, Suediei,, It a- 
liei, Finlandei, Japoniei și Româ
niei. Noi ne simțim în formă bună 
și, in plus, vom folosi cit mai 
bine cele aproape două săptămîni 
care ne mai despart de disputarea 
probei de ștafetă. Și eu am con
vingerea că tinerii coechipieri vor 
trece cu succes acest mare examen 
și, cu toții, vom face totul pentru 
o comportare cit mai onorabilă, 
prin care să răspundem încrederii 
ce ni s-a acordat". Desigur, însă, 
părerea cea mai autorizată este a 
antrenorului Constantin Tiron care, 
împărtășește și el același opti
mism: „Avem cinci biatloniști va
loroși și cu o mare capacitate de 
concentrare și de combativitate. 
Experiența lui Vilmoș și Carabela, 
dorința de afirmare a tinerilor Țe
posu, Fontana și Veștea, vor deter
mina un rezultat bun. Doresc să 
precizez că nu am stabilit încă din 
cine va fi formată ștafeta. Verifi
cările ce le vom face la Sapporo 
vor fi determinante în acest sens".

Pe Dan Cristea, cel mai bun 
schior alpin al tării noastre, ocu
pantul unui onorant loc 25 în sla
lomul special al Olimpiadei de la 
Grenoble, l-am abordat în ultimul 
moment cu o întrebare precisă: 
va izbuti să-și îmbunătățească per
formanța de la Chamrousse ? 
„Dacă pîrtia va avea un grad de 
dificultate ridicat și va fi înghe
țată, sper să mă clasez între pri
mii 20 de concurenți. A beneficia 
de o pistă înghețată, înseamnă a 
scădea mult din handicapul numă
rului mare de start pe care îl voi 
avea".

In sfîrșit, ora decolării avionului 
B.A.C. s-a apropiat și delegația 
română, condusă de tovarășul Ma
rin Bîrjega, vicepreședinte al
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înaintea plecării, o amintire plăcută pentru lotul olimp ic român. De la stingă la dreapta, rindul de sus: C. Ti- 
ron, (antrenor de biatlon), C. Carabela, N. Veștea, G. , Vilmoș, M. Stuparu (antrenor de biatlon), V. Fontâna;

„ " " * ’ ’ ). jyj Bîrjega (vicepreședinte al C.N.E.F.S.,
— ---- 1-j și I. Țeposu Foto: S. BAKCSI

rindul de jos : V. Brenci, P. Focșeneanu (secretar general al F.R.S.B.), I«. 
conducătorul delegației), K. Gohn (antrenor la probe alpine), D. Cristea
C.N.E.F.S., 
cîteva ore, 
cova, unde 
la ora 17, 
spre Sapporo unde, Intre 3 și 13 
februarie, va participa la Olimpia
da albă. Acolo, în confruntarea cu 
ceî mai buni sportivi ai lumii, se 
va dovedi rodnicia străduințelor

își ia rămas bun. Peste 
ea va ajunge la Mos- 
va înnopta, iar duminică, 
își va continua drumul 

depuse luni șl luni de zile în 
cursul istovitoarelor antrenamente. 
La Sapporo, alături de elita biatlo- 
nului și schiului mondial, reprezen
tații României vor lupta pentru a 
fi la înălțime, pentru a cinsti cu
lorile drapelului românesc.

Le urăm, din toată inima, deplin 
succes!

D. STANCULESCU

CLUJ, 22 (prin telefon, da la tri
misul nostru).

Orașul de pe Some? polarizează, în 
aceste zile, atenția iubitorilor teni
sului de masă de la noi. Aici, în 
frumoasa Sală a sporturilor, de du
minică si pînă marți seara, se vor 
întrece, în cadrul „internaționalelor”

PROGRAMUL ZILEI

Orele 9—13 : echipe fete și echi
pe băieți (turul I și II). Repre
zentativele țării noastre vor s*us- 
ține următoarele meciuri inaugu
rale : feminin ; România Bl •- 
Polonia. România II — Anglia, 
România ÎV — Cehoslovacia. Pri
ma formație este calificată direct 
în turul al doilea. Masculin ; Ro
mânia IV — R.D. Germană, Ro
mânia I — Bulgaria, România HI 
— Ungaria, România II — Ceho
slovacia.

Ora 17,30 : festivitatea de des
chidere.

Orele 18—21 : Semifinalele șl fi
nalele probelor pe echipe.

O victorie facilă a hocheiștilor juniori în pagina a lll-a

Româjjiei, jucătoare și jucători din 
zece, țări, multe dintre acestea cu 
tradiție în sportul mingii de celuloid. 
Astfel, vor evolua, în fata competen
tului si entuziastului public clujean, 
reputații reprezentanți ai R.p. Chineze, 
jucătoare și jucători de valoare din 
Iugoslavia, Anglia, Cehoslovacia, Un
garia, Polonia, R.D. Germană. Bul
garia, Cuba si România.

In 1972, anul „europenelor”, fiecare 
competiție internațională reprezintă, 
pentru jucătorii continentali, un pri
lej de verificare a potentelor lor. Cu 
atît mai mult, un concurs la care sînț 
prezenți și campionii lumii, jucătorii 
chinezi, înseamnă un examen foarte 
important, de mare dificultate. Iată 
dar că, pe lîngă semnificația propa
gandistică a întrecerilor, și aceea a 
decernării unor titluri internaționale 
vom menționa si atuul participării 
unor sportivi din elita mondială a 
acestei discipline.

Probabil că la toate aceste lucruri
Constantin COMARNISCH!

(Continuare în pag. a 4-a)

PLENARA
COMITETULIJI

Blanka Safarova, cîștigătoarea probei
Foto :

„CUPA CARAIMANUL44 LA SCHI-FOND

JUNIORII CEHOSLOVACI,
ÎNVINGĂTORI ÎN PROBELE

INDIVIDUALE

feminine
PAUL ROMOȘAN

pentru juniori „Cupaîn afara concursului internațional de schi-fond pentru juniori „Cupa 
Caraimanul", schiul a programat pentru acest sfîrșit de săptămînă nume
roase competiții cu caracter republican. Tn pag. a IV-a, citiți amănunte și 
rezultate ale „Cupei C.S.U. Brașov", desfășurată în Postăvarul și ale „Cupei 
Unirii", găzduită de Vatra Dornei.

POIANA BRAȘOV, 22 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). A treia 
ediție a „Cupei Caraimanul" la 
schi fond pentru juniori a trebuit 
să-și mute locul de desfășurare în 
Poiana Brașov din cauza lipsei de 
zăpadă de pe întreaga Vale a Pra
hovei. In acest fel tinerii schiori 
din Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, 
Bulgaria și România și-au măsurat 
forțele pe pîrtia amenajată în Po
iana de Jos. Spun „pîrtie amena
jată". deoarece antrenorii, arbitrii 
și chiar sportivii au adus zăpadă 
pe traseul marcat din vreme, iar 
temperatura scăzută a făcut ca pis
ta astfel improvizată să se pre
zinte sîmbătă dimineața, la ora 
startului, în cele mai bune condiții 
de concurs.

Dintre formațiile participante 
bine s-a prezentat cea a Cehoslova
ciei care a reușit să cîștige ambele 
probe : la fete pe 5 km, la băieți 
pe 10 km. Disputa fetelor a fost de 
o mare spectaculozitate prin lupta 
acerbă pentru întîietate care s-a 
dat între reprezentanta noastră 
Elena Bașea și sportivele ceho
slovace Blanka Safarova și Miros
lava Jaskovska. Tînăra schioară 
română s-a prezentat în evident 
progres față de campionatele eu
ropene ale juniorilor de anul tre
cut, cînd a fost întrecută de majo
ritatea reprezentantelor Cehoslova
ciei și Poloniei. Sîmbătă, însă, 
Elena Basea a făcut dovada ex-

celentelor ei calități, â demonstrat 
că a crescut ca valoare, iar pier
derea primului loc o putem pune 
doar în seama unor schiuri de ca
litate mai slabă decît ale învingă
toarei. Startul a fost rapid și

Paul 10VAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Prima evoluție din acest an a se
lecționatei noastre de juniori la 
hochei a coincis cu o victorie. O 
victorie facilă, determinată în mare 
măsură și de replica palidă a re
prezentativei iugoslave, alcătuită 
— de fapt — pe scheletul forma
ției de club Olimpia Ljubljana.

In ciuda diferenței mari de va
loare care avea să se înregistreze 
pînă la sfîrșit (atît ca joc cît și 
ca scor), prima repriză a fost 
strînsă, superioritatea gazdelor de
venind evidentă abia în reprizele a 
doua șl a treia.

Am remarcat la tinerii noștri ho- 
cheiști preocuparea pentru jocul 
colectiv, căruia i-au fost subordo
nate numeroase și spectaculoase 
acțiuni individuale realizate de Pi- 
saru, Moroșan, V. Huțanu, Pădu- 
raru, Mircioiu-

Succesul ne bucură, fără îndoială, 
dar testul nu ni se pare suficient 
de elocvent din cauză că adversa
rul nu a creat nici un moment 
dificultăți, de ordin tactic mai ales, 
echipei României.

Au marcat i Pisaru (3), Mircioiu 
(2), Păduraru (2), Moroșan, V. Hu-

țanu, Kedveș, Csedo și Iustinian, 
respectiv Iancovici șl Lepsa. Au 
arbitrat i C. Sgîncă și M. Preseanu. 
Astăzi, de la ora 17, la patinoarul 
artificial „23 August" din Capitală 
are loc partida revanșă, care va fi 
condusă de O. Barbu și Gh. Mu- 
reșan.

C. A

r

FEDERAȚIEI
ROMÂNE

DE FOTBAL

In București se dispută, Inceplnd de azi

CAMPIONATUL DE ARME
Inoepînd de azi si pînă miercuri, 

sala de expoziție a Institutului de 
arhitectură „Ion Mincu” 
rești, va găzdui cea de a 
a campionatului național 
arme cu aer comprimat. _ ..
confruntare, care are loc cu cîteva 
săptămîni înaintea campionatului eu
ropean de tir în sală, participă cei 
mai buni tintași din țară, precum șl 
o serie de juniori valoroși. Au loc 
concursuri la pușcă și pistol, la se
niori și senioare, juniori Si junioare. 
Titlurile de campioni ai țării la

din Bucu- 
IlI-a ediție 
de tir la 

La această

I T.A.-0 NOUĂ Șl FRUMOASĂ SALĂ DE SPORT ÎN CAPITALĂV

La întreprinderea de transport auto din Capitală (I.T.A.) a avut loc ieri la amiază 
un eveniment mal puțin obișnuit in viața salariațllor. In prezența re
prezentanților conducerii LT.A. (director telinlc ing. Sebastian Calotă), ai comitetu
lui de part’d (secretar Petre Casandra) și comitetului sindical (președinte Gh. Mînzu) 
a avut lc. inaugurarea unei frumoase săli de sport, al cărei spațiu larg și foarte 
judicios amenajat poate fi folosit concomitent de jucătorii de tenis de masă (trei 

mese), boxeri (un ring) și luptători (o saltea).
Cu nu prea mult timp in urmă, încăperea respectivă era destinată pentru a depo

zita diverse materiale ; astăzi insă, prin efortul deosebit al membrilor asociației 
sportive Unirea Tricolor Ilfov (echipa de fotbal se află pe locul II în seria a IV-a 
a diviziei C), al președintelui ei Otto Holzman și cu ajutorul conducerii întreprin
derii, sala a căpătat contururi cu totul noi, in care tineretul iși vede un vis Împlinit: 
posibilitatea de a practica sportul In condiții dintre cele mai bune.

CU AER COMPRIMAT
individual se acordă după disputarea 
celor două manșe, iar pe echipe, după 
prima manșă. Este o măsură bună a 
federației, căci astfel vor intra în 
posesia titlurilor individuale cel mai 
buni liniași, care la două concursuri 
consecutive au totalizat cele mai va
loroase punctaje.

Duminică, de la ora 8,30 pînă la 
ora 18,30, au loc probele de pușcă 
(40 focuri seniori și senioare) și pis
tol juniori 40 f. Luni — pistol senioa
re. seniori și junioare și pușcă ju
niori și junioare — toate în sala de 
expoziție a Institutului de arhitec
tură.

„Cupa Unirii44 la tenis

PE CULMILE ÎNZĂPEZITE 
SPERANȚELE OLIMPICE

DRON SE IMPUNE...
>,Cupa Unirii44 a intrat în faza finală 

o dată cu disputarea partidelor pentru 
locul 1—4 la băieți Sala Steaua s-a do
vedit neincăpătoare pentru numerosul 
public care ar fi dorit să asiste la desfă
șurarea acestei competiții atît de atrac
tive. In întîlnirea vedetă. S. Dron, la 
capătul a trei ore de joc. a reușit să 
cîștige cu un infim avantaj partida cu 
Gh Boaghe, revelația acestui concurs. 
Primul joc revine lui Boaghe. după dis
putarea mingilor de tie-breack, cu 7—6. 
In setul doi, Dron se impune cîștigînd 
mult mai greu decît arată scorul de 6—1. 
Jocul decisiv îi prilejuiește lui Boaghe să 
dea un adevărat recital de tenis. Momen
tul psihologic al partidei se petrece la
5— 2 și 40—15 pentru Boaghe. Dinam ovis- 
tui găsește ultimele resurse de energie 
și revine, egalînd la situația de 5—5. Vic
toria surîde din nou lui Boaghe, la 6—5 
avînd de patru ori meci-ball. Dron, cu 
multă risipă de energie, și cu șansă, 
cîștigă cu 8—6 în fața unui mare învins. 
T. Ovici, cu un joc inteligent, întrece 
cu ușurință pe V. Sotiriu cu 6—2, 6—3. 
Stelistul a jucat, totuși, bine, dar nu a 
reușit să se acomodeze suficient cu jocul 
impus de Ovici. Rezultate fete : Valeria 
Balaș — Adriana Călina 7—5, 6—7. 7—5, 
Virginia Ruzici — Mariana Hadgiu 6—0,
6— 1, Eleonora Dumitrescu — Florența 
Mihai 6—3 6—2 Mariana Simionescu — 
Virginia Ruzici 7—6, 7—6.

S. IONESCU
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PRIND ARIPI
Priveliștile montane hibernale, 

voluptatea schiului, plimbările pe 
poteci de nea, fermecătoarele jocuri 
în’ zăpadă, ceașca cu ceai fierbinte 
pe care o oferă cabanele, atîtea alte 

'motive legate de pregătire Ii În
deamnă în miez de iarnă pe spor- 
tivi să pornească spre zonele alpine. 
In aceste zile de vacanță, în Bucegi 
întîlnești adesea grupuri de spor
tivi aparținînd loturilor olimpice. 
Este firesc, marile întreceri de la 
Miinchen se apropie și, pentru a-și 
vedea visul împlinit, cel care-i ani
mă pe toți concurenții — medaliile 
olimpice — aceștia Caută aici reîm
prospătarea resurselor fizice și psi
hice. Iar muntele reprezintă pentru 
ei cam ceea ce înseamnă carul fă
cut iarna de bunul gospodar.

.. .Cabana Cioplea din Predeal. 
•Printre oaspeții ei, în aceste zile, se 
află un grup de fete al căror pro
gram de vacanță dă de înțeles, din- 
'tru-început, că e vorba de sportive. 
De altfel, nici nu este prea greu, 
pentru cei cît de cit avizați, să dis
tingă în acest cerc pe Ileana Drîm- 
bâ, Ana Pascu, Olga Szabo, Suzana

Floretistele lo
tului olimpic in 
drum spre pîrtia 

' de schi, pentru 
partea cea mai a- 
trăgătoare a pre
gătirii fizice.

Foto I
Ion MIHAICA

Ardeleanu, floretistele noastre în
cununate în atîtea rînduri cu laurii 
marilor competiții internaționale, 
împreună cu celelalte colege din lo
tul olimpic, au poposit cîteva zile 
în cunoscuta stațiune. Pentru ele, ca 
și pentru alți sportivi, vacanța are 
semnificații aparte, Totul se subor

donează unui singur gînd i Miin- 
chen. Le-am zărit deunăzi urcînd 
pe Clăbucet pentru un... ceai la 
„Plecare", apoi sfidînd, într-o cpbo- 
rîre pe jos, bărbații care preferau 
comoditatea telefericului. Povîrni- 
șurile abrupte nu le speriau, gerul 
le sporea parcă pofta drumeției. u 

Sus, înainte de plecare, l-am reți
nut o clipă pe antrenorul Andrei 
Vîlcea, „Zăbovim cîteva zile la Cio
plea — îmi spune grăbit — pentru

Aurelian BREBEANU

fContinuarg țn paj, g J-aj

D rum bun, olimpicii De cite 
ori va fi răsunat ieri, în ho

lul aeroportului internațional 
Otopeni, această urare adresată 
tricolorilor ce luau startul spre 
Sapporo? Statistica — de această 
dată — este neimportantă, pen
tru că ea nu poate consemna nici 
dragostea cu care au fost încon
jurați (și cu care vor fi urmăriți 
în timpul dificilelor întreceri din 
stațiunea montană niponă) repre
zentanții României la Olimpiada 
albă, nici emoția — care a es
tompat, pentru cîteva clipe, dîr- 
zenia și dorința de afirmare a 
competitorilor noștri. — ce-i stă- 
pînea pe cei ce porneau în dru
mul de mii și mii de kilometri 
avînd ca țintă Sapporo, localitate 
ce întrece astăzi în popularitate 
chiar și marile metropole ale 
lumii. Așadar, după boberi (care 
s-au și obișnuit — în termeni foar
te uzitațj astăzi — s-au aclima
tizat cu condițiile de climă, fus 
orar, alimentație ș.a.m.d. ale sta
țiunii japoneze) au pornit spre 
Sapporo și ceilalți olimpici ro
mâni. De acum, vom trăj febra 
așteptării, vom urmări cu nerăb
dare telexul, vom ridica imediat 
receptorul la orice țîrîit prelung

al telefonului, vom căuta cu avi
ditate tn programul tele anunțu
rile privind transmisiile de la 
Jocurile Olimpice pentru a afla 
vești, mereu altele, de la ai noștri,

pice pentru a afla 
Ițele, de la ai noștri, 

de la ceilalți competitori... Acum, 
la plecare, un gînd: să fie, ei — 
olimpicii României — la înălțimea 
renumelui pe care țara noastră 
și l-a creat în lumea sportului în 
ultimul sfert de veac. Am dori să 
avem grija florilor cu care-i vom 
'întîmpina la întoarcere...

INEGALABILA MĂIESTRIE 
A SPORTIVILOR CHINEZI

Scriind despre jucătorii de ping- 
pong chinezi — oaspeji de onoare 
ai sălilor noastre de sport, în 
aceste zjle — unul dintre colegii 
mei dădea sclipiri nebănuite cu
vintelor, irizații născute din fru
musețea și grația unor veritabili 
artiști ai sportului. Emoții estetice 
asemănătoare vor simți și locui
torii de pe malurile Someșului, 
sensibili și fanatici deopotrivă în 
fața a tot ceea ce înseamnă mă
iestrie. „Internaționalele" de tenis 
ale României, reunind ași ai mî- 
nuirii mini-rachetei de pe trei 
continente, le vor do posibilitatea 
clujenilor să se desfete în fața

unui pu- 
ne-am fi 
și-au re- 
titlul na-

măiestriei inegalabile a jucători
lor chinezj. Și, sîntem siguri, ei 
vor onora acest regal sportiv cu 
entuziasmul lor devenit termen de 
comparație în sportul românesc

MAI BARBATEȘTE DECÎT.,.
BĂRBAȚII

La Timișoara, în fața 
blic mai numeros decît 
așteptat, handbalistele 
luat întrecerea pentru 
țional. Prima lor performantă — 
făcînd abstracție de încîntătorul 
balet (soljtar) al studentelor din 
localitate — a fost jocul mai 
bărbătesc decît al... băieților. Du
pă campionatul mondial, care 
ne-a adus satisfacția unui salt de 
două locuri în ierarhia interna
țională, dar a picurat și amără
ciunea ratării unej medalii, dis
puta pentru titlu sau pentru un 
loc sub soarele diviziei A a re 
început cu o furie nebănuită. 
Cred oare fetele că virtuțile hand 
balului se află în îndîrjirea Ci

I
I

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. a 3-a)
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SALT PESTE DECENII
Cînd octogenarul Virgil Saivan 

a reactualizat — unei asistențe 
compuse din circa 400 de pionieri 
— meciul său cu boxerul canadian 
Otwooden, disputat la Paris, în 
1919, în cadrul Jocurilor interalia
te, iar doctorul Petre Tîrlea a re
povestit turneul plin de neprevăzut 
pe cere prima echipă a „U“-ului 
l-a întreprins, în 1923, în Franța și 
Italia, am înțeles că sportul n-are 
vârste, că inimile ce bat în pieptul 
veteranilor au, încă, înflăcărarea 
adolescenței și că adolescența urcă 
ta timp, făcîndu-ee martoră — cu

printre vîrstele... cravatei roșii — 
cînd a propus rendez-vous-ul gene
rațiilor sportive extreme ale Clu
jului, iată proba — pe care a dorit 
s-o facă elocventă — atunci cînd 
a înlesnit întîlnirea dintre pionie
rii sportului clujean și pionierii de 
astăzi al Clujului.

O întâlnire care, atît pentru invi
tați (sportivi ai anilor 1918—1950) 
cit și pentru gazde (membri ai Ca
sei pionierului) a constituit un ade
vărat eveniment, primii căpătând 
neașteptata ocazie de a reîmbrăca 
straiele tinereții, ceilalți, prilejul

Recenzii

CALEIDOSCOP SAPPORO
• Sportivii olimpici, bărbați șl fe

mei, vor fi găzduiți separat In satul 
olimpic de la Sapporo. Construcția sa
tului a început In aprilie 1970 și s-a 
terminat în noiembrie 1971. Au fost 
prevăzute capacități de cazare pen
tru 2300 sportivi și oficiali. Pentru 
bărbați 19 clădiri a cite 5 etaje cu 
Un total de 680 apartamente. Pentru 
femei au fost oonstruite două blocuri 
a cite 11 etaje, avirid un total de 132 
de apartamente. Satul olimpic, mai 
cuprinde un teatru, un club interna
țional, o saună, magazine si servicii
bancare. Construcția blocurilor și 

apartamentelor este de tip clasic, 
standardizat, pentru ca după J.O. să 
poată fi vlndute locuitorilor din Sap
poro.

• Principalul restaurant al satului 
olimpic are o capacitate de 900 locuri. 
Alimentația, compusă din J mese pe

Sapporo, noul metrou are stații foarte 
apropiate. Durata maximi a deplasă
rii în centru 12 minute!

O echipă japoneză de decoratori 
de inaliă calificare a realizat emble
ma oficială a J.O. de la Sapporo, 
senine simbolice pentru diversele in
stalații sportive precum și cele trei 
afișe olimpice- Aceeași echipă s-a 
ocupat de grafica invitațiilor, a bile
telor de intrare, de diplome și me
dalii. de uniforme imbinind utilul 
cu frumosul în forme si modele va
riate si sugestive.

• Flacăra olimpică aprinsă de la 
templul zeiței Hera din Olimp. Ia 30 
decembrie 1971. a fost t-ansportată 
din Grecia, pe calea aerului, pînă 
la Tokio unde a ajuns în Ianuarie 
1972. De aici, dirijată, ea urmează 
diferite rute. Un itinerar 
coasta Pacificului, iar

va 
celălalt.

urma 
coasta

Japoniei, pentru a ae reni I®

i

• V’- fc-: n
Lte.i

Sapporo s-aOrayul
paroazaf fn vede~ea ma
relui eveniment sportiv 
pe care fi găzduiefte.

ne. Un sistem de traducere simulta
nă va funcționa la conferințele da 
presă, la diferite ședințe tehnice, la 
tragerile la sorti pentru probele al
pine de schi.

• IO. de Ia Sapporo vor fi pre
cedate, intre 28 ianuarie — 1 fe
bruarie. de „Festivalul Zăpezii*" o 
mare sărbătoare populară anuală de 
iarnă- Cu acest prilej întregul oraș, 
dar mai ales parcul Odori se împo
dobește eu uimitoare statui de ghea
tă si zăpadă, iar populația petrece 
ea la carnaval.

• Organizatorii olimpici sînt oon- 
știenti de rolul covârșitor al presei, 
radio-ului si televiziunii. Se aprecia
ză că aproximativ 3000 ziariști, re
porteri. crainici si fotografi, din care 
1800 străini șl 1200 japonez! vor co
menta si imortaliza întrecerile olim
pice Pentru înlesnirea comunicațiilor 
s-a construit un centru de oresă care 
va cuprinde instalații de telex. Me
lon. săli de lucru si de interviuri, un 
vast auditoriu (3400 m1), o piscină 
aoooerită (2700 mh etc. Centrul de 
presă situat la numai 900 m de satul 
olimpic are si spatii speciale de ca
zare pentru ziariști, grupate într-un 
ansamblu denumit simbolic „casa 
presei”.

Televiziunea japoneză a dispus In
stalarea a 19 posturi de transmisie 
în culori si 26 de posturi emițătoare. 
1000 de tehnicieni se ocupă de con
trolul și buna funcționare a acestui 
complicat sistem de transmisie In 
întregime în culori.

Virgil Saivan

mintea și sufletul — a evenimen
telor sportive de demult După 
cum am înțeles că Istoria sportivă 
nu trebuie să rămînă o pagină 
moartă, ci că trebuie descoperită — 
sau permanent reactualizată — ti
neretului, ea reprezentînd, pentru 
cei care n-au atacat, încă, arenele 
sănătății, un îndreptar, iar pentru 
generațiile care aspiră astăzi la 
gloria sportivă o galerie de verita
bile modele.

Iată, de altfel, și rațiunea pe ca
re a mizat maestrul emerit al spor
tului Albin Moraru — acel neobo
sit propagator al educației fizice

In programul cultural de la Miinchen

SCALA DIN MILANO

(stingă) fi Petre Tîrlea
Cotoi Aurel PALADE-URSU-Cluj
de-a afla, direct de la sursă, po
veștile sportive de altădată.

Povești adevărate, reactualizate 
lor de către acad. Eugen Pora 
(unul dintre discipolii savantului 
Iuliu Hațieganu, înveteratul susți
nător ai ideii de sănătate fizică și 
morală prin educație fizică), acad. 
Rudolf Palacsor (fotbalist al anilor 
1920—1930), prof. univ. Petre Tîrlea 
(membru al celei dintîi formații a 
,,U“-ului), ing. Virgil Saivan (unul 
dintre primii boxeri ai Clujului), 
luptătorul Ion Micu etc...

Povești adevărate care, dincolo de 
epicul lor, au amintit de sacrificii 
și muncă, de curaj și dîrzenie. de 
satisfacții și obligații și care — de 
fiecare dată — s-au încheiat cu 
sfatul, lzvorît dintr-o experiență de 
multe decenii, de a-ți face din 
sport primul prieten și cel mai a- 
proplat tovarăș al tinereții.

Nușa DEM1AN

A scrie recenzia unei cărți care 
poartă pe copertă semnăturile lui 
Ion Țiriac ji Ilie Năstase, este si
nonim cu a te lăsa lesne purtat de 
vîntul victoriei. Orice părere pro
prie nu poate fi deeît inutilă, în 
fața unui succes dinainte asigurat. 
Știm că volumul *) nu va rezista 
mai mult de cîteva ore în rafturi
le librăriilor. Ceea ce se înscrie pe 
coordonatele faptului normal, atlt 
de mare fiind popularitatea co- 
semnaiarilor.

Graba de a „prinde" unul din 
cele 40 000 de exemplare ale tira
jului (cam cit trei tribune de la 
Roland Garros...) este, de altfel, pe 
deplin justificată. Cititorul va găsi 
în paginile cărții tot, sau aproape 
tot, ce-ți poate dori ca „memento" 
al unor fapte ji oameni ce-i sînt 
dragi. Nu lipsesc datele autobiogra
fice, descrierea uceniciei în tenis 
a celor doi, care aveau să devină 
supercampionii români ai rachetei, 
urcușul pe pantele succesului, ma
rele suspense de la poarta consa
crării. Defilează, prin fața noastră, 
glorioasa suită de faimoase turnee, 
pătrundem în „sanctuarele" spor
tului alb, trăim alături de Năstase 
fi Țiriac emoțiile luptei acerbe 
pentru ghemuri și seturi, în con
cursurile desfășurate pe toate me
ridianele. Apoi, drumul spre „Sa- 
latiera de argint", în două ediții 
(1969 și 1971), în care echipa Româ
niei a întrecut toate adversarele 
din cele trei zone ale competiției, 
obținînd dreptul de a Juca Challenge- 
roundul. Au fost, atunci, tnfrîn- 
geri amare, dar care ti onorează, 
prin comportare fi ținută, pe cei 
doi mari tenismeni români.

Toate acestea se împletesc, într-o 
tnfiruire cursivă și plăcută la citit, 
pe distanța a aproape 300 de pa
gini. Majoritatea celor descrise 
sînt, e drept, prea bine cunoscute 
din atîtea relatări reportericești, 
difuzate prin gazetă, radio și 
ecran. Elementul inedit lipsește, 
inevitabil, chiar dacă tonul adop
tat se vrea uneori confidențial. 
Din acest punct de vedere, cartea 
apare prea tîrziu. Sau poate prea 
devreme. Fiindcă descrierea se o- 
prește chiar în ajunul marelui 
triumf al lui Ilie Năstase, de la 
Paris, la „Turneul campionilor" a- 
nului ’71. Dar cite nu vor urma ? 
Dacă unul din campionii-autori 
privește spre asfințitul carierei, ce
lălalt este la apogeu, sau poate nu 
l-a atins încă. Să sperăm că viitoa
rele ediții ale cărții vor face corn-

$

as
$

pletările necesare, intr-o narațiune 
care mai cuprinde, sperăm, capito
le în pregătire. Nu prin forța con
deielor, ci a rachetelor.

N-am vrea să deconspirăm 
prea mult din secretele de fabrica
ție ale acestei cărți, care va fi de
sigur un „bestseller", dar trebuie 
să aducem lauda cuvenită aceluia 
ce a avut in grijă laborioasa re
dactare a lucrării, confratele nostra 
Ioan Chirilă. Volumul, apărut sub 
îngrijirea sa, se va înscrie, pe me
rit, alături de precedentele sal® 
succese scriitoricești.

Exista in această carte multe pa
saje scrise cu condei sensibil, care 
captează pe cititor, îl emoționează. 
Cu oricîtă exigență te-ai fi înar
mat, nu poți să nu rămtt mișcat la 
lectura acestor rtnduri. cu care de 
altfel se încheie cartea: ....Am »-
colit globul de zeci de ori. Am ju
cat pe toate continentele. Ilie va 
cîștiga, într-o bună zi, Wimbledo- 
nul. Și o va face cînd ne vom aș
tepta mai puțin. Eu, însă, bătrînul 
Iui general, Ion Țiriac, am să mă 
mîndresc întotdeauna cu cei d»i 
copii ai mei i un băiat, Cleveland, 
și o fată, Charlotte".

In fața unui asemenea „trou
vaille" perfect trebuie — ca mese
riaș — să-mi scot pălăria.

Radu VOIA
*) Ion Tiriac, Ilie Năstase — „Ar 

fi fost prea frumos" (Editura Sta
dion, 1972)

zi, calculate la aproximativ 60M ca
lorii de persoană va fl oferită la ale
gere, menu-urile urmînd a fi alcătui
te după bucătăria asiatică, europeană 
și nord europeană. Pentru a lega sa
tul olimpic (construit într-un pare ee 
a fost sediu! școlii de politie a regiu
nii Hokkaido) de centrul orașului

Șl DIORAMA OLIMPIADEI 2000

ADEVĂRURI
Gloria nu-1 poate mulțumi pe cel 

ce o cîștigă prin furt, și nu prin 
Vrednicie.

V. N. GOGOL

Sportul e o rețetă morali care «e 
aplică fizic.

JEAN GIRAUDOUX

Cea mal bună metodă de a ta îm
bărbăta este de a îmbărbăta pe al
ții.

MARK TWAIN

Pierre de Coubertin • pretins 
Jocurilor Olimpice să consolideze 
„precara cununie a trupului cu spi
ritul". Ceea ce toți organizatorii 
edițiilor moderne ale Olimpiadelor 
încearcă acum să realizeze, în spe
cial prin bogate programe artisti
ce care însoțesc Jocurile.

Gazdele Jocurilor Olimpice de 
vară de la Munchen se străduiesc 
*â ofere un program cultural ,.pe 
toate FBturile*. Pârtiei par. ții (tațe- 
legtad printre ei șl spectatorii, și 
turista» vor avea posibilitatea să 
sicari 4o pe afla. dup* preferințe. 
De pOdâ. Eguraazâ ta program 57 
de reprezentații de operă. printre 
care „Aida* prezentată de Scala 
dta Milano ®ub bagheta tul Clau
dio Abbado. baletul orașului New 
York eu cut eg-ariile Iul George 
Balanchine, seri tradițional mta- 
chețșeze dedicate lui Mozart. Wag
ner, Richard Strauss, o săptămînă 
a operei slovace ți alta închinată 
luî Jacques Offenbach. Printre cele 
28 de reprezentații teatrale i Ne-Napolebn vâ fi vtut să facă din 

marș un sport național ?
HENRI POURET

PREVĂZĂTORUL
Desen de G. BADEA

AGENDA TURISTICA
săntuț® »-«-). Oficiul de turtim Bucu
rești organizează excursii, la Sinaia, 
Predeal și Poiana Brașov.
• AmatofJ de schi Ișl pot asigura 

cr. sejeur de mal multe zile In stațiunea 
Predeal unae n se oferă condiții di
ferențiate de cazare (In hotelun sau 
Tî:e>. —• Aa foot reluate excursiile de sftr-
rt de săptămînă la cabanele șl vilele 
din rtatlunSe de pe valea Prahovei. 
Plecarea —-------—" — — - .-
tă după
•eara.
• Un

mimului __ ____ .___ ______ ______
a luat lăudabila Inițiativă de a crea in 
acest oraș ou muzeu al alpinismului 
eu secții de geografie și geologie, is
torie, artă, literatură, echipament spor
tiv, trofee etc. Cei ce vor să 
această acțiune slnt rugați să 
sau să trimită materiale centru 
pe adresa : Horta Vis . ttr. 
B, Bușteni flud. Prahova).

_________ .____ prahovei, 
din București are loc ilmbi- 
amlazâ fl înapoierea duminică 

pasionat al drumeției fl alpi-
®n Bușteni. prof. Horta Vlssa,

gro Ensemble Company din New 
York, ..Berliner Ensemble" (R.D.G.) 
cu patru piese de Brecht, teatrul 
Labors torium din Wroclaw sub 
conducerea lui Jerzy Grotowski. 
Printre cele 42 de concerte orches
trale sau de cor : orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii italiene, 
..Wiener Sinfontker", Filarmonica 
din Moscova avînd ca solist pe Da
vid Oistrach (într-un concert de 
Brahms), Gewandhausorchester din 
Leipzig ș! orchestra simfonică NHK 
din Tokio, la care se adaugă 24 de 
seri de muzică de cameră sau so
listice. In acest program este pre
văzută la Mfinchen șl prezența co
rului â capella bucureștean Madri
gal Un important capitol al pro
gramului este rezervat spectacole
lor folclorice, printre protagoniste 
figurând și un ansamblu românesc, 
a cărui venire în capitala bavareză 
se bucură de pe acum de mult in
teres.

Programul muzical (completat cu 
reprezentații de muzică electronică 
experimentală) va fi încununat de 
un festival pl uri-artistic Întitulat 
sugestiv „sunet-film-diapozitive-lu- 
mină“.

în parcul olimpic o stradă în
treagă va fi consacrată jocurilor 
(incluzînd și experimente de artă 
plastică). Expoziții de fotografii, de 
filatelie. d° arte plastice, precum 
și retrospective dedicate elemente
lor culturale în relație cu mișcarea 
olimpică — vor întregi afișul și 
așa destul de încărcat.

Nu în ultimul rând ar trebui 
menționată Intenția celebrului 
futurolog Robert Jungk de a pre
zenta într-o dloramă tabloul unei 
Olimpiade a anului 2000. (vib)

GARRINCHA cel mai

al tuturor

Garrincha fi Elsa Suarez

Aflat în Europa de o bucată 
bună de timp, acompaniindu-și a 
doua soție, renumita cântăreață de 
samba, Elsa Suarez, Manuel dos 
Santos, cunoscut în lumea fotbalu
lui sub numele — celebru — de 
GARRINCHA, vrea să mai joace,

«perind într-un contract avantajos 
(5 000 de dolari pe lună l) cu echipa 
franceză Red Star.

Speranțe deșarte.
Cu o situație materială încurcată 

— celor 7 fete, din prima căsăto
rie, pentru care plătește pensie ali

bun jucător

timpurilor ?
mentară, 11 s-au adăugat 2 băieți; 
nâscuți de Elsa Suarez —, „Mană", 
fostul idol al lui Botafogo, de 58 
de ori internațional brazilian, re
prezintă în Europa o marcă de ca
fea, al cărei „public-relation" este 
cîntăreața de samba, care cutreieră 
totodată capitalele, în căutarea 
succesului...

Pentru Elsa, GarrinchJ rămîne 
cel mai mare fotbalist ăl tuturor 
timpurilor și nu se sfiește s-o de
clare lui Francisc Le 
„Miroir du Football" ;

— Pelă își datorează 
din popularitate unei 
legate de treburi străine fotbalului. 
Numele său este o legendă, un mit, 
în vreme ce Mană a devenit cele
bru numai și numai prin fotbaL 
In Europa, există o concepție echi
vocă despre Pelă. îl considerați 
cel mai bun jucător al tuturor tim
purilor ? Nu-i adevărat. De depart 
te, cel mai bun este Garrincha. 
Mergeți în Brazilia și veți constata, 
în ochii brazilienilor, că nu există 
nici un dubiu !

Mai reținut, mai trist și mai sin
cer, Garrincha se mulțumește să 
afirme că „și la Sao Paulo, pe te
ritoriul lui Pelă, oamenii mă iu
besc mai mult. Probabil că în ochii 
lor eu sînt mai artist..."

La 34 de ani (declarați, dar .l 
depășiți I !), Garrincha rămîne un 
nume care deconspiră soarta colo
ratului fotbal brazilian: glorie Țt" 
decădere, agonie și extaz, goluri și 
amintiri, apoi regrete, multe, multe 
regrete...

Goulven, ta

mare parte 
propaganda

sprijine 
scrie 

mu seu 
Gri viței

ADELA BADOIU, TIRGU JIU. între
barea dv. este cit se poate de firească 
șt probabil, și-au pus-o șl alții : ce se 
lr.tfmpll cu boxerul Aurel Dumitrescu, 
care pur Și simplu a dispărut de pe 
ringurile noastre ? Intr-adevăr, au tre
cut fapte luni (de la europenele de la 
Madrid) de etnd n-a mai boxat. încă 
puțin, șl Întrebarea dv. ar fl sunat

G. V., PLOIEȘTI. Trtmtțtndu-ns 
două catrene și referlndu-vl la 
două trimise mal de mult, spuneți :

— V-am trimis două catrene 
Și-n ziar n-au apărut.
Dar ml-am zis in gind > .pesemne, 
Coșul tot nu s-a umplut !“.

Cu ultimele, 8-a umplut, vă «sigur I

Ubrărtll* din Iași.
FACAZNL Sper el. 
im reușit să desiu- 
Sper. dar na «tot «4-

TON GRIGORAȘ. TURNU SEVERIN. 
„Vreau să știți că, in orașul nostru, 
cei mai iubit sport este fotbalul . Vă 
mulțumesc pentru ‘nformațle. Nu știu 
de ce, dar eram urmărit de Ideea ca 
cei din Turnu Severin se dau în vlnt 
după hochei pe iarbă ! Mă revanșez, 
dindu-vâ și eu informația cerută : In
viața noastră fotbalistică nu slnt cu
noscut! deeît Nunweiller III. IV, V 
(portarul) și VI. ceilalți frați n-au a- 
tins limitele performanței.

IOSIF IOAN PAUL, COMUNA DRAU- 
ȘANI. Există doi fotbaliști cu numele 
de Moț : 1) Cel care a venit de la Va 
gonui la U.T.A.. reîntorcindu-se apoi 
la Vagonul. 2) Cel adus de Dinamo, 
de la Alba lulla, și cedat după scurt 
timp Crișulul.

AN' -N SCUTARU IAȘI La ora ac 
tuală volumul „Ar fi fost prea fru- 
mos“.”th' care Iile Năstflsa și Ton Ti
riac povestesc marile lor bătălii de pe 
Courts-urile lumii, se află (dacă se mal

află) tn vltrtr.ele BbrărHlor. Presupui 
că a ajuns șl ta

LETCA ORICA. 
de data aceasta, 
șese numele dv._ _ .
gur ! Dar. să vă răspund la întrebare t 
de la prima ei prezență pe scena divi
ziei A. In ediția lMi-lMă. p -*-* 
acum echipa de fotbal Dinamo 
trecut niciodată prin emoțiile 
gradării șt cu atît mai puțin, n-a fost 
In situația de a Juca !n divizia B. în 
majoritatea edițiilor, Dinamo s-a nu
mărat printre candidatele la titlu pe 
care l-a șl dștlgat de ( ori, de I ori 
consecutiv ; edițiile 1951—Uri. 1M2—«3, 
1963—64 șl 1964—65. 
voluțll ie-a avut ta 
60 : locul 8.

STAN TANASE, ________
1) Dridea n, nu Dridea L 
un gol direct din lovitură de 
tr-un med Petrolul rzrri. 
In urmă cu cîțiva ani, la Ploiești. 
„Cine deține recordul ta materie 
goluri Înscrise prin șuturi de la i 
distanță ? Nu cumva jucătorul 
favorit, Dincuță T“. Regret, dar nu am 
o astfel de evidență. Și. oricum, era 
mal ușor de ținut decit cea a șuturi
lor trase de fotbaliști pe lingă poartă, 
tie la un metru ! Un registru 
file ne-ar fi trebuit numai 
Dineu tâ.

ptn* 
n-a 

retro-

Cele mal slabe e- 
edlțiUe 1950 fl 1959—

PUCHEXH MART, 
înscris 

colț, în- 
Rapid disputat 
- - 2) 

de 
mare 
meu

cu ioc 
pentru...

...fostulastfel 5 ce sace actualmente 
boxer Aurel Dumitrescu T Inactivitatea 
sa prelungită are mai multe cauze, o- 
blectlve și... subiective. Dar, se pare 
tă ea va înceta. Aurel Dumitrescu a 
reluat antrenamentele, sub conducerea 
lui Marcu Spacov șl este hotărit, prin 
noi victorii, să le confirme pe cele 
de altădată...

PETRE TABARANA, COMUNA 
TENT. Campionatul englez de 
angajează cei mal mare număr i 
chipe: 22 I

MANOLE PASCU. BUCUREȘTI, 
ierarhizarea celor mai buni jucători 
tenis din lume se ține seama, în pri
mul rtnd, de rezultatele obținute de 
către aceștia In cele trei mari turnee 
Internationale : Wimbledon, Forest
Hils și Roland Garros. Dar, evident, 
sînt luate tn considerație Șl perfor
manțele lor din alte turnee Importante 
șl. bineînțeles, din „Cupa Davls".

ION SBTRCEA COMUNA CASIN. 1) 
Observația dv. este Justă. Vă mulțu
mim. 2) Dacă cei de la poștă dau din 
umeri cu atlt mai puțin sînt in măsu-ă 
să vă a1ut în această privință. Probie- 
ma nu es’e. de altfel, atît de simplă 
cum vi se pa.e dv.

Ilustrații : N. CLAUDIU

MOS- 
fotbal 
de e-

în 
de

. săriturile ei 
de âitădata

„.Privesc mllnlle lui Dumitru Pav
lovici, fosta „panteră” din poarta Rt- 
pensiei de odinioară. Sînt niște mllnl 
neobișnuit de mari, cu. degete lungi, 
noduroase. De aceste mîinl, s-au iz
bit mii «i mii de baloane, aceste mlini 
odinioară toarte agile, s-au avîntat te
merare, scoțînd mingile din picioa
rele adversarilor, la numai cîțiva 
pași de poartă... Uneori, degetele 
s-au îndoit sub tăria șuturilor, alte
ori crampoane necruțătoare au căl
cat peste ele.»

Și lată acum, la vremea zăpezilor 
de la tîmple, tot aceste mîinl lungi 
osoase, brăzdate de cicatrice, răsfo
ind cu migală și duioșie filele albu
melor cu amintiri care păstrează co
morile unei cariere strălucitoare...

— N-aș fi vrut să fiu portar, spu
ne Pavlovici aprinzîndu-si o nouă 
țigară. Eram centru-naintaș la „Da
cia" din cartierul Mehala. și-mi dă
deam seama că cea mai mare pa
coste pentru un fotbalist e să ajungă 
portar. E postul cel mai greu. Nu 
te miști. Stai între bare si privești 
Și, deodată, vine tăvălugul peste 
tine- Iar cînd culegi mingea din pla
să, blestemînd-o, toate se sparg în 
capul tău. L-a pus naiba într-o zi, 
însă, pe antrenorul nostru Sabrec. 
care jucase la ..Chinezul”, să se uite 
la mîinile mele. Aveam palmele 
mari, niciodată nu găseam mănuși 
pe măsura mea. Le-a luat, le-a su
cit ne toate părțile și deodată mi-a 
înfipt un cui în inimă : „Măi, Pavlo
vici, înaintașii cresc ca ciupercile, 
dar portari nu prea găsești pe toate 
cărările... Tu ai mlini de portar, mă. 
nu-tl mai pierde vremea cu alte aiu
reli. Portar am să scot din »ne.. “

Zis si făcut ! S-a apucat de »"-ea- 
bă si m-a chinuit ca pe h >*.fi de cai. 
Rămînea numai cu mine după an

trenamente fl mă „bombarda" pini 
cârteam frlnt de oboseală. Nu aveam 
terenuri gazonate, pe vremea aceea. 
Plonjam pe o zgură ca stlnca, 
mă menajam. Prinse sem dragoste 
noua „meserie” și, cu răbdare și 
doare, am învățat toate secretele 
Peste o vreme, am fost chemat 
_Ripi". Am debutat într-un joc
Juventus (3—0 pentru noi). Am apă
rat un penalty și cînd Hocksary m-a 
bătut pe spate, protector, am înțeles 
că de acum aveam asigurată viza de 
intrare In marea familie a Ripensiei! 
După trei locuri am fost selecționat 
In echipa națională. Apoi am mai 
apărat poarta ei de încă 17 ori...

— Care crezi c-a fost cel mai bun 
joc din cariera d-tale ?

— Cel mai bun joc? Ei, cu jo
cul ăsta e o întreagă poveste. Pav- 
lovici privește gînditor pe fereastră, 
oftează. Iși adună gîndurile Si conti
nuă cu glasul voalat de emoțieî 
vezi, dumneata, cînd ajungi „cine
va” In fotbal, toată lumea te răs- 
fațâ-n fel si chip. Așa se Intlmpla 
și cu „Ripensia". Toată Timișoara 
ne iubea. Devenisem invincibili pe 
teren propriu. Dar tocmai cînd ne 
era lumea mal dragă, vine Venus In 
bîrlngul nostru si ne administrează 
o bătaie- Dar ce bătaie ! 6—1 ! O ast
fel de rușine nu mai pățise nicioda
tă Timisoara. Si cine a fost scos 
..țapul ispășitor" 1 Pavlovici. Din- 
tr-odată devenisem „piaza rea" a 
Timișoarei Mă sin-team să mă las 
de fotbal si să mă mut în alt oraș, 
în cele din 
-Trebuie să încerc marea 
la București Ori 
ori îmi iau afi’O fie la fotbal". 
p-- = te nu se mai antrena, căci sosi; 
se iarna Dar eu vene rn de trei ori 
pe zi La antrenament, Împreună cu

urmă mi-am spus : 
revanșă 

batem Venusnl. 
Ri-

Pavlovici, supranumit „pantera neagră
Desen de NEAGU RADULESCU

„fachirul” 
o zăpadă 
Cotormani 
două ore si eu plonjam prin nămeți, 
scrîsnind din dinți. Curînd, toată 
Timișoara aflase. S-a dus vestea : 
Pavlovici a-nnebunit. Nici zăpada 
nu-l mai ține-n casă”.

A sosit, în sfîrșit, primăvara. La 
plecarea spre București le-am spus 
celor de pe peron t „Dacă iau gol. 
nu mai vin înapoi”. Nu-ti mai spun 
ce 1oc a fost. Ploeșteanu, Bodola. 
Humis, Petea și Gruin au tras pe 
întrecute pînă și-au rupt- ghetele, 
dar nu mi-au dat gol. Apoi Onrean. 
debutant la Ripensia. i-a „ghicit” un 
șut grozav Iui Iordăchescu si Ripen- 
sîa s-a reîntors victorioasă în ora
șul de pe Bega- Tml rerfipălasem 
stima orașului. Municipiul Timișoara 
mi-a oferit 
care scria: 
trece".

— Dintre 
tc-au impresionat în

— Glaser. Planieka 
tre români, l-am apreciat întotdeau-

(Cotormani). Pe teren era 
de o jumătate de metru, 
tml trăgea la poartă cite

o diplomă de onoare pe 
„Pe la Pavlovicl nu se

portarii fie vizavi care 
mod deosebit ? 
și pl.nlzer. Mn-

na pe Mircea David, „rivalul" meu 
de la națională.

— Știu că stima este reciprocă— 
Dar dintre portarii zilelor uoastre ?

— Mi-au plăcut Voinescu si Toma, 
la vremea lor... Apoi l-am tnlrâgit 
pe Adamache... L-as pune !a inimă 
și pe Răducanu, dar cînd II văd 
cite o dată cum se joacă cu m-'nsra 
și cu nervii spectatorilor, renunț _ 
Mi-aduc aminte că eu nu făceam i=*- 
fel de lucruri niciodată si atunci îmi 
birui slăbiciunea de moment—

...Apoi Pavlovici a răsucit buto
nul televizorului. Se transmitea un 
meci din campionatul englez... Am 
privit cîteva minute, In tăcere, par
tida.

Si. î^lă-I ne portarul e-hir*' Arse
nal primind un gol. cu to’ - - >- il 
lui temerar si spectaculos.. în li
niștea camerei se auzi un oftat:

— Știu prea bine ce = în sufletul 
Iui. Am trăit si eu cl’ce’e acestea 
grele... Marele învins al fotentebd este 
întotdeauna același om ; r»or*arut !.«3

George M1HALACHE



Finalele campionatelor de patinaj viteza

'CARMEN DRAGOMAN, L. LAZĂR 
Șl Z. SANDOR CONFIRMĂ

ECHIPA PERULUI
în cureul dimineții de ieri, la 

sediul Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și «port s-au des
fășurat lucrările Plenarei Comitetu
lui Federației române de fotbal

La ordinea de zi au fost patru 
puncte : 1) îmbunătățirea activității
antrenorilor de fotbal; 2) Obiectivele 
Internaționale ale fotbalului românesc 
In 1972 ; 3) Execuția bugetară pe 
1971, planul de venituri și cheltu. 
îeli pe 1972 J 4) Măsuri organizatorice.

La lucrări a participat tov. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

La primul punct din ordinea de 
zi a luat cuvîntul tov. Ion Șiclovan, 
vicepreședinte al F.R. Fotbal, care 
a arătat că în activitatea antrenori
lor de fotbal se simțea de multă 
vreme nevoia unor reglementări 
care să așeze pe baze mai reale a- 
ceastă profesiune, conducînd astfel 
la creșterea neîncetată a calificării 
profesionale a tehnicienilor din fot
bal.

Cu acest "prilej a fost distribuit 
membrilor Comitetului federal un 
proiect de hotărîre cu privire la 
îmbunătățirea activității antrenori
lor echipelor divizionare șl al cen
trelor de copii șl juniori. Discutarea 
acestui proiect a dus la prezentarea 
mai multor sugestii de îmbunătățire, 
a lui. făcute de Iile Oană (Petrolul), 
col. Al. Florescu (A.S.A. Tg. Mureș), 
Agop Aram (jud. Constanța), C. 
Grigoriu țjud. Nc„._“, P. 
(F. C. Argeș), Z. Lupu (Focșani), 
Teașcă (F. C. Galați), Tr. Tom, 
(C.M.E.F.S. “ -
Ov.

firlmal reprezentativ» în șemlfinale- 
e Campionatului Europei șl clștlga- 

rea primelor doul meciuri din pre
liminariile Campionatului Mondial, 
calificarea echipei olimpice în tur
neul final de la MUnchen. Totodată, 
ș-a menționat că federația va acor
da tot sprijinul echipelor U.T.A. șl 
Steaua pentru o cît mal bună re
prezentare în competițiile europene 
la care participă.

La al treilea punct de pe ordinea 
de zi, execuția bugetară pe 1971, a- 
probarea planului de venituri șl 
cheltuieli pe 1972, s-a specificat de 
către tov. Nicolae Popescu, vice
președinte al federației, că bugetul 
pe 1971 a fost îndeplinit în pro
porție de 109 la sută, la venituri și 
101 la sută, la cheltuieli. Pentru 
1972 se prevede ca 45 la sută din 
buget să fie afectat activității juni
orilor și școlarilor.

în sfîrșit, după ce a dezvoltat 
cîteva aspecte privind în special 
munca de educație în rîndui fot-

bailțtilor ,1 a ▼orbit datora o 
de problema ale arbitrilor, tov. 
cea Angelescu, președintele 
Fotbal, « propus spre aprobare cîte- 
va tcnlmbari In comitetul federal șl 
tn organele federației. Astfel, tov. 
Gh. Ola șl Mihai Bîrsan aiu feat 
cooptați ca membri ai Comitetului 
federal, jar tov. Al. Ene, vicepre
ședinte al duhului Dinamo București, 

Biroului. 
, federal 

Tiberiu 
Blagoe

a fost ales membru al 
Noi membri ai Comitetului 
sînt, de asemenea, tovarășii 
Sima (j<ud. Hunedoara) și 
Marcovici (jud. Doj).

în încheierea lucrărilor 
pusă la vot (și adoptată) o 
care a regulamentului 
mâniei" : în anii 
internațional, cum 
din sferturile de 
competiții să nu 
tur-retur, ci prin 
pe teren neutru. Dacă după 
lungiri scorul rămîne egal,

serie 
Mir- 
F.R.

VA JUCA-PROBABIL
IN ROMÂNIA

a fost 
modlfi- 

„Cupei Ro- 
cu bogat program 
este 1972, jocurile 
finală ale acestei 
se mai dispute 
eliminare simplă, 

’ 1 pre-
__  se va 

recurge la lovituri de la lt m.

LIMA. 22 (Agerprea). — Repre
zentativa da fotbal • «tatulul Peru 
va întreprinde, între 23 martie *1 29 
aprilie, un lpng turneu pesta hotare. 
Fotbaliștii peruvieni îșl vor începe 
turneul jucînd, la 23 martie, cu se
lecționata Columbiei, urmînd ca la 
4 aprilie să joace împotriva formației 
Mexicului. în a doua săptămînă a 
lunii aprilie vor susține două partide 

echipele Marocului si Iranului. La 
aprilie, selecționata Peru va juca 
Moscova cu echipa U.R.S.S., iar
23 aprilie Va evolua, probabil, la

cu
14
la 
la
București. In ultimele două meciuri 
ale turneului, jucătorii peruvieni vor 
întîlni echipele Scoției (la 26 aprilie) 
Si R.D. Germano Oa 29 aprilie).

In această perioadă a pregătirilor,

Agop Aram (ju
Grigoriu țjud. Neamț), P. Rapaport
" - ' - - ), C.

>. uaiați/, <*-, aOmeSCU
București), V. Nanciu,

Pop și L. Munteanu (C.F.R. 
Cluj), R. Cosmoc (Farul). în urma 
discuțiilor, proiectul a fost adop
tat, cu precizarea că in chestiunile 
de detaliu Biroul federal va lua 
decurs de o lună, măsurile care 
impun.

Tov. Ion Balaș, vicepreședinte 
F.R. Fotbal, a prezentat apoi __
feratul privind obiectivele interna
ționale ale fotbalului nostru în 1972, 
obiective care vizează calificarea

De vorbă cu Dr DUMITRU TOMESCU

în 
se

al
re-

Pe doctorul Dumitru Tomescu, medicul 
echipei naționale, mulțl îl cunosc numai 
din nedoritele secvențe ale întreruperilor 
meciurilor, cînd vreunul dintre jucători 
rămas întins la pămînt, primește cele 
dintîi îngrijiri de la omul care aleargă 
cu trusa în mină. De aproape 5 ani, dr. 
D. Tomescu este în preajma tricolorilor, 
păzindu-le sănătatea, oțelindu-le organis
mul în vederea marilor bătălii.

îșl desfășoară activitatea cotidiană la 
spitalul „I. C. Frimu“. Tn cadrul secției 
de traumatologie, drămuindu-și timpul 
între sala de operație și camera de gar

LA 1 FEBRUARIE SE INAUGUREAZĂ 
UN CLUB CULTURAL LA z,DINAMO"
Inceptnd de la 1 februarie, in cadrul clubului sportiv DINAMO va func

ționa un club cultural, creat tn scopul asigurării unor condiții plăcute de 
petrecere a timpului Uber de către sportivi și familiile lor.

In felul acesta, se realizează șl o apropiere a familiilor sportivilor de 
activitatea clubului, o creștere a atașamentului simpatizanților față de club.

Activitatea clubului cultural va fi îndreptată In diferite direcții, toate 
țintind Întărirea sudurii sufletești a „familiei** dinamoviste.

dă, acolo unde ani de-a rîndui a vin
decat sute de semeni, le-a vegheat la 
căpătîi și apoi i-a redat, apți de muncă, 
societății. Datorită lui, șl un număr în
semnat de sportivi, supuși unor compli
cate intervenții chirurgicale, au revenit 
pe stadioane, în plenitudinea forțelor. 
Iată numai cîțiva pacienți ai reputatului 
medic, operați de menise, fotbaliști din 
vechea, ca șl din noua generație : An- 
drovici, F. Zavoda, Szdke, ivănes- 
cu, Vasile Anghel, Anton Munteanu, 
Pahonțu, Andrei, Neacșu, Haidu, 
mache, Mocanu, Dembrovschi și 
alții.

D. Tomescu este și președintele ____
siei medicale (formată din șapte medici) 
din cadrul F.R.F., funcție pe care o de
ține din anul 1958. Această calitate i-a 
conferit dreptul de a fi șl membru în 
Biroul federal. în atenția acestei comisii 
stă asigurarea și îndrumarea asistenței 
medicale la toate nivelele, începînd cu 
echipele divizionare șl termlnlnd cu cea 
reprezentativă.

Eram îndreptățiți să-i solicităm repu
tatului specialist cîteva sfaturi legate, pe 
de o parte, de relația medic-antrenor ca 
și unele recomandări cu privire la obți
nerea unej perfecte stări de sănătate a 
fotbaliștilor în perioada pregătitoare de

Ada- 
mulți 
corn i-

iarnă, dnd, datorită condițiilor climate
rice deosebite ca și eforturilor cresdnde, 
organismul sportivilor este solicitat la 
maximum.

— După opinia mea, tn activitatea de 
performanță medicul poartă O RĂSPUN
DERE FOARTE MARE. Nu vreau prin 
aceasta să minimalizez pe cea a antre
norului. Dar imaginați-vă un control 
efectuat superficial asupra unui jucător, 
care poate avea apoi un deznodământ 
tragic ! Și atunci cine suportă consecin
țele. antrenorul sau medicul ? De fapt, 
ideal ar fi să existe o colaborare per
fectă între cei doi. în acest fel, pe lîngă 
capacitatea profesională a antrenorului, 
medicina sportivă aduce un aport sub
stanțial nu numai curativ, ci și preven
tiv, de mare folos atît antrenorului cit și 
jucătorilor în obținerea unor performanțe 
superioare. Pentru acest motiv trio-ul 
medic-antrenor-jucător este de neconce
put în afara unei strinse colaborări .

— Ce recomandați în această perioadă 
Intensivă de lucru ?

C.F.R. TIMISOARA KU Sl-A SPUS ULTIMUL CUVlNT"
2 ?

ne declară antrenorul Cicerone Manolache
Așa a fost atunci. Mare bucurie. 

Orașul de pe Bega era din nou re
prezentat în prima competiție fot
balistică a țării. Dar... fericirea n-a 
durat decît un an și C.F.R. Timișoa
ra revenea discretă în divizia se

FLOAREȘ

cundă de unde plecase. Marea aven
turii se încheiase. Antrenorul Tache 
Macrj s-a înapoiat în Capitală după 
o bătălie pierdută, pe care, de fapt, 
numai el crezuse că o va cîștiga. 
Cineva trebuia sâ-i ia locul. Dar 
cine se încumeta să vină la con
ducerea unei formații retrogradate, 
ai cărui singur obiectiv era doar 
revenirea în divizia A ?

A îndrăznit, a făcut pasul cel 
mare, fostul jucător al acestei echi
pe, unul dintre cei ce contribuiseră 
la promovarea ei — Cicerone Ma
nolache.

— Așadar, o apariție spectaculoa
să. dar cam plină de riscuri, Cice
rone Manolache...

— Dacă vreți, așa e, mai ales că 
nu-mi luasem calificarea de antre
nor decît cu cîteva luni înainte. 
Cind m-am angajat în această trea
bă, am contat mult pe faptul că 
jucătorii mă cunoșteau foarte bine, 
ca, de altfel, și eu pe ei.

— Momentul era destul de difi
cil...

— Nici nu putea fi altfel. Cînd o 
formație retrogradează, în rindurile 
ci dezamăgirea și pierderea busolei 
fac casă bună. Așa a fost și la 
C.F.R. Și, colac peste pupăză, Bo- 
drojan a vrut să devină coleg cu 
Lereler și Petescu, Mehedinți și-a 
adus aminte că e student, Bojin că 
ar vrea să devină student. Așa a 
plecat la Reșița, Cioroparu la Pia-

tra Neamț. Dar n-am dezarmat. 
Am mai trecut noi prin asemenea 
situații. Am rămas cu Gaboraș, cu 
Pîrvu și Bocșa, cu Hergan, Voia-
TU, Fioareș, Periatu, jucători de ta va echipe fruntașe. Așa că cel®
lent, deyeniți mai maturi cu un an. elnci puncte pot fi recuperate. S-au
A trebuit sa lucram serios pentru 
a reface echipa, în primul rînd, a- 
poi să le redăm jucătorilor încrede
rea în ei înșiși. La Timișoara, s-a 
mai întîmplat și în alte dăți ca 
toată lumea să fie cu Politehnica, 
unde se concentraseră jucătorii Cei 
mai buni- Pînă la urmă, am promo
vat în A noi, de la C.F.R., 
cei cotați ca și terminați. Iată 
înseamnă munca.

— Și Credeți că povestea se 
repeta ?

— Deocamdată, situația e în 
voarca noastră. Nu sîntem mai 
ca Politehnica. Dimpotrivă, 
două puncte avans.

— Cînd doi se ceartă, a apărut 
însă C.S.M. Reșița.

— Da, așa e. Startul excelent al 
fostei mele echipe ne-a sufocat pur 
și simplu. De necrezut...

— Sînteți originar din Reșița. Ați 
debutat în fotbal la această echipă. 
Acum, ca antrenor la C.F.R- Timi
șoara, conduceți una dintre rivalele 
fostei dv. echipe. Cum vă împăcați 
cu o situație oarecum delicată ?

— Da, C.S.M. a fost prima mea 
dragoste. Sînt reșițean de origine 
și inima... nu uită acest lucru. A- 
cum antrenez pe C.F.R. Timișoara, 
unde am și jucat. Mă voi strădui 
s-o duc cît mai sus, indiferent da
că printre adversari se numără și 
C.S.M. Reșița. Așa e întrecerea 
sportivă-

— Reșițenii încep returul

puncte avans. Credeți că lupta e în
cheiată ?

— Nici gînd. In retur jucăm cu 
liderul Ia Timișoara și cu alte cîte- 

1 cele

HERGAN

adică
ce

va

fa- 
jos 

avem

cu cinci

w
îl

.

mai întîmplat asemenea... minuni.
— După cîte am înțeles timișo

renii mai pot visa încă la promo
varea C.F.R.-ului 7

— Cred că nu e un vis. C.F.R. 
nu și-a spus Încă ultimul cuvint!

...Trebuie reținute aceste cuvinte. 
Sînt spuse de un reșițean get-beget, 
de fostul internațional Cicerone 
Manolache, care la 18 ani debuta 
în echipa de lîngă furnale.

Constantin ALEXE

— Antrenamentele pe timp de iarnă 
supun organismul la eforturi foarte mari. 
Cel mai mult se resimt funcțiile circula
torii și respiratorii. In partea introduc
tivă a lecției trebuie alese exerciții dife
rențiate față de cele din vară, care să 
pregătească treptat organismul pentru 
momentul cel mai greu din partea funda
mentală. Este de mare importanță ca în 
această perioadă, medicul să pună un 
deosebit accent pe ALIMENTAȚIA JU
CĂTORILOR. riguros a’easă, în cantitate 
sporită, suplimentară de o vitaminizare 
substanțială. Principiile de recuperare 
după antrenamente trebuie aplicate 
ad-litteram. Baia, masajul, odihna și 
exercițiile recreative (plimbări în aer li
ber, vizionări de filme, jocuri distracti
ve), nu vor fi neglijate din program. La 
echipa națională am alcătuit împreună 
cu antrenorul Angelo Niculescu un ase
menea program șl rezultatele testelor Co
oper șl Astrand ne-au arătat o creștere 
a potențialului fizic**.

— Medicul trebuie să fie neapărat pre
zent la antrenamente ?

— 1 u$6ftdajele medlco-pedago-
gice trebuie efectuate In plină desfășu
rare a antrenamentelor, ele fiind de un 
real folos atlt Jucătorilor, care lșl pot cu
noaște la un moment dat starea organis
mului tn efort, dar mai ales antrenorului, 
pidn datele obținute, de care va ține sea
ma In antrenamentul următor avînd în 
față niște Jaloane fiziologice. Aceasta este 
o latură majoră in relația dintre medic 
și antrenor. De altfel, la cursurile orga
nizate de F.R.F. cu antrenorii, nu întîm- 
plător s au ținut și unele lecții medicale 
urmate de exemplificări practice.

Gheorghe NERTEA

CU JUCĂTORII LA BĂILE HERCULANE
întimplări obișnuite dintr-o zi de pregătire

• ANTRENAMENTUL DE DI
MINEAȚA al Jiului a început, ca 
de obicei, cu alergare — cros în 
grup. Jucătorii „spintecă" aerul 
rece cu ambiții de neînvins. La 
c®ada plutonului, Mulțcscu — ase
menea copilului neascultător — 
scăpat de sub observația antreno
rului Iordache, se joacă din mers 
cu o minge de fotbal. Un demaraj 
scurt, încă unul și. aproape fără 
să-si dea seama cum s-a întîmplat, 
balonul, tot atît de neascultător 
ca și jucătorul, scapă dincolo de 
malul înalt, în apa plină cu ace 
de gheată a Cernei. Un sprint dis
perat și o luptă scurtă și grea cu 
șuvoiul rece al rîului și Multescu 
reușește să recupereze mingea și 
să-și reia locul în pluton.

Antrenorul Iordache l-a obser
vat. l-a lăsat să se autopedepseas- 
că și i-a spus cu blîndete : „Să te 
mulțumești că ai scăpat numai cu 
atît. Mă gîndeam, la un moment 
dat, să-ti dau și un serviciu peste 
rînd, dar cred că ti-a dat .. Cerna 
destul".

Multescu, „ofițer de serviciu* tn 
acea zi, a lăsat capul în piept si a 
răsuflat ușurat.
• IN DUPĂ-AMIAZA ACELE

IAȘI ZILE. Mercurul termometru- 
lui din fata hotelului Hercules 
coborîse amenințător dincolo de 
minus 10 grade și un vînt tăios sufla 
dinspre crestele împietrite ale Do- 
mogledului. Pe drumul care înso
țește cursul apei, jucătorii de la 
Politehnica Timisoara aleargă în- 
tr-o inedită cursă contra-cronome- 
tru și mai ales contra forțelor na
turii. Prof. N. Godeanu. echipat ca

pentru o expediție la pol. privește 
mulțumit, trecînd prin fata sa gru
purile celor harnici și-i încurajea
ză : „Așa Dima, forțează puțin, Ro
taru : hai băieți, că scoateți un 
timp foarte bun".

La un moment dat însă, chipul 
antrenorului timișorean se întunecă 
și observația sa plină de reproș 
se îndreaptă prompt spre grupul 
celor de pe urmă : „Alergați ca 
niște pensionari". Ceva mai încolo 
doi bătrîni — poate pensionări ve
ritabili — se îndreaptă în pas 
sprințar să mai prindă încă auto
buzul în statie. Cineva, cam de 
vîrsta lor le strigă parcă cu invi
die : „ca sportivii, ca sportivii".

Așadar, sportivii ca pensionarii 
și pensionarii ca sportivii. Un sim
plu joc de cuvinte ? Nu. Mai de 
grabă o realitate care nu ne satis
face decît pe jumătate.

© SEARA TÎRZIU, într-una din 
camerele etajului V al hotelului, 
acolo unde sînt cazați fotbaliștii 
de la Universitatea Craiova. La lu
mina unei veioze. aplecat deasu
pra unui curs, scris cu slove mă
runte, studentul Ciocîrlan învăța.

Antrenorul C. Cernăianu îmi 
spunea cu o zi înainte că funda
șul Ciocîrlan este unul dintre ta
lentele autentice ale echipei, în 
curs de titularizare.

Se apropie campionatul... Se a- 
propie și sesiunea de examene. 
Numai cei harnici pot cîștiga cu
nuna victoriilor în ambele între
ceri.

Mihai IONESCU

BANI, 
AUTOTURISME 
SIEXCURSIIÎN 
' POLONIA SI
ITALIA

Zoltan Sandor (Dinamo Brașov) va deveni, dacă va fi supus unei atente 
pregătiri, un bun sprinter al gheții. Jată-l intr-o turnantă a pistei de pe 
lacul Ciucaș Foto : VASILE BAGEAC
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TUȘNAD, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Vremea continuă 
să-i favorizeze pe patinatorii de vi
teză, participant! la finalele campio
natelor naționale pe 1972. Și sîmbătă 
ei au avut parte de o gheață bună.

Confirmînd bunele aprecieri, o 
serie dintre viitorii performeri ai 
inelului de gheață au înregistrat re
zultate de natură să bucure pe toată 
lumea. Din nou, micuța alergătoare 
din Sibiu, Carmen Dragoman (13 ani), 
a înclntat privirile spectatorilor, cîș- 
tigînd a doua probă rezervată copiilor 
de cat- I (1 000 m) cu 1:53,9, timp ce 
reprezintă un nou record republican 
(v.r. 1:57,2). în evident progres s-a 
prezentat și Laszlo Lazar (Harghita 
M. Ciuc), elev al fostei multiple cam
pioane Eva Farkas. Cu o conformație 
fizică Ideală, tînărul vitezist din 
Miercurea Clue a fost laureat la două 
probe ; ultima (3 000 m) Și-a ad;ude- 
cat-o într-o manieră categorică, emi- 
țînd veleități de alergător de cursă 
lungă. De asemenea, o altă autentică 
speranță a patinajului nostru, Zoltan 
Sandor (Dinamo Brasov), care se află 
în primul an de juniorat marc, a 
reușit să învingă adversari cu mai 
vechi state de serviciu în categoria 
sa. El a devenit campion la proba 
de 500 nj, concurînd alături de clujea
nul St. Simon- Atît brașoveanul, cît 
și partenerul său, au oferit o între
cere electrizantă, amîndoi fiind cro
nometrați cu acelați timp : 47,7. Ar
bitrii au acordat primul loc lui San
dor. care a trecut linia de sosire cu 
un avans de o lungime de patină.

In sfîrșit, se cuvine să mal subliniem 
comportarea Lianei Cardaș (Mureșul 
Tg. Mureș), și a Sandei Frum (Șc. 
sp. Sibiu), creditate cu rezultate care 
denotă că se pregătesc serios. Iată 
rezultatele : juniori II, 1000 m fete : 
1. Sanda Frum 1:54,4 — campioană 
republicană, 2- Eva Szigeti (Șc. sp. 
M. Ciuc) 1:58,1, 3. Lidia Vasu (Har
ghita M. Ciuc) 2:00,9 ; 1 500 m fete :
1. Sanda Frum 2:59,7 — campioană
republicană, 2. Enike Gondos (Se. sp. 
M. Ciuc) 3:08,5, 3. Eva Szigeti 3:13,7 ; 
1 500 m băieți : 1. L. Lazar 2:39,1 — 
cam.pion republican, 2. M. Vrînceanu 
(Șc. sp. Sibiu) 2:39,4, 3. L. Fokt
(Mureșul Tg. Mureș) 2:42,1 ; 3 000 m 
băieți : 1. L. Lazar 5:27,7 — campion 
republican, 2.Gh. Dumitrescu (Con
structorul Buc-) 5:37,3, 3. V. Ciolacu 
(Șc. sp. Sibiu) 5:43,2 : juniori I. 500 
m f. : 1. Liana Cardaș 54,6 — cam
pioană republicană. 2. Roxana Salade 
(C.S.M. Cluj) 55,0, 3. Clara Mike
(C.S.M. Cluj) 58,7 : 500 m b. : 1 Z- 
Sandor 47,7 — campion republican,
2. St. Simon (C.S-M. Cluj) 47,7, 3. L. 
Czimbalmos (Șc. sp. M. Ciuc) 48,4 ; 
copii I, 1 000 m f : 1. Carmen Drago
man 1:53,9 — campioană republicană, 
2. Anca Vîrbănescu (Șc. sp. Sibiu) 
1:58,9, 3. Agnes Rus (Harghita M. 
Ciuc) 2:00,1.

Azi intră în concurs seniorii. Or
ganizatorii finalelor au înființat o 
comisie de control antidoping, alcă
tuită din dr. Gh. Untea, V. Marche- 
vici, arbitru principal, și maestrul 
sportului V. Oprea, arbitru secund.

Traian IOANIȚESCU

SĂPTĂMiNA 
SPORTIVĂ INTERNĂ

(Urmare din pag. 1)
car» lovești? Desigur, nu. De 
aceea așteptăm pentru viitorul 
turneu o senimbare totals a op
ticii, o revenire la acel joc dina
mic și eficient, spectaculos, care 
este de fapt handbalul în gene
ral și cel feminin în special.

ETERNUL DERBY-

Orlcît ar fi de scâzutâ tempe
ratura la patinoarul d» la „23 
August*, atmosfera se încinge, 
se ridică ptnă la punctul de fier
bere, cînd este vorba de eter
nul derby hocheistic Steaua — 
Dinamo. Și dacă frigul de afară 
nu reușește sâ-i temperez» pe 
spectatorii încinși, ar fi necesar 
să intervind un alt element — 
omul de ordine — pentru a-i rea
duce la condiția esențiala a spec
tatorului : spiritul de sportivitate. 
Altfel, oricît s-ar strădui hocheiștii 
celor două formații, arbitrii și 
majoritatea covîrșitoare a publi
cului — spectacolul va fi ratat. 
Este păcat. Este păcat pentru câ 
mji de spectatori vin (cu gîndul 
și cu fapta) sâ-i admire și sâ-i 
aplaude pe competitori, este pă
cat pentru câ sportivii înșiși nu 
doresc așa ceva, este păcat pen
tru că ideea de sport este înti
nată de cîțiva turbulenți care 
confundă terenul de sport cu 
jungla.

Șl, TOTUȘI, FOTBALUL-
Plecați peste mări și țâri, aflafi 

sub soarele torid al Americii de 
Sud sau al Afrjcii, ori rămași 
acasă sâ joace miufa în sală, 
fotbalul și slujitorii săi continuă 
să fie în atenția majorității iu
bitorilor sportului chiar și acum 
cînd terenurile, înghețate, sînt 
maj tari ca stînca, iar viscolul 
și gerul parcă te-ar îndemna să 
ții . cu baschetul sau voleiul... în 
lipsă de altceva mai bun, se 
comentează ultimele trageri la 
sorți, se deapănă amintiri, se 
scriu reportaje mai mult pentru 
exercițiul îndemînării. Ce vreți ? 
Acesta este fotbalul ! Bun sau 
rău, el îi vrăjește (uneori îi or
bește) pe toți cei ce sînt sau se 
cred amatori de sport. Ti auzi 
spunînd, acum în toiul iernii, pe 
mulți dintre ei : „Ah ! Ce-o să fie 
la primăvară..."

Pe culmile înzăpezite, speranțele olimpice prind aripi
(Urmare din pag. 1)

ca „olimpicele" să prindă forțe noi. 
Pregătirea pe care o efectuăm aici 
are ca prim țel sporirea capacității 
de efort și a rezistenței generale 
prin excursii ca aceasta, alergări pe 
teren variat, schi, exerciții în zăpa
dă etc. Să nu credeți că am lăsat, 
totuși, de o parte pregătirea specifi
că. Nu 1 Am adus cu noi armele și. 
din cînd în cind, fetele urcă pe 
planșa instalată într-o -sală din Pre
deal. Sîntem hotărîți să dobîndim 
din nou medalii și succese pentru 
culorile românești. Să vă mai spu
nem în cine ne punem mai multă 
nădejde 7 In fiecare, în general, și 
în echipă, în special". Nu mi-a mai 
dat răgaz să continui, m-a salutat 
ceremonios șl a plecat In urma fe
telor pe cărarea bătută cu un ceas 
mai devreme de voleibaliștii lui Ni
colae Sotir...

★
Mare animație în jurul mesei de 

ping-pong din holul cabanei Clăbu- 
cet-Plecare. Un campionat în toată 
regula, avînd ca protagoniști cîțiva 
dintre reprezentanții de elită ai ti
rului. Se joacă la individual șl la 
dublu, fără o ordine precisă. Cel 
mai pasionat și mai captivat de joc 
mi se pare, totuși, pistolarul Dan 
luga, care parcă nu se mai îndură 
sâ lase și altora locul la masă. 
Scund și lejer în mișcări, face im
presie mai ales prin „reveruri". 
Nu-și abandonează paleta nici în pu
ținele ocazii cînd stă pe margine.

— Cum merge pregătirea ? îl în
treb într-o pauză.

Tși trece ușor mîna prin barbă, 
și-mi răspunde trăgînd cu ochiul 
la masa de tenis i

— In liniștea șl decorul natural 
de aici este pur și simplu o plă
cere. ..

— La ce se rezumă, In afară 
de... tenis ?

— La mai multe, și nu aceleași 
pentru toți. Eu cu Atanasiu schiem 
mai mult, ceilalți se duc în excursii 
și cu toții facem, în pivnița ame
najată alături, „vînătoare" de cu
tii de conserve, utilizind arme cu 
aer comprimat. Sînt foarte bine
venite tragerile comparative, după

1
1

Pistolarii fi pușcașii lotului olimpic tncepînd o nouă zi de pregătire cit 
obișnuita înviorare

odihnă și după efort. De fapt, aici 
este plănuită pregătirea multilate
rală, predominînd însă cea pentru 
rezistență".

Se ridică, dîndu-mi a înțelege că 
asta-i tot și că i-a venit rîndui 
din nou să joace...

Seara, după ce luga, Roșea, Ata
nasiu, Tripșa, Vasilescu, Șandor și 
OlăresCu se războiesc cu cutiile de 
conserve, în pivniță, antrenorul 
Paul Goreti și Ion Tripșa mai zăbo
vesc cîteva momente. Primul îmi vor
bește despre importanța urcușuri
lor efectuate de băieții săi aproape 
zilnic pe drumurile spre Susai și 
Gîrbova pentru întărirea mușchilor, 
lucru important pentru ei, care 
trebuie să tragă din poziția în pi
cioare, despre plimbările agrea
bile, reconfortante, despre utiliza
rea tenisului de masă, ca sport 
complimentar ce stimulează con
centrarea, despre concursul la care 
sînt așteptați băieții la București, 
sau despre speranțele pe care și 
le pune în pistolari și pușcași în 
vara olimpică...

— Ce zici, Tripșa, o să țintești 
așa de bine Incît să cadă o meda
lie la MUnchen ? — îl întreb în
tr-o doară pe veteranul pistolar.

— Deocamdată să vedem care 
din' noi patru va ajunge la Olim
piadă. Că de participat nu drep
tul decît doi. Abia după concursu
rile următoare, care-i vor alege pc 
olimpicii siguri, aș putea să răs

pund. Dar noi — precizează mal 
apoi — sîntem tuspatru prieteni 
și cei ce vor fi nevoiți să rămină 
vor fi bucuroși să audă de succese, 
iar cei ce se duc nu vor uita, fără 
îndoială, că sînt purtătorii culori
lor naționale...

★
Jos, la „Sultănica", unii dintre 

sportivii care își croiesc mai ane
voie drum spre marele public, dar 
care, prin complexitatea și durita
tea pregătirii necesitată de sportul 
practicat de ei, ar merita poata 
să-și găsească un loc în« capul lis
tei : pentatloniștii. Valorifică din 
plin puținele zile de pregătire la 
munte cu ambiția, tenacitatea și 
meticulozitatea care le-au adus o 
ascensiune rapidă pe scara valori
lor. Dumitru Spîrlea, Marian Cos- 
mescu, Albert Covaci, Constantin 
Călina, Ivan Baneth și Alexandru 
Nagy, primii trei medaliați cu bronz 
la mondialele de juniori din 1971, 
împreună cu antrenorii Gheorghe 
Tomiuc și Nicolae Marinescu, spe
ră, prin rezultatele de la Mtinchen, 
să poată reda pentatlonului locul 
ce II merită în rîndui celorlalte 
discipline și să-1 apropie de inima 
amatorilor de sport...

baie de soare nu strică nici in timpul iernii. Pentru pentatloniști este 
ceva obișnuit

o

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO-25 IANUARIE 1972

O NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ
Puteți participa cu bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. Variantele 

de 15 lei dau dreptul de participare la toate extragerile, cu șanse mari 
de cîștig.

MIINE, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR.

GEORGE BĂLEANU

La 21 ianuarie 1972 a încetat, în 
mod subit, din viață, la vîrsta de 
53 de ani, aflîndu-se în plină activi
tate, George Băleanu, antrenor la 
Clubul sportiv Corvinul Hunedoara.

Un mare îndrăgostit de atletism, 
încă din anii adolescenței, promotor 
al acestei discipline. George Băleanu 
s-a consacrat ca un tehnician eru
dit, desfășurînd o activitate rodnică 
la cluburile Steaua, Rapid si Corvi
nul. Elevii săi și-l vor aminti tot
deauna ca pe un dascăl priceput, cu 
o inimă caldă, un tovarăș apropiat. 
Dispariția prematură a lui George 
Băleanu lasă un gol în corpul spe
cialiștilor atletismului nostru. Trans
mitem condoleanțe familiei îndoliate,
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UN SLALOM URIAȘ REUȘIT,
P7

In ciuda proastei organizări
\ POIANA BRAȘOV, 22 (prin te

lefon), In cadrul „Cupei CJS.U. Bra
șov", pîrtia Lupului a găzduit O 
’ probă de slalom uriaș In două 
manșe, deschisă seniorilor șî celor 
.mai buni juniori ai țării, ierarhi
zați într-un singur clasament 

Acest caracter a creat o tensiu
ne favorizantă întrecerii, mai ales 
pentru juniori care au avut posi
bilitatea să-și măsoare forțele di
rect cu mai vîrstnicii și mai expe- 
.rimentații lor adversari. Bucu- 
irîndu-se și de o proaspătă înzes
trare materială generală, cu schi
uri și bocanci speciali de prima

calitate, concurau! a pornit aub 
bune auspicii, toate rezervele și 
mult discutatul handicap al ma
terialului fiind complet eliminate. 
In aceste condiții de dotare ma* 

In' 
un

în aceste condiții de dotare 
terială și pîrtie excepțională, 
trecerea ar fi putut însemna 
succes total dacă și organizatoric 
s-ar fi ridicat la aceeași înălțime. 
Dar, din păcate, fără arbitri sufi- 
cienți, fără un marcaj regulamen
tar al traseului, fără suficiente 
cronometre și numai cu entuzias
mul unor antrenori inimoși care, 
în dorința de a ține concursul, au

j
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CUPA CARÂIMANUL“ LA SCHI FOND

(Urmare din pag. 1)

după primul kilometru ordinea era 
următoarea i Basea, Safarova, Sofia 
Raporz (Polonia), Kristina Tyeka 
'(Polonia), Maria Tocitu etc. Ea a 
rămas identică și în partea urmă
toare a cursei. La km 4, prima a 
.trecut Basea urmată de Safarova, 
la 8 sec, și cealaltă reprezentantă 
a Cehoslovaciei, Jaskovska, la 15 
sec. A fost clar pentru toată lu
mea că ocupanta primului loc va 
fi una dintre aceste trei sportive. 
Ultimul kilometru a fost de-a 
dreptul infernal. Dar, Safarova, a- 
vînd schiuri cu canturi, a derapat 
mai puțin șl a reușit să ocupe lo
cul întîi, devansînd-o cu 12 sec. pe 
Basea, care —la rîndul ei — s-a 
detașat cu 10 sec. de Jaskovska. 
Antrenorul sportivei române, Ște
fan Stăiculescu, s-a declarat mul-

, țumit de 
speră ca 
ea să se 
balcanice 
pene ale 

1 Băieții

10 km. După prima mie de metri 
era clar că, dacă totul va decurge 
normal, cîștigător nu poate fi altul 
decît cehoslovacul Jiri Beran, care 
a dovedit o tehnică superioară la 
alunecare, precum și o mare înde- 
mînare pe pîrtia înghețată. Re
prezentantul nostru, Ioan Tudor, 
a făcut tot ce i-a stat în puteri 
pentru a se menține în apropierea 
valorosului său adversar.

REZULTATE. Junioare 5 km: 1. 
BRANKA SAFAROVA (Cehoslova
cia) 18:06 ; 2. Elena Basea (Româ
nia) 18:18 ; 3. Miroslava Jaskovska 
(Cehoslovacia) 18:28 ; 4. Gabriela 
Sekajova (Cehoslovacia) 18:50 ; 
Sofia Raporz (Polonia) 19:03; 
Tyeka Kristina (Polonia) 19:03 ;

preluat toate obligațiile — peste 
cele legate de pregătirea concu- 
renților — lucrurile nu au putut 
avea o desfășurare normală, 
înșiși coneurenții, dezorientați de 
întîrzieri, de amînarea startului, 
de lipsa unui caracter solemn, de
cis, pe care trebuie să-1 aibă orice 
competiție, pierd noțiunile elemen
tare de punctualitate și rigorozita- 
te. Totuși, prin aranjamentul tra
seului, prin dificultățile impuse de 
viteză și starea zăpezii (foarte du
ră și alunecoasă), competiția a con
stituit un control sever al pregăti
rii și un prilej important pentru 
juniori de a-și etala autenticul lor 
talent.

Clasament Băieți. 1. P. Ivănescu 
(Dinamo) 2:56,8, 2. N. Crețoi (Po
litehnica Brașov) 2:57,2; 3. M. Foc- 
șeneanu (S.B.C. Sinaia) 2:58,8; 4—5. 
M. Burchi (S.B.C.S.) și I. Țirea 
(A.S.A. Brașov) 3:02,0; 6—7. N. 
Ghimbășan (Dinamo) și N. Mol- 
doveanu (Caraimanul Bușteni) 
3:02,9; fete: 1. Minodora Zerman 
(A.S.A. Brașov) 3:33,9; 2. Gizela 
Șindrilaru (Politehnica Brașov) 
3:38,9; 3.Elena Neagoe (Caraimanul 
3:39,8.

Duminică are loc tot o probă de 
slalom uriaș, pe același teren.

Pe gheafâ fi

GH. VULPE A TERMINAT PE LOCUL III 
SLALOMUL URIAȘ DIN „CUPA RODOPE

La Pamporovo au început întrecerile 
tradiționalului concurs de schi dotat cu 
„Cupa Rodope“. La actuala ediție parti
cipă sportivi și sportive din Austria, Ce
hoslovacia, România, URSS și Bulgaria.

Proba feminină de 5 km fond a fost 
cîștigată de Lenka Kotatkova (Cehoslo-

u

de 20:18,6. Schloarele

r

A FOST AMlNATĂ CU 24 DE ORE

evoluția elevei sale și 
printr-o pregătire asiduă 
prezinte bine la Jocurile 
și la campionatele euro- 
junioarelor.
și-au măsurat forțele pe

5.
6. 
7.

Maria Tocitu (România) 19:15; 8. 
Iuliana Demeter (România) 19:18 ; 
Juniori 10 km : 1. JIRI BERAN 
(Cehoslovacia) 31:07; 2. I. Tudor 
(România) 32:25 ; 3. B. Swab (Po
lonia) 33:10 ; 4. Z. Kupir (Polonia) 
33:36 ; 5. F. Foliko (România) 33:54; 
6. V. Jakubciak (Cehoslovacia), 7. 
N. Cristoloveanu (România) 34:00; 
8. L. Bardocsi (Ungaria) 34:10.

Duminică au loc ștafetele 3x5 km 
Junioare și 3x10 km juniori.

Mihai BIRA

CONCURS
TRADIȚIONALUL

„CUPA UNIRIIu

„Universitarele** de atletism

, SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME A FOST... LA ÎNĂLȚIME
Â .
/ CLUJ 22 (prin telefon). într-o or- 

/ ganizare excelentă, sîmbătă după- 
s amiază au "început în localitate în- 
t trecerile universitare de sală la 

atletism, care reuneso la start 150 
de concurenți din 9 centre ale ță
rii. După disputarea primelor două 
probe — prăjină șl triplusalt —

J

>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
START IN ACTIVITATEA

PUGILIȘTILOR BUCUREȘTENI 
k,, Astăzi duminieață, de la orele 10,

■ în sala de festivități a liceului Ma- 
tei Basarab, va avea loo prima

■ gală de verificare a pugiliștilor ju
niori și seniori bucureșteni. Printre 
boxerii care vor urca în ring se 
află i N. Mogoș (Grivița Roșie), T. 
Constantinescu (Șc. sp. 2), Gh. An-

‘ ghel (Dinamo), C. Bunea și I. Năs
tase (Steaua). Gala va cuprinde 14 
întîlniri.,

care au decretat campioni pe fa- 
voriții Nichifor Gligor (C.A.U.) cu 
4,70 m la prăjină și Sergiu Corbu 
cu 15,63 m la triplusalt, s-a dat 
startul în mult așteptata dispută a 
sprinterilor. Alergătorii s-au între
cut pe distanța de 50 m, proba 
fiind dominată de grupul celor 5 
atleți timișoreni (Szabo, Darvaș, 
Kurunczi, Tobias, Vosminschi) pre
gătit de Eugen Lupșa. Exceptîn- 
du-1 pe Vosminschi, ceilalți sprin
teri timișoreni s-au aflat pe pri
mul plan al întrecerii. A cîștigat 
Szabo cu timpul de 5,7.

Clou-ul primei reuniuni La con
stituit săritura în înălțime, la care 
a fost prezent și medaliatul cu ar
gint la Helsinki, Csaba Dosa. La 
ora cînd are loc transmisia, Dosa 
a rămas singur în concurs, șta
cheta fiind urcată la 2,12 m.

Alte rezultate i 50 m femei l 
Alexandra Anghelescu (C.A.U.) 
6,7, Carmen Ene (C.A.U.) 6,7 ; lun
gime femei i Marcela Miloșoiu 
(C.A.U.) 5,45 m; greutate femei i 
Maria Illy (Politehnica Timișoara) 
13,37 m. Ultimele întreceri sînt 
programate duminică dimineața.

Noșa DEMIAN

VATRA DORNEI, 22 (prin tele
fon, de Ia corespondentul nostru 
județean). Sîmbătă au început pe 
pîrtiile de Ia Dealul Negru, pe un 
timp frumos dar rece, întrecerile 
tradiționalei competiții de schi 
,.Cupa Unirii". Caracteristica pri
mei zile a fost dominarea probelor 
de către sportivii din județele Bra
șov, Prahova și Suceava la fond, 
Harghita, Maramureș și Caraș-Se- 
verin la probele alpine.

Primii clasați i FOND junioare 
3 km: L Elena Tișca (Brașov) 
11:55 ; 2. Lucia Benga (Brașov) 11:58 ; 
3. Carolina Gheboianu (Prahova) 
12:06; senioare 3 km: 1. Marcela 
Popescu (Brașov) 11:29 
Stoica '
LehaCÎ \OULCava/ J-.uu , JUIUVI.» 
5 km : 1. S. Voinea (Prahova) 15:41 ; 
2. A.
St. Uls (Brașov)
5 km : 1. N. Dudu (Prahova) 16:53 ;
2. C. Vișan (Prahova) 17 ;02; 3.
P. Lehaci (Suceava) 17:27 ; SLALOM 
SPECIAL junioare: 1. Carmen
Enache (Prahova) 32,4 ; 2. Cristina 
Iaklonsky (Harghita) 33,9; 3- Ta
mara Lupan (Maramureș) 36,4 ; 
senioare; 1. Ecaterina Olty '(Har
ghita) 31,7 ; 2—3. Nora Meksei (Ma
ramureș) și Marta Vijoli (Harghita) 
35,9 ; juniori: 1. T. Nuțu (Suceava) 
57,8; 2. G, Cristian (Brașov) 64.0;
3. St. Strtbelî (Maramureș) 64,3; 
seniori
55.4; 2. C. Bauer (Caraș-Severinj 
62,0 ; 3. b. Pali (Suceava) 68,1.

Annemarie Proell, după victoria 
de la St. Gervais, este felicitată de 
compatriota sa Monika Kaserer. 

Telefoto l AGERPRES

DOI LIDERI ÎN TURNEUL

DE ȘAH DE LA VARȘOVIA

vacia) cu timpul ____ __________
românce Rodica Clinciu și Adriana Bara- 
baș au ocupat locurile 5 (cu 21:35) și 
respectiv 6 (cu 21:36,6). Cursa masculină 
de 15 km fond s-a încheiat cu victoria 
cehoslovacului Jozef Kubica, cronometrat 
In 54:20, urmat de bulgarul Petr Pankov
— 54:26.6.

Concursul de schi alpin a programat 
în prima zi probele de slalom uriaș. La 
masculin, pe primul loc s-a clasat aus
triacul Reinhard Putcher — 3:19,89 ur
mat de compatriotul său J. Ribis — 
3:20,96 și sportivul român Gheorghe Vulpe
— 3:24,07. Dorin Munteanu (România) 
s-a situat pe locul 5 cu 3:26,61. Cursa 
feminină a revenit schi oarei bulgare Di- 
mltrinka Dimitrova cu timpul de 2:00,44.

ANNEMARIE PROELL ÎNVINGĂTOA
RE ÎN SLALOMUL URIAȘ DE LA 

ST. GERVAIS
La St. Gervais s-a disputat a treia 

probă de slalom uriaș din cadrul Cupei 
mondiale ia schi feminin. Victoria a re
venit austrie-cei Annemarie Proell cu tim
pul de 3:12,03, urmată de Monika Ka
serer (Austria) — 3:14,18 și Mărie Therese 
Nadig (Elveția) ----- -
următoare : Isabelle Mir 
Steurer (ambele Franța).
HOCHEIȘTI1 SOVIETICI 
CUT LA SCOR ECHIPA

La Helsinki, s-a disputat 
hochei pe gheață dintre reprezentativele 
URSS și Finlandei. Hocheiștii sovietici 
și-au adjudecat victoria cu scorul de 
8—1 (3—1, 2—0, 3—0) prin punctele în
sorise de Blinov (2), Malțev (2), Iakușev 
(2), Șadrin și Zimin. Golul gazdelor a 
fost marcat de Peltonen.
TRITSCHER - PRIMUL LA BRUNICO

Proba masculină de slalom uriaș din 
cadrul concursului internațional de schi 
de la Brunico (Italia) a revenit austria
cului Reinhard Tritscher cu timpul de 
59,58. L-au urmat în clasament vest-ger- 
manii Max Rieger — 1:00,05, Alfred Hagn
— 1:00,18 și polonezul Andrej Bachleda — 
1:00,21. Campionul italian Gustavo Thoeni 
a ocupat locul 8 cu 1:00,43.

SAO PAULO, 22 (prin telefon). — 
De vineri după-amiază, o ploaie to
rențială a început să cadă peste ora
șul Sao Paulo. Pentru a se evita noi 
pierderi materiale — cum a fost în 
cazul partidei cu Portuguesa, urmă
rită de numai cîteva sute de specta
tori — organizatorii au hotărjt. cu o 
jumătate de oră înaintea meciului, 
amînarea partidei Steaua — Palmei
ras pentru sîmbătă ora 18 (ora lo
cală). La ora cînd transmit, în Sao 
Paulo cerul este înnorat si plouă in
termitent. Buletinul Institutului me
teorologic prevede si în după-amiaza 
jocului ploaie continuă. Dar. oricum, 
partida se va disputa, pentru că 
Steaua are de susținut duminică un 
joc la Rio. cu echipa Vasco da Gama. 
S-a intervenit la Rio pentru amînarea 
acestei partide cu încă 24 de ore. 
Deocamdată nu se cunoaște acordul 
organizatorilor. Dacă nu va fi posi
bilă amînarea. atunci partida se va 
disputa duminică seara, la o oră cît

3:16,13. Pe
Și

locurile 
Florence

INTRE-AU 
FINLANDE!
lntîlnirea de

PROGRAMUL
TURNEULUI U.E.F.A, 

PENTRU JUNIORI
MADRID, 22 (Agerpres). — Comitetul 

de organizare a celui de-al 25-lea turneu 
internațional de fotbal pentru juniori 
(UEFA). întrunit la Barcelona, a stabilit 
programul întîlnirilor acestei competiții-

Meciurile grupelor preliminare se vor 
desfășura la datele de 13, 15 șl 17 mai, 
în orașele Gerona. Valencia, Palma de 
Mallorca și Barcelona. Cele două partide 
semifinale se vor disputa la Barcelona 
și Valencia în ziua de 2o mal. Finala 
competiției și meciul pentru locurile 3—4 
au fost programate în ziua de 22 mal la 
Barcelona.

I

a 5-a a turneului în
de șah pentru juniori

în runda 
ternațional 
de la Varșovia, Griinberg (R. D. 
Germană) l-a învins pe Bugaiski 
(Polonia), iar Horia Astman (Ro
mânia) a pierdut cu piesele negre 
în fața polonezului Szimczak,

în clasament conduc Szimczak 
și Griinberg cu cîte 4 puncte.

„TROTUȘUL"—PE LOCUL III
SOFIA, 22 (Agerpres). — Competi

ția internațională masculină de hand
bal de la Sofia a fost cîștigată de 
prima reprezentativă a Bulgariei. Pe 
locurile următoare s-au clasat echi
pele Dozsa Budapesta, Trotușul Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej și selecționata 
secundă a Bulgariei.

ÎN TURNEUL DE LA SOFIA
în ultima zi a competiției s-au în

registrat următoarele rezultate : Tro
tușul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Bulgaria (B) 16—15 (12—8) ; Bulga
ria (A) — Dozsa Budapesta 23—17 
(10-8).

; 2. Viorica 
(Prahova) 11:57 ; 3. Elena 
(Suceava) 12:06 ; juniori

Mocanu (Brașov) 15:53 ; 3.
15:57 ; seniori

1. N. Dăscălescu (Brașov)

Constantia ALEXA

Crampoane „tip Peryman"
Steve Peryman, unul dintre ata- 

canții centrali ai cunoscutei echipe 
londoneze TOTTENHAM HOTSPUR 
viitoarea adversară a echipei U.T.A. 
în „Cupa U.E F.A.“ — a fost foarte 
încîntat cînd, la , unul din ultimele 
antrenamente, a încercat noile ghete 
de fotbal de o construcție specială. 
Aceste ghete au un disc cu cram
poane fixat pe talpa ghetei, care

independent de

Albert și-a văzut

împlinit visul

La Davos au Început campionatele euro
pene masculine de patinaj viteză. Prima 
probă, cea de 500 metri, a revenit olan- 

, desului Ard Schenk In 89,89. L-au urmat: 
: 2. G Groenwold (Norvegia) — 39,91; 8. V. 
, Troițkl (U.R.S.S.) — 40,05. Cunoscutul 
( patinator vest-german E. Keller nu a pu- 
. tut lua startul fiind gripat.
i' Schenk șl-a adjudecat. In continuare, 
f'și proba de 5 000 m In 7:17,94.

Cunoscuta echipă braziliană de fotbal 
F.C. Santos, avîndu-1 pe celebrul Pele 
în formație, va întreprinde in lunile fe
bruarie și martie un turneu în Europa. 
.Fotbaliștii de la F.C. Santos își vop în
cepe turneul la 15 februarie în Spania, 
unde vor susține 3 meciuri. In continua
re, ed. vor evolua în Franța (23 februarie), 
Iugoslavia (27 februarie) șl își vor în
cheia ” •
două

După _ _______ ______ ______________
șah de la WljK aan Zee (Olanda) conduce 
marele maestru maghiar Lajos Porttsch 
eu 7 p, urmat de Browne (Australia), 
Pomar (Spania) — cu cite 5V2, Ivkov (Iu
goslavia) — 5 p, Savon (URSS), Ree, 
EDonner (ambii Olanda). Smejkal (Ceho
slovacia) șl Benko (SUA) — cu cite 4'/, 
IP. etc. în singura partidă decisă a run
dei a 9-a, Smejkal (cu piesele albe) l-a 
țînvlns pe Savon. Celelalte partide : Ador- 
jan — Donner, Portisch — Hort, Pomar 
|— Browne, Ree — Llubojevld. Hartlch — 
ilvkov. Tlmman — Benko șl Langeweg 
—■ Smîslov «-au încheiat remiză.

turneul tn Italia, unde vor juca 
partide la 1 șl 4 martie.

disputarea a 9 runde, în turneul de

(Șirul concursurilor internaționale de te- 
!»iis din Australia continuă In prezent cu 
jtumeul de la Adelaida. In sferturile de 
ffinală ale probei de simplu bărbați, tenis- 
knanut sovietic Aleksandr Metrevell (unui 
(dintre protagoniștii acestui circuit) l-a 
■eliminat cu 6—1. 6—3. 7—6 pe australianul 
ST. James, iar francezul Prolsy l-a Învins 
•eu 7—5, 6—7. 1—6, 6—1. 6—2 pe compatrio
tul său Dominguez. Alte rezultate : War
wick (Australia) — Tanabe (Japonia) 
6—0. 6—1, 6—3; Cooper (Australia) — 
iDibley (Australia) 7—6. 6—4. 6—3. In 
proba feminină, jucătoarea sovietică Olga 
Morozova a dispus cu 6—3. 6—0 de aus- 
trallanca M. Tesch, jar Evonne Goolagong 
a întrecut-o cu 6—7, 7—5, 6—1 pe J. 
Young.

Concursul Internațional d* dclocros, dei- 
fAțurat la Milano, a fost ctțtlgat de cam
pionul mondial Erio de Vlaemlnck (Bel
gia) cronometrat pe distanța de 24 km 
cu timpul de 51,15. Pe locul secund s-a 
clasat campionul vest-german Rolf Wolf- 
6hol — la 18 sec., urmat de Italienii Vag- 
<ieur 81 Llvlan.■
tn cadrul competiției feminine de baschet 
„Cupa campionilor europeni- s-au dis
putat două nod partide, contînd pentru 
grupele sferturilor de finală. Echipa so
vietică TTT Riga, de mal multe ori dețl- 
«îătoare a trofeului, a jucat în deplasare 
ia Plovdiv, unde a Învins cu scorul de 
77—51 (43—16) formația locală Marlța. 
"O victorie in deplasare a obținut șl Spar
ta Praga, care a dispus cu scorul 
82—77 (33—36) de formația Egyteretes 
dapesta.

de 
Bu-

sală 
american 

săritură

w INTERNAȚIONALELE
(Urmare din pag. 1)

it DE TENIS DE MASA

In prima zj a concursului atletic de 
de la Philadelphia, sportivul 
Tom Blair a ctștigat proba de 
cu prăjina cu 5,23 m. Sprinterul Edwin 
Roberts (Trinidad) a ocupat primul loc 
în cursa de 400 yarzi in 43,1, urmat de 
Fred Newhousse — 48.3. Larry James, 
medaliat cu bronz la Ciudad de Mexico 
în proba de 400 m, s-a clasat pe locul 
4 cu 49,2. Proba de 880 yarzi a revenit 
americanului Mark Minzenried crono
metrat cu timpul de 1:49,4, Pe locul se
cund s-a clasat cehoslovacul Josef Plaehy 
— 1:49,9. In concursul feminin, cele mai 
bune rezultate au fost obținute de Cheryl 
Toussaint — 2:07,9. la 880 yarzi șl Mamie 
Rallins — 6,5 la 50 yarzi garduri.

Tn cursa clclistă de șase zile, care se des
fășoară ta Rotterdam, conduce perechea 
olandeză Duyndam — Pijnen ou 126 p. îl 
urmează cuplurile Gilmore — Van Lan- 
cker 108 p și Bugdahl — Kemper — 
83 p

S-au gîndit șl antrenorii loturilor 
noastre pentru că, după ce. de cîteva 
săptămîni, ei si-au supus elevii unei 
instruiri exigente, au considerat ne
cesar chiar un concurs de verificare, 
pentru băieți, cu numai 48 de ore 
înaintea startului, iar sîmbătă, ală
turi de oaspeți, jucătorii români au 
mai făcut încă un antrenament, e 
drept, mai ușor. La concursul amin
tit, ordinea clasamentului a fost ur
mătoarea i 1- Doboși 6 victorii, 2. Lu- 
chian 4 v„ 3. Ovanez 3 v„ 4. Giur
giucă 2 v., 5. Naftali 2 v., 6. Nicolae 
2 v., 7. Gheorghe 2 v.

Sîmbătă Ia prînz, antrenoarea fe- 
deraia Ella Constantinescu ne-a co
municat și componența selecționate
lor României. Femei — I: Maria

Alexandru. Hleonora Mihalca-Vlai- 
cov. Carmen Crișan (antrenor Ella 
Constantinescu). II : Magdalena Le- 
say, Lidia Hie. Monica Hariga (an
trenor Ion Pop), IH: Elena Condi- 
caru. Maria Sinteoan, Camelia Fili- 
mon’ (antrenor Emil Băcioiu), IV: 
Ana Lunțeanu. Lidia Lupu (antrenor 
Farcaș Paneth) ; Bărbați — I : Șer- 
ban Doboși, Sergiu Luchian (antre
nor Farcaș Paneth), II: Teodor
Gheorghe, Aurel Ovanez (antrenor 
Ion Pop), IH : Dorin Giurgiucă, Ste- 
lian Nicolae (antrenor Emil Băcoiu), 
IV; Gheorghe Naftali, Cornel Po- 
povici. Marin Firănescu (antrenor 
Ella Constantinescu).

Membrii echipelor noastre ea șl 
cei ce vor concura numai la probele 
individuale (programate luni șl 
marți) vor avea suficiente ocazii șă 
onoreze această învestitură. Să le 
urăm succes.

„Jubileuri"
sezonul trecut, clubul Steaua 
Belgrad a evoluat destul de 
în campionatul actual, însă, 

în

In 
roșie 
slab, 
lucrurile s-au schimbat mult 
bine. Cînd este întrebat cărui fapt 
se datorează noua comportare a 
echipei sale, antrenorul Miljanici 
se referă mereu la anumite „jubi
lee". Astfel, anul trecut, foarte mulți 
fotbaliști de la Steaua roșie și-au 
aniversat. în aproape fiecare meci, 
un anumit număr de goluri marca
te, de prezențe în formație ș.a.m.d. 
Una din întîlniri a constituit chiar 
un record i Geaici a sărbătorit al 
400-lea meci, fundașul Djorici — 
al 200-lea, iar portarul Dujkovici 
— al 300-lea! Și cum prea multe 
jubileurj (bine stropite cu diverse 
licori) strică, nu e de mirare că 
acțiunile clubului belgrădean au 
fost tn scădere!

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
PREGĂTIRI PENTRU „CURSA PĂCII“

Cu toate că pînă la cea de a 25-a 
ediție a cursei cicliste Berlin — 
Praga —Varșovia („Cursa Păcii’) 
mai sînt cîteva luni, rutierii din 
Cehoslovacia și cei din R. D. Ger
mană se află în plin proces de pre
gătire. Cicliștii celor două țări sînt 
reuniți în prezent — pentru o 
scurtă perioadă — în munții Vy- 
soky Tatra unde se antrenează în 
comun, punînd accentul, deocamda
tă, pe pregătirea fizică.

Cicliștii cehoslovaci, de exemplu, 
pe care îi conduce antrenorul Ka
mil Hatapka, sînt supuși unui an
trenament zilnic In trei etape i di
mineața, el parcurg cu schiurile cir
ca 35 km, după amiază au loc pro-

be de coborîre, iar seara continuă 
pregătirea fizică în sală. Din lotul 
celor 12 cicliști, care au fost selec
ționați încă de anul trecut, lipseso 
Havelka și Vavra care s-au îmbol
năvit.

Cicliștii din R. D. Germană sa 
antrenează sub conducerea antre. 
norilor Lindner și Barleben. în 
prezent, antrenamentele lor sînt a- 
xate pe pregătirea în vederea 
„Cursei Păcii", urmînd ca, mai tîr- 
ziu, cel mai buni să se pregătească, 
în continuare la cluburile lor, pen
tru Jocurile Olimpice. Printre ci
cliștii germani aflați actualmente 
în munții Vysoky Tatra se află t 
Fiedle, Schiffner, Wagner, Ober- 
franz, Milde etc.

printre marile manifestări sportive 
organizate 
aniversări
U.R.S.S.

în cinstea celei de a 50-a 
de la proclamarea

TROFEUL

BOGAT PROGRAM PENTRU AUTOMOBILIȘTII SOVIETICI

Este cunoscut faptul că automo
bilele sovietice Moskvici-412 au a- 
vut o bună comportare în dificilele 
„maratoane" pe patru roți Londra 
— Sidney și Londra — Mexico, iar 
anul trecut — împreună cu noile 
mașini Lada (produse de uzina de 
automobile de pe Volga) au ocupat 
locuri de frunte în Turul Europei.

Aceste succese s-au răsfrînt atît 
plan economic, respectivele mărci 
automobile fiind exportate în 75 
țări (în Europa, Africa și Asia) 
și pe plan sportiv. Astfel, în

/

„FORȚĂ

pe 
de 
de 
cît
programul pe 1972 al alergătorilor 
sovietici de raliu, figurează o serie 
de întreceri în frunte cu noua edi-

ție a Turului Europei. Automobi ■ 
liștii din U.R.S.S. vor mai fi pre- 
zenți, de asemenea, la startul ur
mătoarelor raliuri i Nisipurile de 
aur (Bulgaria), Wartburg (R. D. 
Germană), 1000 de lacuri (Finlan
da), ca și la probele contînd pentru 
Campionatul european. în cazul în 
care se va organiza — din nou — 
„maratonul" Sidney — Londra, așa 
cum se intenționează, ei vor figura 
și de astă dată printre participanți.

în calendarul competițiilor inter
ne figurează, bineînțeles, alte între
ceri care vor culmina cu Raliul 
Uniunii Sovietice, căruia i se va asi
gura un cadru festiv, el fiind inclus

Sala „Festivalna’ din Sofia a 
găzduit, recent, finalele competiției 
de gimnastică dotată cu trofeul 
„Forță și frumusețe". Este vorba de 
o competiție cu caracter larg, de 
masă, desfășurată sub egida Comi
tetului pentru tineret și sport de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria și puternic sprijinită 
de Ministerul învățămîntului. care 
acordă o importanță deosebită dez
voltării anumitor sporturi de bază 
(atletism, gimnastică, înot) în rîn- 
durile tineretului școlar.

Concursul „Forță și frumusețe’ se 
desfășoară în mai multe etape, pri
ma din ele avînd loc în cadrul 
fiecărei școli, pe categorii de vîrstă. 
Din cele mai bune elemente, șco
lile își formează echipe cu care par
ticipă în campionate orășenești și, 
apoi, județene. în faza următoare se 
dispută întrecerile pe zone cuprin- 
zînd mai multe județe. Finala com
petiției a reunit 350 pionieri și pio
niere, juniori și junioare, ceie mai 
multe titluri revenind reprezentan
ților tineretului școlar din Sofia.

încă de la prima ediție, această 
competiție s-a dovedit extrem de 
utilă pentru promovarea gimnasticii 
în întreaga țară ca și în depistarea 
unor elemente foarte bine dotate 
pentru acest sport.

mai tîrzie. 'pentru a permite jucăto
rilor bucureșteni o mică odihnă.

Antrenorul Valentin Stănescu mi-a 
comunicat că va modifica formația 
pentru meciul cu Palmeiras. Haidu 
îl va înlocui pe Coman, Smarandache 
va lua locul lui Ciugarin, iar Marcu 
va intra pe partea stingă în locul lui 
Aelenei. Formația va fi. deci : Haidu 
— Săîmăreanu, Smarandache, Negrea, 
Cristache. Vigu, Ștefănescu, Pantea, 
Tătaru, Năstase, Marcu. Echipa bucu- 
reșteană a făcut un ușor antrenament 
în cursul zilei de ieri și a vizitat di
ferite puncte turistice din oraș. Ime
diat după jocul cu Palmeiras, va ple
ca, cu avionul, spre Rio.

Un interes deosebit prezintă, pen
tru delegația română, partida Portu
guesa — Ungaria. De altfel, meciul 
Va fi observat, în mod special, do 
Gheorghe Popescu, pentru a comunic-a 
lui Angelo Niculescu impresiile des
pre jocul echipei maghiare. Din cîte 
am fost informați, 
zenta, aici, aceeași 
pierdut, acum 10 
minute, partida cu

Ungaria va nre- 
formatie care a 

zile, în ultimele 
Spania.

PEDRO VILLA

TURNEUL DE TENIS
DE LA LONDRA

Finala turneului internațional de 
tenis de la Londra se va disputa 
între jucătorii americani Cliff Ri
chey și Clark Graebner. în cea 
de a doua semifinală a probei de 
simplu bărbați, Richey l-a învins 
cu 7—6, 6—4 pe australianul Le
wis Hoad.

Semifinalele probei de dublu s-au 
soldat cu următoarele rezultate I 
Graebner, Gorman (S.U.A.) — Năs- 
tase, Țiriac (România) 6—1, 7—6 ; 
Hewitt, McMillan (Republica Sud 
Africană) — Goven (Franța), Bat- 
trick (Anglia) 6—3, 6—1.

Proba de d'iblu bărbați s-a înche
iat sîmbătă seara cu victoria cuplu, 
lui american Graebner—Gorman ca
re a întreout pe sud-africanii He. 
witt—Mo Millan cu 6—7, 7—5, 6—4, 
4—6. 6—4.

rință i să revină în echipa nation 
nală. Va izbuti să învingă concu
rența, puternică, a tinerelor spe
ranțe 7

Cunoscutul internațional ungur 
Florian Albert, unul din cei mai 
eleganți și spectaculoși fotbaliști din 
lume pînă acum un an-doi (dar 
care — din cauza unui nefericit ac
cident a fost nevoit să se opereze 
la picior, să absenteze mult timp 
de pe arene și la reintrare să nu 
mai dea randamentul obișnuit) și-a

glisează circular 
poziția acesteia.

„Noile ghete au 
acela de a face 
carea la întoarceri bruște, mai ales 
cînd greutatea corpului și efortul ------- --------- —ț------ j--
sînt lăsate pe picior" a declarat împlinit^ un vis^i^ la 30 .de anț a
Steve după primele antrenamente. 
După cum se poate vedea din fo
tografia alăturată pe discul glisant, 
aflat pe talpa ghetei, sînt fixate 
5 crampoane din nylon. Primele 
încercări au dovedit că acest

un mare avantaj, 
mai ușoară miș-

gen

de ghete ușurează foarte mult în
toarcerile de pe loc ale jucătorilor, 
reduc efortul muscular și micșo
rează pericolul accidentărilor la 
genunchi sau gleznă.

„Proscrisul"
Acest bărbos îmbrăcat intr-un 

trening cu nr. 33 nu-i altcineva de- 
cît faimosul Best, internaționalul 
nord-irlandez de la Manchester 
United. Un fotoreporter l-a surprins 
alergînd in jurul terenului de la

atins cifra de 300 jocuri în cam
pionat! Atacantul Ferencvarosului a 
reușit această ispravă în ultima e- 
tapă a turului. în cursul acestor 
partide, Albert a marcat nu mai 
puțin de 242 de goluri, ceea ce, 
de asemenea, constituie o frumoasă 
performanță.

Acum, Albert mai are totuși o de-

Primii 33 jucători ai Bulgariei
Tradiționala anchetă a confrați

lor de la „Naroden Sport" din 
Sofia, asupra celor mai buni jucă
tori, pe posturi, din anul 1971 s-a 
încheiat cu următoarele rezultate 
(de subliniat că sînt publicați pri
mii trei jucători pe cele 11 pos
turi) i

PORTARI: Staikov (GSK Spar
tak); Goranov (Lok. Sofia); Mihailov 
(Levski-Sp.). FUNDAȘI DREAPTA: 
Gaidarski (Levski-Sp.), Velicikov 
(Etar), Barokov (Beroe). FUNDAȘI 
CENTRALI DREAPTA : Penev 
(TSKA), Șalamanov (Slavia), Hrista- 
kiev (Lok. Sofia). FUNDAȘI CEN
TRALI ST1NGA: Jecev (Levski- 
Sp.), Ciakîrov (Etar), Apostolov 
(Trakia). FUNDAȘI STINGĂ: Lo- 
nov (Slavia), Aladjov (Levski-Sp.),

Mitov (Marek). MIJLOCAȘI DREAP
TA : Stoianov (Levski-Spj. Ioraa- 
nov (Botev), Kolev (TSKA). MIJLO
CAȘI STÎNGA: Kirilov (Levski- 
Sp.), Vuțov (Beroe), Bonev (Lok. 
Plovdiv). EXTREME DREAPTA : 
Vasiliev (Akademik), Dimitrov 
(Beroe). Lukanov (Etar). VÎRFURI 
DE ATAC DREAPTA: Petrov 
(Beroe), Jekov (TSKA), Mihailov 
(Lok. Sofia). VÎRFURI DE ATAC 
STINGĂ: Dermendjicv (Trakia), 
Anghelov (Botev), Țvetkov (Levski- 
Sp). EXTREME STÎNGA: Belcev 
(Beroe), Bogomilov (Cernomore), 
Dimitrov (GSK Spartak).

George Best
tificat Best), antrenorul O'Farrell 
l-a sancționat aspru și...- multila
teral ’. suspendat fără termen, obli
gat să se antreneze zilnic de unul 
singur, amendă serioasă și să se 
mute din apartamentul său din cen-

Șl FRUMUSEȚE

Salfoid, singur, sub privirile 
rioase ale numeroșilor trecători. De 
fapt, aceste curse — programate 
dimineața și după-amiază, sau an
trenamente cu... juniorii clubului, 
fac parte dintr-e sancțiune amplă, 
aproape fără precedent, luată de 
vreo echipă engleză. Pentru vina 
de a nu mai fi dat o săptămînă 
pe la antrenamentele echipei. („Să— anu am nici o zi liberă?'

teu într-o modestă pensiune de car
tier. Ceea ce Best a și făcut i s-a 
mutat la pensiunea în care a locuit 
la începutul carierei sale de fot
balist profesionist. Cu toată aspri
mea sancțiunii, Best nu și-a pierdut 
umorul ! „M-am reintilnit cu Mary 
Fullaway — spunea el amicilor —, 
care este a doua mea mamă și 
care face cele mai bune spaghete 
din tot Regatul Unit..."

Un evadat, un elicopter 

și un meci de fotbal...
în localitatea franceză La Londe 

se disputa un meci de campionat. 
Jocul se anunța frumos, pasionant, 
dar... iată că apariția unui elicop
ter, care nu și-a găsit alt loc de 
aterizare decît terenul, l-a între
rupt. Lucrurile s-au lămurit ime
diat. Un infractor evadase șl se 
ascunsese în apropierea terenului. 
Pe urmele, lui au pornit jandarmii 
și cetățenii, cu mașini, motociclete 
și un helicopter. De la teren 11 s-au 
alăturat și fotbaliștii. Evadatul a 
fost prins șj toată lumea s-a întors 
la treburile ei, iar fotbaliștii și-au 
reluat meciul pe teren...

Nevinovății
Se știe că la sfîrșitul campiona

tului francez, în 1971, două cluburi 
pretindeau, cu reale șanse, coroana 
de campion .’ Marseille și St Etien
ne. La fel de cunoscut este și fap
tul că doi din „stîlpii" echipei St 
Etienne — Bosquier și Carnus — 
au trecut la Marseille, dezlănțuind 
un adevărat scandal în fotbalul 
galic. Mai puțin cunosc iubitorii 
fotbalului conversația care a avut 
loc, după meciul dintre cele două 
formații între președinții acestora 
(întîlnirea se disputase înainte de 
transferul celor doi). Președintele 
clubului Marseille, Leclerc l-a în
trebat pe. Rochet, omologul său de 
la St. Etienne: „Sînt sigur că nu 
îi bănuiți pe Bosquier și Carnus 
de vreo faptă nesportivă; ambii au 
o reputație excelentă". „Si eu eram 
de aceeași părere — a răspus Ro
chet —- dacă nu băgăm de seamă 
că Bosquier a marcat un gol în 
proprie poartă chiar în timpul me
ciului decisiv dintre formațiile 
noastre".,.
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